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Československo

Stanislav Relnli

Pan profesor se snad zbláznil
Pan protespr však není výjimkou, a 

člověk žasne nad vytrvalostí lidi, kteřf 
v mládf spojili své jméno a dobrou po
věst s určitou ideou, a ke stáru skrz 
svoji ješitnost hájí neobhajitelné. Leč, 
musím vysvětlit, proč jsem se dopustil 
tohoto útoku ad hominem. Dne 25. 
srpna vyšel v příloze Rudého práva 
"Haló sobota” interview s filozofem 
Ivanem Svitákem s hrozivým názvem 
"Evropa bude socialistická” . V inter
view se přiznává ke svým literárním 
láskám, mezi něž patřil nejdříve Marx 
ve velkém německém vydání, a pak 
Trocký. V důsledku studia Trockého 
se, jak sám naznačuje, stal elitistou, 
čili neimponovaly mu davy skandující 
ovace Stalinovi.

“ Domnívám se i dnes, po pětačtyři
ceti letech, že kombinace socialismu 
a demokracie, myšlenek sociální spra
vedlnosti, demokratického otevřené
ho systému, představuje budoucnost 
lidstva.”

Tento citát v dnešní době, v dneš
ním Československu, zní zcela ab
surdně, zvláště ve světle červnových 
voleb, kdy národ naznačil, že socialis
mus je proň sprostým slovem a spros
tým slovem zůstane, dokud nevy- 
mřou naše vnoučata a po nich ještě tři 
dosud nenarozené generace.

Leč zahloubejme se do Svitákova 
interview. Je zajímavé. Důležité jsou 
pro nás tyto výroky:
“Celý život jsem se snažil odpovědět 
na klíčovou otázku, zda lze sloučit 
myšlenky demokracie a socialismu. 
To je základní problém našich moder
ních dějin a stěžejní téma Karla Mar
xe... Hodlám se znovu pokusit doká
zat, že lze opravdu sjednotit pravdi
vou myšlenku socialismu s demokra
tickou strukturou moci.”

Komunisté z Rudého práva Vladi
mír Diviš a Miroslav Hradil, kteří Svi- 
táka interviewovali, zřejmé nevěřili 
svým uším a zeptali se ještě jednou:

"Skutečné věříte, že je to v praktic
kém životě možné?”

A Sviták odvětil, že nejen věří, ale že 
si je zcela jist, že kolem roku 2000 bu
de většina Evropy socialistická nebo 
sociálně demokratická.

“ Bude zde fungovat politický sys
tém, který dokáže sjednotit myšlenku 
sociální zodpovědnosti s ideou mo
derní průmyslové společnosti, vyso
kou produktivitu práce s myšlenkou 
obrovského významu technologie, 
což je mimochodem Marxův vyná
lez...

Ještě nevěřili svým uším: "Nejste 
příliš velký optimista?"

A pak znovu: “Jak často jste se ve 
svých předpovědích mýlil?”

Pro komunisty z dnešního Česko
slovenska musela Svitákova prohlá
šení znít jako absurdita ze země kou
zelníka z Oz, protože v současné do
bě má KSČ v Československu jen jed
nu jedinou roli: Působí jako obranná 
organizace těch, kteří v minulosti ze 
své stranické příslušnosti měli a teď 
se bojí, že to odnesou, a drží pohro
madě, aby se ubránili. Jde jim o ucho
vání moci, i když bez slávy, a o to, aby 
nedostali nabito. Filozofie, budoucí 
krásný socialismus, a nejvíc ze všeho 
Svitákovy ideály, jsou jim šuma fuk, 
jak snadno poznáme přečtením kte
réhokoliv čísla Rudého práva. Ti tam 
dneska propagují všechno možné, 
dokonce i demokracii.

A pak vydal Sviták hrdé prohlášení: 
“Marx pro mne znamená pochopení 
dějin. Je to obrovský filozof historie, 
teoretik lidského odcizení.”

Marxi, ty obře, Svitákovi je s tebou 
dobře. Marx se prý liší od “ marxáku", 
jak Sviták nazývá to, co jsme se povin
né učili, a kdesi v hlubinách jeho díla 
se skrývá moudrost nám neodhalená. 
Měl jsem se Svitákem již pár diskusí 
na toto téma. Nikdy neřekl konkrétně, 
v čem ta moudrost je. Zda si soudruh 
Sviták někdy položil otázku, jak je to s 
diktaturou proletariátu, s trvalým zbí- 
dačováním dělnické třídy, s teorií nad
hodnoty a jinými obřími intelektuál
ními výkony Karla Marxe?

Pak se ještě přiznal, že konečně za
čal sympatizovat s Gorbačevem, kte
rý překážky chápe vždy na půl roku 
dopředu, a proto je "úspěšný".

Hlavním článkem jeho víry v socia
lismus je, že ačkoli lidé při prvních de
mokratických volbách hlasovali spíše 
pro Havla a Občanské fórum, v příš
tích volbách nastoupí “ levice", do
konce i KSC "určité" sehraje význam
nou roli bez ohledu na to, jestli “ke ko
munistické straně kdo má či nemá 
sympatie...” “ Socialismus se stane 
znovu běžně používaným pojmem, 
dnešní tabu zmizí.”

“ ...a proto vyhrajeme ve volbách 
1992 my, demokratičtí socialisté. 
Dnešek je váš, zítřek je náš."

Slovo socialismus dnes vskutku ne
ní v Československu oblíbené. Socia
listé a sociální demokraté, navzdory 
svému tradičnímu postavení v české 
politice, prohráli volby i komunální, 
zatímco ti, kdo na plakáty psali "So
cialismus - omyl lidstva” , se kvalifiko
vali.

Co si po tomto vystoupení myslet o 
Svitákovi? To, co říká, může být pou
ze vtipná hříčka s obsahem slova “so
cialismus". Socialismus je slovo chu
dé obsahem, ale bohaté rozsahem.

Znám myslitele, kteří tvrdí, že socia
lismus je kterýkoliv systém, ve kterém 
jsou lidé altruisté a mají se rádi. Jestli 
to myslí Sviták takto zeširoka, tak Ev
ropa socialistická bude, a ani to ne
bude nikomu vadit.

Jde o pojem. Socialismus, jak jej 
známe my, je historickým názvem, 
který popisuje systém, ve kterém spo
lečnost vlastní a kontroluje všechny 
výrobní prostředky, kapitál, pozem
ky, stroje, továrny. Podle starých so
cialistů pak bude “společnost" spra
vovat výrobní prostředky pro blaho 
všech. Jak to dopadlo, nemusím ni
komu připomínat.

Tento obsah pojmu byl použit asi 
nejdříve v roce 1832, kdy tak byli na
zýváni následovníci Saint-Simona. 
Pak se tohoto výkladu socialismu dr
žel kdekdo, přes Marxe ke Stalinovi. 
Přidržovali se jej více méně i italští fa
šisté a němečtí nacisté (Nazi = Nazi- 
onale Sozialisten), pro něž tento po
jem znamenal anti-kapitalismus, na
cionalismus a potřebu násilí. Ještě v 
roce 1945 angličtí socialisté s chutí 
znárodňovali a tím koncentrovali moc 
do rukou "společnosti” , tj. státu a se- 
be.

Pak už to ale dál tak jednoduše ne
šlo. Brzy po 2. světové válce i idealisté 
poznali, že znárodňování je opravdu 
spojeno s násilím, že nakonec nevede 
k rozvoji výroby, nikomu se nedaří lip 
a socialisté při příštích volbách jdou z 
vlády ven. Nebo volby nepřipustí a je 
to ještě horší. Přitom nebylo pochyb, 
že v poválečné Anglii byl socialismus 
spojen s demokracií. Proto v roce 1951 
západoevropské socialistické strany 
vyhlásily deklaraci principů Socialis
tické internacionály, kde se pojem 
"socialismus” vykládal docela jinak. 
Socialistická internacionála formulo
vala pět principů socialismu:

a. zcela opustila ideu revoluce a ná
silí jako prostředku k uchopení moci,

b. místo zájmů dělnické třídy začala 
prosazovat všeobecný blahobyt pro 
všechny třídy,

c. začala tvrdit, že socialismus jako 
sociální a ekonomický systém je ne
oddělitelný od demokracie (pojem 
"demokracie” byl dříve považován 
mnohými socialisty za buržoazní kon
cept),

d. ustoupila od znárodnění jako 
prvního principu socialismu a nahra
dila je kontrolou podnikání a plánová
ní. Tzv. smíšené hospodářství je po
dle nich nejlepším ekonomickým sys
témem,

e. vyslovila nesmiřitelný boj totali- 
tarismu.

To byl fantastický tah. Idea se pro
jevila jako  nefunkční, tedy pryč s ní, 
hlavně že se uchová jméno, organiza
ce, sekretariáty, poslanecká a minis
terská křesla, moc a sláva. Když navíc 
vymřeli nebo pozapomněli ti, kteří si



mohli ješté pamatovat socialistické 
ideály před tímto ideologickým kotr
melcem, začali socialisté vyhrávat 
volby. V roce 1959 se němečtí sociální 
demokraté dokonce vzdali marxismu 
a zcela jej zavrhli. Proto se dostali k 
moci.

Jejich nové ideály nejsou špatné. 
Naopak, mohou se docela líbit. Nevy- 
značují se však žádnou originalitou, 
ničím zvláštním, čím by se socialisté 
odlišovali od konservativců nebo li
berálů. Už od dob prohlášení Volnos
ti, Rovnosti a Bratrství se podobně vy
jadřuje každý politik kterékoliv de
mokratické strany v kterékoliv nor
mální zemi. Takže, socialisté teď bo
ju jí o něco, co je zcela zřejmé.

I naši sociální demokraté se přidr
žují podobné definice.

Adolf Můller ze skupiny Listy (viz 
Listy, ročník 20, č. 3, str. 57) definuje 
socialismus trochu jinak, spíše jako 
souhrn sociálních vymožeností. Na
mítnout se dá, že tyto vymoženosti 
jsou dnes typické hlavně pro demo
kratické kapitalistické země, a mno
hem méně pro země, které se nazývají 
socialistickými, třeba Tanzánii nebo 
předlistopadové Československo.

I Můller zjistil, že zespolečenštění 
výrobních prostředků není tím správ
ným způsobem, že lepší je "rostoucí 
spolupodíl společnosti na hospodář
ském vývoji” , a to nejen zvýšenou 
kupní silou, jíž každý občan hlasuje 
pro určitý výrobek, ale i aktivními in
vesticemi. Stát má pak ekonomii ovliv
ňovat a inspirovat, nikoli podvazovat 
hrozbou znárodnění. Můller tak za 
“socialismus" vydává boj za sociální 
vymoženosti, protože “sociální vy
moženosti” a jistoty nepřinese žádné, 
ani úspěšné tržní hospodářství samo.

Můller tedy unikl ze své socialistic
ké minulosti tímto způsobem. Proč ne.

Ješté jeden způsob úniku se mi za
líbil. Dne 6. října 1990 uveřejnily Lido
vé noviny interview s A.J. Liehmem, 
dalším členem československé so
cialistické opozice. Ten říká: 

"Samozřejmě byli lidé, Dubček a 
někteří jiní, kteří věřili v demokratizo- 
vaný komunismus, ale většina z nás 
takhle věci neviděla. Já neříkám, že 
jsme věděli, co víme dnes, ale věděli 
jsme jedno: že komunismus demokra- 
tizovat nelze, že ve chvíli, kdy vpustíte 
do komunismu svobodu slova, kdy 
zrušíte neomezenou vládu Státní bez
pečnosti, je po komunismu.”

Na otázku, proč vlastně tedy použí
vali slova socialismus, říká:

“ Každá reforma či pokus o ni v ději
nách používala jazyka, který byl jazy
kem vládnoucí ideologie, jinak by to 
tiž nemohla vůbec vzniknout.”

Na světě existuje mnoho utopií, a 
jednou z nich, kdysi používanou k zís
kávání lidí do strany, je socialismus.

“Jako každá utopie, existuje i tato 
pouze v rovině hypotézy. Když se 
ptám na Západě někoho, kdo rád pří
vlastek "socialistický” používá, co to 
znamená, tak se dostaneme nakonec

maximálně k tomu, čemu se říká so
ciální stát."

Liehm to aspoň říká přímo a jasně.
Jenže - je toto Svitákova ideologie? 

Podařilo se mi najít Svitákovu definici 
socialismu. Je dosti všeobecná, ale 
postačující. V "Dialektice pravdy" 
(Index, Kolín nad Rýnem, 1984) Svi- 
ták říká:

"Antitotalitní opozice nechce nic 
méně než autentický socialismus, tc 
jest samosprávu výrobních prostřed
ků, kontrolu mocenských elit demo
kratickým procesem na všech stup
ních, základní občanské svobody a 
lidská práva, sebeurčení národů, tedy 
to vše, co je neslučitelné s vedoucí 
úlohou kterékoliv strany a s privilego
vanou vládnoucí třídou."

Sviták tedy stojí nalevo od principů 
Socialistické Internacionály v tom, že 
vyžaduje  sam osprávu výrobních  
prostředků, jiným i slovy znárodnění. 
Tím se nikterak v Praze netají. Když 
pozdravil na sklonku léta sjezd KSČM 
tím, že měl vždycky mezi komunisty 
nejvíc kamarádů, naznačil, že by vlast
ně rád patřil k nim. Když pokřikoval, 
že dělníci urazí ruce každému, kdo 
sáhne na znárodnění, jednal pouze v 
rámci své definice.

Klíčovou otázkou k pochopení Svi- 
táka je tedy otázka zestátnění, zná
rodnění, zkrátka “zespolečenštění” . 
Svitákovi se snadno znárodnění pro
sazuje, většinu života strávil filozofo
váním, a dost málo se zabýval prací 
od šesti do dvou.

Jeho definice je utopií jako to lik j i 
ných. Zaprvé, obávám se, že i kdyby 
na Svitákova slova došlo, neexistuje 
způsob, jak demokraticky spravovat 
bohatství společnosti a zbavit se ad
ministrátorů, byrokratů. Dnešní de
mokratický stát má dvě řídící složky: 
předně navenek viditelné volené or
gány, parlament, ministry, vládu, na 
kterou nadává, protože zdánlivě mů
že za občanovy nesnáze, a pak ano
nymní správní aparát, úředníky, je
jichž práci politici příliš nerozumí, ale 
kteří skutečné zemi spravují. Politici 
by měli byrokraty řídit, ale většinou se 
jim to moc nevede.

V socialismu, i Svitákově, toho ad
ministrátoři, úředníci, byrokrati, mají 
na starosti mnohem víc. Musí spravo
vat vše, co jim společenští vlastníci 
svěří. Nemůžete vyžadovat od spole
čenských vlastníků, aby se vždy všich
ni o všem radili. Správa majetku se 
musí někomu delegovat. Sviták osle
pen snem o šťastné budoucnosti ne
vidí, že vliv byrokracie je v rámci de
mokratického systému těžko odstra
nitelný, a v rámci socialismu vůbec ne. 
Není socialismu bez byrokracie. Lid
stvo již experimentovalo se socialis
mem mnohokrát, ale bohužel, vždyc
ky vyhráli byrokrati.

Sviták, a s ním i jiní demokratičtí 
socialisté nepochopili jednu věc: že v 
pracovním procesu je řízení přinej
menším stejně důležité jako hrubá fy
zická síla, a s rozvojem technologie

tato složka převládá čím dál tím víc. 
Tuto iniciativu v kapitalismu repre
sentují majitelé a manažeři a v socia
lismu jakéhokoliv typu nepříliš zod
povědní adm in istrátoři, byrokrati. 
Majitel lid spíše v koutě nadává.

Za druhé, v demokratickém socia
lismu mi ještě chybí základní právo 
člověka, právo na svobodnou práci, 
která je základem pokroku a bez níž 
se ani Svitákův socialismus nemůže 
pohnout dopředu a bude vždy a zno
vu a znovu degenerovat v diktatuře 
byrokratů. Jsem přesvědčen, že "sa
mospráva výrobních prostředků", jak 
o ní Sviták mluví, by sešněrovala život 
člověka hůř než feudalismus. Kolek
tiv by pak člověku mluvil do všeho.

Věřím, trochu anachronicky, že 
práce je matka pokroku. Ne však kaž
dá práce. Kdyby kůň pracoval jak 
dlouho chtěl, k jeho polidštění nedoj
de a jeho práce matkou není.

Pravá práce matka pokroku je totiž 
práce myslivá, tvůrčí a nezávislá. Je 
nezávislá především na autoritě státu, 
ale i na veřejném mínění a okamžitém 
názoru většiny. Z toho důvodu je svo
bodná. Člověk ji dělá s chutí, s ohle
dem nebo i bez ohledu na peníze. Je 
motivovaná vnitřní (a samozřejmé i 
zevní) potřebou. Hluboko v každém z 
nás je touha po takové práci. Takové 
právo na práci, neboli takovou svobo
du pracovat mi ovšem socialismus 
spojený se znárodněním může dát jen 
tak načerno, po večerech a pololegál
ně.

Soudruzi často vykřikovali, že oni 
chápou lidská práva jinak než kapita
listé, že oni k lidským právům také 
počítají právo na práci. Mysleli tím 
ovšem ne právo na svobodnou práci, 
ale právo na zaměstnání v socialistic
kém sektoru, bez možnosti volby a 
výběru, práci spoutanou feudálními 
předpisy. Právo na práci je lidským 
právem. Je to ovšem právo na tako
vou práci, ve které se člověk realizuje, 
protože v ní dělá svoje vlastní rozhod
nutí.

Myšlení, jak známo, se odehrává v 
hlavách. Tam si ale každý může dělat 
co chce. Marx kdysi mluvil o kapitalis
tické anarchii výroby, která je zhoub
ná a bez níž se milionové armády pro
letářů obejdou. Jenže právě tato anar
chie je užitečná, protože mění svět. 
Navíc vzniká v těch uzavřených, ne
posedných hlavách zcela bez plánu, 
jak si kdo vzpomene.

Kdo ve Svitákově socialismu dovolí 
člověku, aby upekl lepší chleba? Ko
lektiv? Plánovač? Ale kdepak. Ti mu 
pouze řeknou: Soudruhu, cožpak ti 
nestačí chleba z naší kolektivní pe
kárny? My jsme demokrati, ale záro
veň socialisté, a tak demokraticky 
vlastníme všechny výrobní prostřed
ky, tedy i pec na chleba. Máš to schvá
lené výborem pracujících, Socialistic- 
ko-demokratickým svazem výrobců 
chleba a Revolučním hnutím bojov
níků proti obezitě? Nemáš. Ven!

Země, ve které se člověku zabraňu-



Daniel Forman

Není šprochu...
Plzeňské pivo není ani v New Yorku 

k dostání na každém rohu, a tak není 
divu, že se. v plzeňské hospodě v Asto- 
rii mluví víc česky než anglicky. Náv
štěvník si tam nechtěné vyslechne 
nejovéjší drby nejen o místních, ale 
dnes především o událostech v Čes
koslovensku.

“ Nejen Čížkové” , povídá jeden nad 
pivem, “ ale už i Amíci tam vocaďzdr- 
haj, jako by jim hořela koudel, ňíkal 
mi kámoš, kterej tam teďka byl, a má 
to od šváry, kterej dělal na ředitelství 
stejnýho podniku, že se někdo tam 
vocaď nabídl, že celej národní podnik 
Staviva koupí a zásobí. Dokonce snad 
chtěl prodávat za český, aby se mu to 
zpočátku trochu hlo. Ale když přijel 
podepsat kontrakt, řekli mu, že v rám
ci privatizace celý Staviva rozkulačili 
tak, že už to nikdo nedá dohromady. 
Tak se holt namích a vycouval.”

"To se tam nic nezměnilo,” povídá 
jiný půllitr. "Já když jsem tam chtěl, 
ještě za komoušů, rozjet byznys s 
cestovkou, tak sem musel složit osm 
tisíc doláčů na jistý konto, který šlo, 
jak sem pak zjistil, osobně Strougalo- 
vi, a to nekecám, čestný pionýrský."

"Kradly starý struktury, kradou i 
nový, a ty víc, protože si ještě nena- 
hrabaly,” ozvalo se z cigaretového 
mraku. “Já blbec ještě před revolucí, 
když už se to sypalo, chtěl s bráchou, 
kterej tam zůstal, založit takovej pod
niček, vopravy všeho druhu. Já bych 
dodal nářad a materiál; zkrátka po
třebovali jsme krámek. Konečnějsme 
našli chlapíka na OPBH, kterýmu sme 
šoupli třicet papírů, teda v korunách, 
a von nám to přiklep. Jenže přišla re
voluce a chlápka vyrazili. Prej pro ko 
rupci a dali si tam svýho z Občanský- 
ho fóra. A co myslíte, že ten udělal? 
ňek si rovnou vo šedesát táců. Tak mi 
řekněte, co se změnilo!”

“Vole, tobě šlo vo šmelinu, ale co 
mám řikat já,” přisadil si hlas z kouta. 
“Já chtěl konečné slušnej kvartýr pro 
mámu, protože má z toho suterénu 
regma jako prase. Tak jsem šel s ní na 
byfák, kde má žádost už sto let, s kte
rou nic nedělali, když sem zdrhnul. 
Ale teď je to jiný, povídám jí, teď té z 
pořadníku vyšoupnout nemůžou.

je svobodné pracovat, se bude na
vždy pohybovat na okraji dějin. Dát 
lidem právo na svobodnou práci ov
šem znamená, že se ti druzí, ať je to 
strana a vláda nebo sdružení demo
kratičtí výrobci, vzdávají monopolu 
na vlastnictví výrobních prostředků. 
To je protiklad, rovnající se kvadrati- 
zaci kruhu, jak zní Svitákův oblíbený 
příměr.

Když už ten socialismus bude mu
set být, jak Sviták předpovídá, tak ať 
je to socialismus jiný, ne ten jeho.

□

Když sem to tomu referentovi všecko 
vobjasnil a von si jako zjistil vodkaď 
sem, tak si mě veme stranou a povídá, 
že jako to všecko uznává a že je ma
minka neprávem mimo pořadník, že 
by se v tom dalo něco dělat, ale že by 
na tom musel makat a vzít na sebe ně
jaký to riziko. Tak se ho ptám, kolik by 
to jako spravilo a von bez mrknutí vo- 
ka povídá sto tisíc korun. Pánové, to 
není Evropa, to je Nigérie!"

"Kucí, to furt nic není,” povídá ten s 
cestovní kanceláří, “ protože tady de 
pořád vo český prachy. Chtěl jsem si 
v Praze votevřít pobočku. Cestovku 
nemůžeš mít v ňákým krámku v sute
rénu v Košířích. Tak hledám na Pra
ze 1 - Pařížská, Příkopy, Ovocňák - 
všechno zastřelený. Nemáme, sou
časné zákony neumožňují, zatím je 
na prodej moratorium a já nevím co 
ještě. Pak ti před Palacem potkám 
známýho vekslíře, kterej tam pod 
dohledem estébáků provozoval živ
nost už vod nepaméti. Von hned na 
mé, že ví o báječným místě akorát 
vhodným pro cestovku. Celý jedno 
patro v baráku na Václaváku. Dekret 
prej do tří dnů a na jaký jméno si jen 
vzpomenu. A všechno originál razítka 
a na národním výboře zaregistrovaný. 
Já védél, že to za koruny nebude, tak 
se ho ptám, kolik za to. Milion dolarů, 
povídá ten šizuňk, a pospěšte si, za 
chvíli to bude v centru všecko proda- 
ný.”

“To kecáš, milion bagu v Praze?” 
ozvaly se nesouhlasně hlasy.

“ Nekecá,” ozval se hlas, který do
posud mlčel. “ Prdnul jsem se tudle s 
nějakou šajbou z erolinek, a poslou
chejte, co povídal! Nějak přišla řeč na 
to, že ty tůčka jsou už na rozsypání a 
kdy jako erolinky začnou lítat s něčím 
pořádným, když už i Poláci maj Boin- 
gy. Von že to není tak jednoduchý, 
protože Boingy sou vyprodaný na 
sedům let dopředu. Takže se budou 
kupovat francouzský Airbusy třístov- 
ky. Jenže erolinky nemaj peníze, tak 
někdo na ředitelství sehnal levotu prej 
přes Singapur, vodkuď se to bude fi
nancovat. Jenže Frantíci zrovna ne
měli airbusy s dlouhým doletem. Ale 
aby ti, kdo v tom jeli, nepřišli vo provi
zi, tak honem podepsali nákup ero- 
plánů pro střední traté, který ani do 
New Yorku nedoletéj. Tak je teď prej 
honem přestavujou, včetně těch vo
zejků, zmenšujou zavazadlovej pro
stor, takže až se to dokončí, uveze to 
letadlo prej jen vo sedům lidí víc, než 
starý tůčko a nikdo si nebude moct 
vzít víc než dvacetikilovej kufr. Nákup 
prej vyšel na stosedumdesát milionu, 
předělávka přídě na vosumdesát. A 
počítejte, kdyby si ten, co to zpro
středkoval, řek jen vo 5 procent provi
ze, kolik mu spadne do chřtánu!"

“No hele, toho Franka, co dělal dřív 
u AT and T, toho znáte, no toho dlou- 
hýho,” vmísil se ten, který chtěl s brat
rem zakládat živnost, “ mluvil jsem s 
ním před týdnem zrovna než letěl do 
Prahy. Dělá teď pro nějakou teleko

munikační firmu, která prej dostala v 
Praze kontrakt na předělání telefonů. 
Už to měli všechno připravený, když 
nahonem volali z Prahy, fiíkal, že se 
mu to nelíbí, že to nějak smrdí levo
tou. Všechno se prej zastavuje a snad 
se to bude likvidovat, protože někdo 
nahoře, no musí to bejt přímo z vlády, 
byl víc podmazanej vod Siemense, a 
tak to prej celý dostanou Němčouři. 
Už by tu měl bejt nazpátek, tak až se 
tu vobjeví, tak se ho zeptejte sami.” 

"Já tomu všemu nemužu věřit," oz
val se další tichý pivař, “já tam přece 
na Silvestra byl. To nadšení, to se pře
ce nemohlo tak rychle změnit. A Hav
lovi véřim, kdybý už ten neměl bejt 
poctívej, tak si muže celej svět rovnou 
hodit věšák.”

“ Poctivej to von bude a misionář 
taky,” zaslechl jsem ještě na odchodu 
z mraku kouře, “a lejak má tu sebran
ku gaunerů uhlídat?! Dyť to není vlá
da, ale happening...” n

Mgr. Eliška 
Kotrbová—Wagnerová

advokátka České advokátní komory 
právní porady, zastupováni, 

obhajoby.
Kancelář v Kanadě a v ČSFR 

Adresa:
RR 1, KARS - Ottawa 

Ontario KOA 2E0 
Tel.: (613) 692-1082

Krajané, krajanky,
chcete se vrátit do Československa a máte 
zájem o stavbu rodinného domku nebo 
hodláte dožít svůj život bez starosti v kom
fortně pro Vás postavených nebo rekon
struovaných penziónech?
Náš COUNTRY — PROGRAM je tady pro 
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Karolina Zarzycká

Anarchy 
in the C.S.

Parafáze názvů legendární LP des
ky skupiny Sex Pistols, která položila 
v polovině 70. let základy punkov- 
skému hnutí, naznačuje, že kontinui
ta mezi Bakuninem, Kropotkinem ne
bo v našem případě třeba olšanskou 
vilou S.K. Neumanna, dosud trvá. Na 
počátky anarchismu začátkem století 
si vzpomene ze školy leckdo; málo
kdo ale zatím ví, že tradice tohoto 
hnutí byly obnoveny a to v nezaned
batelném rozsahu. Z kulturního a po
litického hlediska jde o záležitost vel
mi nevšední, ale zajímavou.

Příruční slovník naučný nám o 
anarchismu říká, že je ideovým výra
zem postaveni a nálad zruinovaných 
maloměšťáků, krajně zrevoluciova- 
ných kapitalismem, zároveň však in- 
d iv id u a lis tic k ý c h , pos tráda jíc ích  
smysl pro organizovanost, kázeň a 
revoluční houževnatost. K tomuto je 
připojena i poznámka, že V.l. Lenin se 
s myšlenkou anarchismu neztotož
ňoval. Toto slovníkové heslo už spolu 
s mnoha jiným i patří minulosti. O co 
tedy anarchistům jde? Všeobecná 
svoboda se počítá od svobody jed in
ce, říká Bakunin na rozdíl od Marxe, 
který v zájmu osvobození mas mluví o 
možnosti obětovat jedince obecným 
zájmům. Jde tedy o filozofii odmítají
cí donucovací násilné prostředky stá
tu a mocenské struktury omezující 
svobodu člověka, přitom ale neprosa
zují chaotický stav. Myšlenky Kro- 
potkina a Bakunina se v době kolem 
přelomu století rozšiřují po světě. I 
mezi oběma vůdci však existuje velký 
rozpor spočívající v metodě. Bakunin 
chce dosáhnout odstranění státu in
dividuálním terorem a násilím s využi
tím konspirace, zatímco Kropotkin je 
pro nenásilnou agitaci mezi lidmi a 
otevřený demonstrativní odpor proti 
moci mírnými prostředky. Bohužel 
právě Bakuninovo pojetí je dnes dů
vodem, proč mnoho lidí spojuje anar
chismus s násilím. Tak lze vystopovat 
tolstojovský anarchismus požadující 
také společenské vlastnictví spotřeb
ních statků. Všechny frakce se však 
shodují v odmítání donucovací role 
státu.

Nové myšlenky našly brzo odezvu 
u širokých vrstev. V našich podmín
kách vznikla známá skupina “anar- 
chistických buřičů", sdružených ko
lem S.K. Neumanna (K. Toman, F. 
Gellner, F. Šrámek a další), později 
zúčastněná na vzniku české anar- 
chistické federace, která byla orien
tována spíše intelektuálně. Vedle to 
ho vzniká anarchosyndikalism us, 
propagující anarchistické myšlenky 
především mezi dělníky, který se sna
žil svrhnout společenský řád nikoli 
cestou revoluce vedené komunistic

kou stranou, ale spíše pomocí vol
ných odborů. Oba proudy se různě 
prolínají, nezískají však masovou 
podporu širokých vrstev a v době 
hospodářské krize a změněné politic
ké situace 30. let postupně doznívají. 
Část bývalých anarchistů se začne 
hlásit k myšlenkám komunismu. (Pří
kladem je Marie Majerová, která anar
chismu věřila, ale byla jím zklamána; i 
obrátila se ke komunismu.) Bakunin 
o tom říká: “Komunismus nenávidím, 
protože je odmítáním svobody a p ro
tože m i je nepochopitelná lidskost 
bez svobody."

Myšlenky anarchismu, pod vlivem 
zhoršení hospodářské situace po 
skončení války a později v zemích so
cialistického bloku a díky totalitním 
tlakům znova ožívají. V individualis- 
tické formě provázejí punkovou hud
bu, ve vyspělejší uvědomělé formě se 
objevují i jako politický názor. Jak je 
to v současné době s anarchismem u 
nás?

Myšlenka založit anarchistickou 
skupinu se objevila loni v létě na Kar
lové mostě, kde se setkávali a disku
tovali lidé nejrůznějších stanovisek; 
mezi nimi i anarchisté. První prohlá
šení ČASu - československého anar- 
chistického sdružení - bylo vydáno už 
v říjnu. Protože čas pracoval na bázi 
konspirace, brzo se jeho členové do
stali do sféry zájmů StB a později byli 
ocejchováni jako blázni více nemocní 
než nebezpeční. V říjnu vznikaly první 
kontakty na jiné skupiny v Českoslo
vensku v i zahraničí (Malé pražské be
rušky, Radikální strana, Pomerančo
vá alternativa), první letáky, byla us
kutečněna rozsáhlá akce na znehod
nocování nové gottwaldovské stoko
runy. Samozřejmé čas nechyběl na 
demonstraci 28. října 1989. Do 17. lis
topadu se naše skupina odmlčela, 
aby se slovo “anarchie” nestalo bol
ševikům klackem v ruce. Všichni anar
chisté však pilné pracovali ve stávko
vých výborech.

O co naše hnutí vlastně usiluje? V 
žádném případě nesplňuje představy 
veřejnosti, kdy je jako anarchista zo
brazen muž v koženém plášti, s pisto
lemi a bombami, šířící kolem sebe 
chaos a násilí. ČAS není politickou 
stranou, je nezávislým sdružením 
podobné smýšlejících lidí všech so
ciálních vrstev vázaných na princi
pech volné solidarity. Anarchisté ne
usilují o politickou moc, neuznávají 
politické struktury, ptají se na humán
ní odpovědnost nejrůznějších politic
kých dohod a úmluv, nejsou-li sou
stavné dodržovány. Anarchismus 
není terorismus, jak ve společenském 
povědomí převládá. Je myšlenkovým 
proudem a životním stylem usilujícím
o dynamiku života a skutečné napl
nění svobody asociální spravedlnosti, 
vyžaduje svobodu nevázanou na sys
tém moci a mocných.

Proti náslilí bojujeme, chceme v 
konečném důsledku odstranit donu
covací prostředky státu i státy samot

né. Měla by vzniknout jakási společ
nost volné dohody, samosprávné 
ekonomické jednotky s kdykoli odvo
latelným vedením, vzniklým přiroze
nou autoritou. Vše by řídily koordi
nační instituce bez mocenského a 
potlačovatelského významu. Peníze 
by měly existovat pouze jako ekviva
lent směny, nějako mocenský nástroj 
ovládající dnes například západní 
svět. Máme obavu, že obušky komu
nistů budou vystřídány manipulací 
pomocí peněz. Konečný stav je však 
vždy spíše konstrukcí, nepočítáme-li 
anarchistické Komuny nebo farmy 
hippies v Americe; nikdo neměl příle
žitost tento mechanismus vyzkoušet 
ve větším měřítku. Naše současná 
práce směřuje k vybudování paralelní 
struktury ve společnosti. ČAS je je
nom jedním z koordinačních center; 
podobných anarchistckých skupin 
existuje u nás mnohem více. Vydává
me propagační časopis a všemožné 
se snažíme o propagaci našich myš
lenek ve společnosti. Stojíme na po
zicích levice, přestože se v minulých 
letech pojmy “ levice” a “pravice" po
řádně zamíchaly. KSČ považujeme za 
krajně pravicovou fašistickou organi
zaci.

Mezi naše konkrétní požadavky 
patří co nejmenší zasahování státu 
do práv jednotlivce, okamžité rozpuš
tění všech složek StB, demilitarizace 
a neutralita státu, sledování činnosti 
KSČ, stop pronikání komerce a kon- 
zumnosti.

Za naše dosavadní největší úspě
chy považujeme v první řadě existen
ci rozvětvené sítě anarchistických 
skupinek po celé republice, spolu
pracujících se světovým anarchistic- 
kým hnutím. 27. ledna 1990 proběhl 
náš první sjezd, 11. února se olomouc
kým kolegům podařilo rozvrátit na
cionalistické shromáždění Společ
nosti pro Moravu a Slezsko. Naciona
listické tendence jsou přežilé, proto 
odmítáme i malicherné spory o název 
republiky a jsme pro zrušení hranic. 
Necítíme se být ani Čechy, ani Slová
ky, ale především svétoobčany. Dne 
2. dubna jsme uspořádali velkou de
monstraci proti KSČ a OF na praž
ských Příkopech.

Asi se domníváte, že jsou nesolidní 
demonstrace proti OF. V počátcích 
revoluce jsme samozřejmě OF jedno
značné podporovali a byli jeho sou
částí. I dnes chápeme důležitou roli 
OF jako jistého protikladu fašistické
ho KSČ. Stará struktura moci je však 
měněna velice pomalu, starý aparát 
stále funguje; OF neudělalo radikální 
změny. Kromě toho leckdy používá 
nedemokratických metod, snad i pro
tože je v něm mnoho bývalých komu
nistů a kariéristů, ke kterým nemáme 
důvěru. Ve volbách se sjednotily 
všechny protikomunistické síly, po 
volbách je však nezbytné je rozpustit.

A co se týká šancí anarchistů v Čes
koslovensku? Naše národy jsou ty
picky kolektivistické, v průběhu dějin



Roman Prokopec

StB a 
náboženství

Vždy uhlazený, usmévavý, elegant
ní. Přirozenost či naučená maska k 
jednání s lidmi? Co pod ní skrývá? 
Jakožto zaměstnanec Státní bezpeč
nosti zřejmě úmysl dostat člověka do 
rozsáhlých řad udavačů a nakonec 
ho tím vydírat, že už dotyčný nebude 
mít cestu zpátky do normálního živo
ta - mezi své kamarády, které zradil.

“ Náš" estébák si nechal říkal Mi
chal a bylo ho možno najít na telefon
ním čísle PRAHA 53 49 93. Jak se však 
může prostý občan Československa, 
který se nijak protistátně neangažuje, 
setkat s StB?

Vymožeností socialismu bylo mi
mo jiné i to, že studenti vysokých škol 
"dobrovolně" v rámci studia navště
vovali tzv. vojenské katedry. Na těch
to katedrách působili jako učitelé 
opravdoví "experti" z řad zkrachova
ných důstojníků, obvykle s nosy čer
venými od alkoholu. Jak se studenti 
zde připravovali na mírový život, svěd
čí i výrok náčelníka katedry po ne
úspěšných ostrých střelbách : "Ale 
soudruzi, musíte se naučit střílet a lik
vidovat nepřítele, vždyť to děláte pro 
lid i!” Komentáře netřeba.

Tak jednoho dne obdrželi studenti 
VK závaznou pozvánku na Obvodní 
vojenskou správu. Po jednom se do
stavovali do uvedené místnosti a tam 
stál on - “náš” Michal. V padnoucím 
civilním obleku. Po přátelském potře
sení rukou se nenápadné začal před
stavovat a to tak, že i blbci za chvíli 
pochopili, o co jde. Soudruhy z StB

znepokojoval fakt, že mezi vysoko
školáky (kteří přeci museli studovat 
jediné správný světový názor - marxis
mus a leninismus!) se široce rozmáhá 
náboženství. Někdo propadl Jehovo
vi, někdo Buddhovi, jin í Kristu. Ale to 
přece takto nemohou ponechat! Co s 
tím? Výsledkem byly ony pozvánky a 
snaha nasadit mezi spolužáky něko
ho, kdo by podával reference o nábo
ženských shromážděních - jména, 
kdy a co se tam odehrávalo, ...

Jaké následky by to mohlo mít pro 
studenty? Přinejmenším by se jim ne
povedlo úspěšně složit státní zkouš
ku na závěr studia, neboťjejí součástí 
je i tzv. vědecký komunismus. Takže 
pét či šest let studia by zůstalo bez 
patřičného efektu. Přinejmenším.

A pak že jsme neměli svobodu vyz
nání! n

DOMY NA PRODEJ 
U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Začínáme stavět 25 řadových 
domků v Sítinách u 
Mariánských Lázní.

4 km lesem od golfového 
hřlitě. Dokončení projektu — 
léto 1992. Cena kolem 50,000.00 

dolarů, dle velikosti. 
Podrobnější Informace: 
Frlendship 58 Canada 

35 Cambridge St. 
Cambridge, Ontario N1R 3R8 

Canada 
Phone: (519) 653-0958 

nebo
Frlendship 58 ČSFR

317 01 Plzeň 
Czechoslovakia
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Z ařiď te  si cestu  do Č eskoslovenska 

p ro středn ic tv ím

K U E H N E  AND N A G EL TRAVEL INC. 

K itchener, O N . C an ad a

O b s ta rá m e  pozvání, víza, pasy  a další 

d o k lady , letenky  všech leteckých 

společností.

H ovořím e něm ecky, anglicky na čísle 

519-579-5804  (W olfgang) 

česky a slovenský na čísle 

519-576-1956  (K ristina)

R. Tesař

Veletrh skončil - 
ať žije veletrh

Mnozí čtenáři časopisu Západ 
možná neví, že v Brně, metropoli jižní 
Moravy, skončil další z veletrhu. V 
krásném veletržním areálu, který je 
většinou vystavovatelů hodnocen ja
ko jeden z nejkrásnéjších v Evropě, 
byl ukončen jeho 32. ročník. Poprvé 
ve svobodném Československu.

Co se změnilo proti předchozím 
ročníkům? Stoupl počet západních 
vystavovatelů a poklesl zájem firem z 
východoevropských zemí, které zvá
žily a přehodnotily svoje možnosti jít 
na trh s málo progresivními výrobky. 
75 procent uzavřených obchodů se 
týká partnerů z teritorií s tržní eko
nomikou. Jednání, která probíhala v 
rámci Mezinárodního veletrhu Brno 
naznačila stoupající zájem podnika
telů o prezentaci svých výrobků, letos 
poprvé vystavovali i soukromí podni
katelé z Českosloveska.

Zůstalo zaměření veletrhu - strojí
renství, elektronika, energetika, ze
mědělské stroje, stavební stroje. Zů
stalo i tradičné dokonalé architekto
nické řešení expozic i okolí pavilónů. 
Vystavovalo 2,976 firem ze 32 zemí 
celého světa, jejichž exponáty shléd
lo od 12. - 19. září celkem 370,000 
návštěvníků. Byly uskutečněny stov
ky obchodních jednání a byla uzavře
na řada hospodářských kontraktů. 
Letos se vystavovala skutečné špič
ková technika - např. numericky říze
né obráběcí stroje, textilní stroje s vy
nikajícími parametry, telekomunikač
ní technika. Zájmu široké veřejnosti 
se rovněž těšil i rozsáhlý autosalon.

Proti jiným létům potěšil i zájem 
oficiálních zahraničních delegací. Mi
mo jiné i americký prezident George 
Bush zaslal poselství, ve kterém po
zdravil demokratické snahy českého 
a slovenského lidu a vyjádřil přesvěd
čení, že tento veletrh nejenom zvýší 
porozumění mezi národy, ale posílí i 
vzájemné vztahy mezi zeměmi. Proje
vil přání, aby se náš vzájemný obchod
i hospodářské vztahy v příštích letech 
nadále úspěšné rozvíjely, a tak přispí
valy k dosažení společných cílu, k mí
ru a blahobytu.

A tak lze shrnout, že veletrh byl le
tos velice úspěšný a přispěl k ob
chodním kontaktům mezi národy. Při- 
dáme-li k tomu ještě onu pověstnou 
jihomoravskou pohostinnost, lze si 
jen přát, aby i další ročník pomohl k 
oživení obchodu a navázání dalších 
vztahů mezi národy celého světa.

□

se mýtus svobody vždy pojil s náro
dem jako celkem a ne se svobodou 
jednotlivce. Odtud také osmdesátile
tá pauza mezi českou anarchistickou 
federací a ČASem. Co se týče šancí - 
možnost máme právě' v oblasti stu
dentů. Jednotné studentské hnutí se 
dnes prakticky rozpadlo. Všude ve 
světě však existují autonomní stu
dentské proudy, často se hlásící k 
myšlenkám anarchismu. Možná prá
vě tudy vede cesta.

Ale - anarchisté jsou radikálně levi
cové orientovaní, odmítají mezi se- 
bou fašisty, komunisty, rasisty a kleri- 
kální fanatiky. Sympatizují s hnutím 
punku, hippies, undergroundu a po
merančové alternativy. Budou dále 
usilovat o překonání všech pozůstat
ků totality, konzervatismu a rostoucí
ho nacionalismu; usilují také o radi
kální demokratizaci společnosti, pád 
starých struktur a ekologizaci společ
nosti.

Lidé, nevěřte krásným politickým 
proklamacím, ale svědomím a huma
nitně bojujte proti totalitě nejen ko
lem nás, ale i své mysli. □



Svět

Ota Ulč

Thajsko - hodnotný stát 
v obtížném sousedství

Do roku 1939 se to tu jmenovalo Siam. 
Teď tedy Thajsko - “Země svobod
ných lid i” -vdoslovném překladu. Ve
likost téměř Francie, rovněž se skoro 
týmž množstvím obyvatelstva (56 mi
lionů) - porovnejme s Malajsií a její 
přibližné československou cifrou 16 
milionů.

Země tradičné nezávislá, nikdy ne
byla kolonií a rovněž nikoho o nezá
vislost nepřipravovala. Důkladná to
lerance přivodila chvalitebnou vlast
nost bezbolestného řešení konfliktů - 
že lidi tu přece nejsou od toho, aby se 
kvůli principům pozabíjeli, že lepší 
než se svářet, je konfliktům se vyhý
bat a spoléhat na vzájemně přijatelné 
kompromisy. Diplomatická zručnost, 
založená na tak pružných principech, 
jim zaručila trvání jejich nezávislosti. 
Brity v Burmé na jedné straně a Fran
couze v Indočíné na straně druhé, 
oba evropské vetřelce si drželi od tě
la, a když se jim tam za 2. světové vál
ky Japonci vetřeli a donutili je vyhlá
sit válku Spojeným státům, thajský 
velvyslanec opomenul deklaraci do
dat a oznámil, že něco takového by 
Washington beztoho nevzal na vě
domí.

Král objíždí všechny provincie (má 
jich přes sedmdesát) a naslouchá li
du. Rovněž bývá svědkem dost pravi
delné disharmonie mezi vládnoucími 
vojenskými pány: víc než tucetkrát již 
uspořádali převraty, zpravidla nekr
vavé. V kraji navíc občas zlobí sku
pinky komunistických povstalců a 
mohamedánských separatistů.

Stále je to selanka v porovnání se 
sousedstvím - Vietnam, Laos, Kam
bodža s Pol Potem, vel kovy vražďova- 
telem vlastního národa, Burma, so
cialistickým budováním zhuntovaná 
do totálního úpadku. Tento někdejší 
světový vývozce rýže musí teď fun
damentální potravu dovážet, a jelikož 
není, čím by se platilo, musí ji vyže- 
brávat. Sousední Thajsko se zatím 
stalo jedním z nejvétších exportérů a 
zemí se směšné rostoucí ekonomií: 10 
procent růstu ročně, téměř tolik jako 
výtečný Singapur.

Japonsko trpí zemětřeseními, Tai- 
wan navštěvují devastující tajfuny, 
Thajsko je uSetřeno obého.

Turista se raduje: prvotřídní service 
za ceny Třetího světa. Jak již víme, 
mezinárodní porota odborníků vy
hodnotila hotel Oriental v Bangkoku 
jako jeden ze zcela nejlepších na svě
tě. Žádnéjiné město nemá víc restau
rací - totiž jedenáct tisíc (tak p jáno v

Guiness Book of World Records). Tr- 
valo by třicet let, než by je člověk 
všechny obešel; mají i maďarskou, ni
koliv však českou.

Americký turista se navíc raduje, že 
thajská měna (tzv. bath) je přivázána 
k souchotinářskému dolaru, čili dal
ším jeho poklesem se tu netratí. Mno
hé se tu dá nakupovat laciněji než v 
Hongkongu či v Singapuru. Ve vel
kých jednotkových domech lze obdr
žet všelicos, od kompjútrem zhoto
vených předpovědí vlastního osudu 
po roztomilého čilého tygříka, mládě 
s ostrými drápky.

☆ ☆ ☆

Bangkok sice slouží jako přistav, 
ale k moři to má asi 50 kilometrů. Na 
řece Chao Phraya s četnými kanály 
(tzv klong), které tu vznikly.dřív než 
ulice - toť tedy Benátky Východu, 
mnohem mladší, jen dvousetleté, ale 
rovněž se potápějící, utápějící, jak br
zo zvíme. Domorodci říkají Bangkoku 
Krung Thep - Město Andělů - roz
hodně příhodnější pojmenování než v 
případě kalifornské metropole Los 
Angeles, a naprosto přesné pro toho, 
kdo si při východu či západu slunce 
vylezl na zlatém se třpytící, zářící stře
chu Grand Paláce a přimhouřil oči.

Je to  rovněž po jm enován í po d s ta t
ně kratší než je ho  o fic iá ln í jm é n o  
KRUNGTHEPMAHANAKHORNBOWO - 
RNRATTANAKOSINMAHINTARAYUT - 
HAYAMAHADILOKPOPNOPPARATH - 
R ATC H ATH ANIBURIRO M UD O M R A - 
TCHANIWETMAHASATHAN. T ak to  tv r
dí kn iha  v sérii nak lada te ls tv í Lonely 
Planet, zd ro jů , k te ré  vře le  d o p o ru č u ji. 
P ísmen jsem  napočíta l 115, nevěřím , 
že bych  kdy  po tka l gén ia  scho pn éh o  
to to  m on stru m  vys lab ikova t.

☆ ☆ ☆

Poučná poznámka o apokalyptické 
budoucnosti: růst obyvatelstva pře
tváří mnohou metropolis v miseropo- 
lis. V roce 2025 se do velikosti 15 až 20 
milionů rozroste Bagdád, Bangkok, 
Istambul. Kinšasa, Nairobi, New York, 
Peking, Rio de Janeiro, Teherán a 
Tokio. Velikosti 20 až30 milionů docí
lí Bobmay, Dacca, Jakarta, Kairo, 
Kalkuta, Karáčí, Lagos, New Delhi, 
Sao Paulo a Šanghaj. A úplné nejvíc - 
30 milionů plus - se zachová již dnes 
obludně rekordní, severočesky ne- 
dýchatelné Mexico City.

☆ ☆ ☆

Započítáme-li do Bangkoku jeho 
předměstí, stověžatá Praha by se tam 
vešla sedmkrát, věží taky sedm set. 
Jak se tam vyznáme, do které z jede
nácti tisíc restaurací vlezeme? Kde 
najdeme onoho zlatéhu Buddhu těž- 
kotonážníka? Jak se tam domluvíme?

Velesnadno, starost přenecháme 
jiným. Měli jsme totiž v Bangkoku 
schůzku, rodinné shledání - dvě ses
try a bratr, neviděli se spousty let. A k 
tomu i thajské řeči a místa znalý rezi
dent a reprezentant Fordovy nadace 
pro onu část Asie, švagr nečíňan a 
neárijec Frank, původem z Frankfur
tu. Ten nás správně zanaviguje, ne
budeme se zbytečné motat a pod
vodným prodavačům nalétat. Sluší se 
dodat, že Bangkok nebyl a stále není 
životu příliš nebezpečný - kapsáři zlo
dějíčkové, to tedy ano, ale nikoliv 
přepady s násilím či dokonce zabíje
ním - tedy nic takového jako u nás do
ma v Americe. Z žebráků se pamatuji 
toliko na několik zapáchajících vlasa
tých Západonémců.

Vylezeme, objímáme. Horké, vlhké, 
slizké počasí. Přijeli jsme ve velmi ne
správné sezóně?

Nikoliv, tak je tady pořád.
Též zde se jezdí vlevo, to je dobře, 

teď když jsme si v Tokiu s obtížemi 
zvykli na tak abnormální obyčej.

Rovněž se tu zdá být od všeho - ši
roké boulevardy a nudlovité uličky, 
rozpadající se barabizny a vysoké pa
láce ze skla a nablýskaných kovů. Ne
jen japonské vozy - též hodné merce- 
desek, rovněž domorodé tříkolky. Lid 
oblečený jak domorodě, tak západně. 
Zeny se halí do barevných, ale ne řvavě 
strakatých sukní, jeden kus textilu od 
nahých ramen až po kotníky. Přímé, 
vzpřímené postavy, čiší z nich něco 
šlechtického, šlechetného... Nebo si 
dáma cupitá na vysokých kramflíč
cích, zabalená do něčeho od Diora. 
Za leckterou postavou a tváří jsem se 
otáčel a připomínal si, že titul Miss 
Universe ] \ t  získala víc než jedna thaj
ská fešanda.

Snaží se tu napodobovat japonské 
ceny nemovitostí. Zde být včas mak
léřem, správně časovaným spekulan
tem s realitami, bohatci by z nás byli, 
zlata bychom měli jako ten zdejší 
Buddha. Frank nám posloužil příkla
dem. Před pěti lety jeho známý prodal 
s pěkným výdělkem šedesát akrů ze
mě. Vlastně měl toho šedesát plus 
jednu desetinku, ale na ni se v kontrak
tu zapomnělo, takže mu omylem zůs
tala. Nyní tuto desetinku, minizáhu- 
menek, prodal za víc peněz, než dos
tal za svůj původní pozemek.*

☆ Bangkok ale stále nedosahuje absurd
ních cenových zenitů Tokia. Dočetl jsem 
se (v říjnu 1990) o sedmdesátiletém pen
zistovi jménem Kozo Kayo, vlastníku



Frankovo obydlí, kam jsme se všich
ni nakvartýrovali, připomínalo vilu v 
lepším mnichovském předměstí, s 
odhlédnutím od několika maličkosti - 
na konci střechy ozdobné, divné lo
mené háky, standartní součást siam- 
ské architektury, a na zahradě pak 
blízko hradby, ale zas ne moc daleko 
od domu, na kůlu miniaturní dome
ček, jako budka pro vrabce. Tohle ale 
je přitažlivá nóbl budka pro duchy - 
kdyby totiž některý z těch zlých šel 
kolem, aťtedy tu pobude a neobtěžu
je se jít přes práh do rodiny. Na zahra
dě rostla guava a kokosy a uvnitř vily 
po zdích se mrštné pohybovaly ješ
těrky. Potvůrky ne víc než dvaceti- 
centimetrové, vítány jsou, požírají to
tiž komáry, moskyty, jichž je kolem 
zbytečně moc. -

Kolik že platí nájemného, zeptali 
jsme se.

Šest set amerických dolarů měsíč
né - sumu tedy obrovitou a ani do
dnes ne zcela zanedbatelný pakatel.

Kdopak je ten šťastný pan domácí a 
že si vůbec mohl takové sídlo vybudo
vat?

Panem domácím je jeden generál s 
oficiální gáží šedesáti dolaru měsíč
né.

Takže on si činží takto přijde na de
setinásobek!

Nikoliv. Přijde si na padesátináso
bek; těchto nájemních domů má již 
pět a další si staví.

To pak aby nebylo divu, že při čas
tých převratech v zemi si vojenští páni 
neubližují, nepřipravují se o pracně 
nashromážděná bezpracná a málo 
legální bohatství.

Tamějšímu životnímu stylu se an
glicky též říká soft culture - měkká 
kultura, poddajná, nic příliš tvrdé ne
vyžadující. K životnímu stylu patří 
moc si neubližovat, zákony rovněž 
moc nedodržovat. Je předepsáno no
sit ochranné helmy a motocyklisté na 
to kašlou. Podobně je tomu s úplatky, 
nepostradatelnou to vazelínou v jed
nání s úřady.

☆ ☆ ☆

Starali se o nás dva sluhové. Všiml 
jsem si, že se nikomu nepodívali do 
očí. Ze by xenofobická nevole?

Kdepak, vysvětlil Frank: netroufají 
si. Obávají se, že by přímým pohle
dem pána urazili. A ne že by tihle dva 
byli přílišní tradicionalisté. Jejich 
předchůdci před ním stále jen lezli po 
kolenou. Frank jim poručil povstat, 
což ale odmítli, že aby jim pán promi
nul, že by se z takové opovážlivosti 
necítili dobře. “ Nezaměstnávám vás 
proto, abyste se vy cítili dobře, ale 
abych já se dobře cítil, proto tohle le
zení zakazuji," pravil, načež koleno- 
lezci dali výpověď. Nic takového tedy 
v Japonsku, jakkoliv se klanícím, na-

prázdného ošklivého prostoru u železnice - 
teď to totiž má větší cenu než celý stát Flo
rida (Miami, Kennedy Space Center, Dis
ney World, krokodýlové, atd.)

tož pak v Číně, nacionalistické a ko
munistické.

Cizinci zvaní farangs (z anglického 
foreigners) nechť bedlivi jsou této 
etikety: hlava je svátá, proto se jí ne
dotýkat, například nepohladit hlavič
ku způsobného dítěte. Kdyby se člo
věk nechtěné dotkl někde v tlačenici, 
okamžitě se omluvit. Nohy - to je jiná, 
ty jakoby k tělu příliš moc nepatřily. 
Zvednout vlastní nohu k domorodco
vé hlavě platí za nejnehoráznější uráž
ku. Prstem lze ukazovat, mířit k vě
cem, nikoliv k lidem. Chci-li připoutat 
pozornost číšníka či číšnice, řeknu 
slovo nong ("malý bratr” či "malá ses
tra” ) s rukou předpaženou, dlaní do
lů. Thajčané, pokud se tak dá říci, si 
rukama nepotřásají. Sepnou je jako u 
nás k modlitbě. Zejména ženy nechť 
se vystříhají dotyku buddhistického 
mnicha - nic mu přímo nepodat. Při 
pozdravu, znamení na rozloučenou 
ať už s kýmkoliv, ruce nutno míti sep
nuté a palcem se dotýkat nosu - toho 
vlastního. Též česky sundavat boty 
při vstupu do soukromého domu, na
tož pak do svatostánku. A rovněž ne
lézt do chrámů v šortkách, což Ame
ričané rádi.

☆ ☆ ☆

Thajsko je patrné nejbuddhističtéj- 
ší země na světě. Ne že by lid příliš 
dumal o teorii a článcích víry, však 
církevnímu jazyku a prozpěvování 
beztoho nikdo nerozumí. Ale bud
dhismus je tu vírou viditelnou, vírou 
nepřehlédnutelnou. Na jednom ná
dvoří jsem napočítal 500 soch Bud- 
dhy, všechny naprosto totožné, jaký 
to kult osobnosti! Duchovních v oné 
róbě šafránové barvy je aspoň tolik, 
jako bývalo vojenských uniforem v 
zemích tábora míru. Mniši s hlavou

dohola ostříhanou se mi zdáli být buď 
velmi staří nebo velmi mladí. Dočetl 
jsem se, že se tu musí chodit na povin
nou jednoroční mnišskou brigádu. 
Každý mužský musí, mají různé hod
nosti; jeden z nich mi vysvětlovat, že 
šarže se pozná podle toho, jak kdo má 
na sobě róbu uspořádanou - faldy te
dy rozlišují vojíny od generála.

Náboženství, to je též slyšitelné, té
měř hmatatelné. Zamíříme do prostor 
s tuctem kostelíků, do nozder vstře
báme vůni divné omamných naslád
lých voskovic a kadidel, pod každým 
krovem jsou zvonečky, tropický vítr 
jim i pohybuje a hezky cinkají. Laděno 
vše dohromady a výsledný je dojem 
jakéhosi neskutečna. Pověrčivost a 
plejády duchů u toho. Slavnostní 
otevření supermoderního Hiltonu, a 
kromě oficiálních řečníků přizváni 
šamani vyhánět zlé duchy z aircondi- 
tioned novostavby.

Zdejší náramná pověrčivost se pro
jevuje v mnoha podobách. Nedávno 
například zemi ovládlo přesvědčení, 
že dorazili mimozemšťané, z výšky si 
spletli jeden z kanálů s přistávací le
tištní plochou a vrazili do mostu. Chý- 
rou se zabýval místní tisk po několik 
dnů.

Náboženství tu funguje jako civili
zace, uštědřovatelka norem správ
ných mezilidských vztahů.

Vztahů nejen mezilidských: BUDt e  
VLlDN l VOČI ZVfňATOM A TUDÍŽ JE NE
JEZTE! Krásnou výzvu čteme na veli
kánském plakátu.

☆ ☆ ☆

Leckde si lze sáhnout na minulost. 
Například v Indii, na Fatepur Sikri - 
Jenže to je město opuštěné, mrtvé. 
Bangkokský Grand Palace a další 
končiny jsou plné života. “To vypadá



morodém vzdušném stylu, aby prů
van aspoň trochu tlumil místní žár, z 
místního dřeva, jemuž se anglicky ří
ká teak a můj česko-anglický slovník 
uboze překládá teakovó dřevo.

Začátkem šedesátých let se syn 
guvernéra Nelsona Rockefellera ztra
til na antropologické expedici na No
vé Guinei a všeobecné se má zato, že 
ho místní kanibalové pozřeli. Jak již 
víme z Malajska, tam si pozoruhodný 
Thompson vyšel do džungle a nikdy 
se již nevrátil. Obrovské odměny vy
psány, kdekdo se pustil do pátrání, 
všechna snaha marná. Dnes v těchto 
kopcích buržousti hrají golf. Poznám
ka ke golfu v Thajsku: tenhle druh 
sportovce aby doprovázeli čtyři po- 
sluhové. Jeden držet deštník, chránit 
buď před slunce nebo deštěm, druhý 
nést vak s holemi - golfovým vybave
ním, třetí pátrat po zatoulaných ba
lóncích a čtvrtý poskytovat morální 
podporu. A každému platit podle ho
dinových tarifů.

NEREÁLNÉ VIZE

jako Disneyland!" reaguje nejeden 
turista.

Nikoliv, vy hlupáci a hlupačky! To
hle je to pravé, autentické, co pak ti 
hollywoodští všelijak plytce kopíro
vali!

Většina z nás viděla světem značně 
proběhnuvší film The King an I. Pan 
král Yul Brynner se pak navíc takto 
desetiletí divadelně prezentoval na 
Broadwayi. To měl být portrét mo
narchy - Rama IV., urážlivý prý paskvil, 
tak se na to v Thajsku dívají.

Prostředí dost neskutečné - králov
ské pozemky zaplňují paláce, svato
stánky, střechy červené, též stříbrné a 
zlaté, na nádvořích se děsivě tváří 
démonové nadlidských dimenzí. Ze 
všech tady nejvzácnéjší je Buddha 
emeraldový čili smaragdový, 31 cou
lů nádhery.

Nynější, již delší dobu panující mo
narcha, se jmenuje Bhumbiol Adu- 
lyadej, Rama č. IX., jediný v USA na
rozený král (když jeho tatínek stu
doval na harvardské - dle puristů Har- 
vardové univerzitě) a za manželku má 
aristokratickou krasavici Sirikit, jíž si 
vybral na léčebné zastávce ve Švýca
rech. Když si posléze v rodné zemi 
zlomila kotník, neštěstí bylo oznáme
no v archaické, lidu nesrozumitelné 
řeči. Nicméně se tu nepěstuje druh 
zbožnění japonského císaře Hirohita. 
Nyní tady kralují, trpělivě snášejíce 
přemnohé nekrvavé převraty a ještě 
častější nové ústavy.

Ševelení, cinkání v teplém vánku, 
slyším též jako píšťaly a všelijaké zvu
ky. Smysly mé třeba nemýlí: o králi je 
známo, že se občas věnuje hře na sa
xofon; Josef Škvorecký by se z infor
mace zaradoval.

Nedaleko královského paláce si na 
boku polehává Buddha padesátime- 
trový. Hoví si tu symbol přechodu z 
tohoto světa do blaženství Nirvány.

Ješté pak kousek dál, v prostředí 
dost nevábném, je k nalezení onen 
Buddha zlatý, pět a půl tunový. Léta, 
věky byl obalen sádrou a odložen, vě
ru odhozen v polorozpadlém chrámu 
nedaleko doků. Jednou se pak sochy 
zmocnil jeřáb - a upustil ji. Sádra, blá
to, špína, vše se odlouplo, jaký to pak 
náramný objev! Pochází z třináctého 
století, doby našich Přemyslovců.

Každou chvíli se ke mně přitočil do
morodec, jakoby úzkostlivé se podí
val doleva, doprava, zda nás nikdo ne
vidí, a pak pod košilí vylovil a rozbalil 
tentýž poklad s tímtéž tvrzením: Bud
dha barvy zelenavé, nález údajně sta
řičký, a že určité pochází z Kambod
že, prasídla starobylé khmerské kul
tury. Vždy mně, jakož i ostatním přes
polním naivkům, nabízeli podvodný, 
velmi nedávný výrobek z Hongkongu.

V Thajsku se má především naku
povat hedvábí, vynikající místní pro
dukty v mnoha variantách. Po 2. svě
tové válce tento průmysl obživl, zno- 
vustvořil americký architekt jménem 
Jim Thompson. Starý mládenec 
Thompson, místo aby velké zisky od
vezl někam daleko mimo daňový po
stih, začal je utrácet za místní umě
lecké památky. Záměru se věnoval 
natolik důkladné, že časem nashro
máždil víc, než thajské národní mu
zeum. Podivín si nepostavil ultramo
derní palác na nej prestižnější ulici, 
ale zcela tradiční strukturu v dost 
obyčejné, téměř proletářské čtvrti, 
pár kroků od národního stadionu. Je
ho muzeum je vlastně domů pět, v do

Znalý švagr nás odvezl do tradiční
ho divadla pro connoisseury, zcela 
mimo dosah turistických hord. Ta- 
méjší klasický tanec je něco mezi ba
letem a operou, s indickými a čín
skými kořeny. Bitka Hanumana, bo- 
ha-opice s jinačím bohem v hinduis
tickém pantheonu, tanec s meči, s le- 
dačíms; na závěr národní hymna. 
Démoni nosí masky. Gestikulace, 
pohyby rukou, nohou, výraz ve tváři - 
to vše má svou symboliku. Předivo 
dramatu se nejspíš koncentruje v prs
tech tanečnice. Má dlouhé umělé 
nehty za účelem znásobení efektu. A 
na hlavách pak vysoké špičaté stříbři
té kornouty, jedno z hlavních charak
teristických znamení Siamu.

Dřív p ro d u kce  trv a ly  ce lou  noc, v 
současnosti té to  m álo  trp ě livé  už jen 
n ě ko lik  hod in . I když se c iz inec  ne
m ůže v dě ji vyzna t, p řesto  je  podívaná 
pozo ruhodná , ze jm éna v kon tra s tu  s 
p řeko tně  p řibýva jíc ím i, za v lasy p ř ita 
hu jíc ím i im p o rty  zápaď áckých  m ravů 
a nem ravů, ať už je  to  am erická  kuže l- 
kárna, b ru s la řský  s tad ion ek  č i řvavé 
d isco . N apřík lad  d isco  jm énem  NASA 
s pap írovou  m ez ip lane tá rn í lodí u 
s tropu , tam  se ve jdou  t ř  tis íce  trsa jí
cích , sebou poškubáva jíc ích  nadšen
ců.

☆ ☆ ☆

Importéry takovýchto hanebných 
novot kruté potrestat! Za inspirací 
jsem šel do Muzea trestů, mají tam od 
mnohého. Například jakousi metro
vou mičudu z bytelného proutí, z dál
ky vypadá jako klubíčko kočičkám na 
hraní. S tímhle si hrají sloni: kopají, 
mičuda se kutálí a v ní odsouzenec. 
Trest ukutálením k smrti.

Teď se popravuje jinak. Jak již ví
me, za veksláctví s drogami se v sou
sedním Malajsku putuje na šibenici. V 
Thajsku se místo provazu používá ku-



le - mnoho kulí. Odsouzenci či od- 
souzenkyni navlečou bílé tričko s vel
kým křížem v srdeční krajině. Zavá
žou oči a připoutají ke kůlu. Voják na
míří přesně na cíl z kulometu, pevně 
zapasovaného. Uhnout, nějak se se- 
smeknout nemůže ani cíl u kůlu. Pro
ceduře přihlíží řada svědků, ale mno
ho neuvidí, neboť poté dojde k nata
žení plenty, čímž se odsouzenec od
dělí od přítomných a popravčího. Při
jde kat, černé rukavice, bez škraboš
ky. Na pokyn se chopí táhla, k sobě 
ho přitáhne jako by brzdil a kulomet 
se rozběsní. Udělá mnoho děr do 
plenty a do osoby, která svého kata 
neviděla a kat neviděl ji. Nabízela by 
se tedy příležitost, že hodné podpla
cený personál by odsouzence nahra
dil panákem z hadrů či regulérním 
nebožtíkem. Neslyšel jsem, že by se 
kdy bylo takové hollywoodské řešení 
podniklo a uspělo. V Thajsku střiii 
obchodníky, distributory drog, nikoli 
však poživače, konzumenty. Ovšem 
malér je v tom, že leckdo též kšeftuje 
proto, aby si vydělal na drogu, na níž 
je závislý. Vím o jednom našinci, který 
sice unikl kulometu, ale dostal deset 
let pobytu za mřížemi, v hodně nepří
jemném prostředí. Český kamarád, 
který ho občas navštěvuje, se mi svě
řil s pochybnostmi, že by se takový 
úděl dal přežít.

☆ ☆ ☆

Zajeli jsme si na boxerský velesta- 
dion, odpoledne v pracovní den, mí
sto přeplněno. O thajském boxu, svě
tové raritě, jsem kdysi cosi slyšel, rea
lita ale potřela teorii. Máme tu co dě
lat, jsme tu svědky zkřížení boxu, judo 
a karate. Smí se zasáhnout pěstí, str
čit loktem, též parádně nakopnout 
protivníka od hlavy k patě a třeba i do 
stydkých citlivých končin, co pak by 
byly v cestě. Bitce předchází rituál, 
shadow boxing, komplimenty trené
rům, a k tomu kvílí píšťaly, rytmus se 
zrychluje, bojovníky i diváky pořádně 
napumpovat do tempa.

Národní sport, provokující vášeň, 
případné i národní běsnění - fotbal v 
latinské Americe a mezi agresivními 
hovady ve Velké Británii, býčí zápasy 
ve Španělsku a zápasy kohoutí na Fi
lipínách. Zde tedy mezi něžnými bud
dhisty toto boxování. Koná se denně 
a u toho se nelegálně sází na vítěze, 
jako na kobylky v Chuchli.

Do ringu se dostali borci, vesměs 
kluci tak dvacetiletí, vcelku útlí, kdo 
ví, zda některý z nich vážil aspoň še
desát kilo. Na čele měli čelenku, šňů
ru, končící jakýmsi ocáskem na te
meni.

Před zápasem se věnovali modlení 
na kolenou, s lyricko-tragickými po
hyby, invokací nadpřirozená. Natolik 
náboženský šmrnc jsme nečekali.

Zazněl gong, hoši odložili čelenku, 
a orchestr - čtyři páni s orientálními 
nástroji - započal se zvuky kvílivými, 
monotónními, na intenzitě získávají

cími, už jsme málem v transu jako v 
Africe, když se vydatné bubnuje. Bles
kurychlé zásahy, však nutno hlídat 
čtyři údy protivníka. Vyletí noha a už 
se palec dloubá v cizím nose, setne na 
žíněnku, z níž se pak někdy přetěžko 
vstává. Hudba kvílí, davy šumí, vy
buchují, nad hlavami šustí bankovky 
ilegálních sázek na gladiátory.

Ti mají své jakostní třídy. Zápas nej- 
vyšší kategorie byl v pořadí pátý. Do 
ringu vešel sebevědomý krasavec, 
modlil se dvakrát tak dlouho, než 
kdokoliv před ním. Pak se přišoural 
vyzývatel, ošklivý Quasimodo. Fan
dili jsme Quasimodovi, jenže nezvítě
zil. Elegantní pugilista ho nakopl, krev 
vytryskla z nosu, a jak se objeví krev, 
soudce zápas oakžitě odpíská v ne
prospěch zasaženého.

Prvních pár minut diváka - novice - 
šokovalo, ale pak se jaksi otrne. V po
rovnání s nám známým boxem tato 
thajská verze se zdá být úplný masakr. 
Jenže: tady se k sobě masakrující 
soupeři chovají gentlemansky, jak 
mezi námi neznámo. Jsou vůči sobě 
ohleduplní. Příšerně surové toho dru
hého skopou na žíněnku, a pak mu 
pomohou zpět na nohy. Spíš bohatýr
ské soupeření hrdinu minulosti než 
primitivní okopávání, jak by se mohlo 
zdát na první pohled.

Nejen pěstmi živ je člověk. K Maďa
rům jsme se nedostali, ledacos ale 
ochutnali. Thajské pojedení tvoří čty
ři, pět chodů. Skoro vždy s rýží, hod
ně, přehodně kořeněné, pozor! Za pár 
dní získáte oprávněný dojem, že div
né čpíte, budete i třeba obtížné zaží
vat, svědění v zadku se objeví, ne
důstojného podrbání se nevyvarujete.

Pijte čaj nebo pivo značky Singha 
nebo Kloster. Dokonce i místní whis
ky stojí za ochutnání, na rozdíl od ví
na, dovozu příliš drahého a k této kr
mi v tomto klimatu naprosto se neho
dícího.

Pomíjím zprávu o nespočetných 
restauracích. Zmíním se jen o podni
ku Tum Nak Thai, dle Guinesse nej- 
větším na světě. Je to řetězec zahrad
ních jídelen na deseti akrech vzácné
ho bangkokského prostoru. Dvěstě 
kuchařů se pachtí ve čtrnácti kuchy
ních a najednou lze servírovat třem ti
sícům hostí a zpravidla je nabito. Ob
sluha je svižnější a nekonečné ochot
nější než kdekoliv v Československu. 
Vrchní číšníci komandují personál 
pomocí walkie-talkie a číšnice sviští 
na kolečkových bruslích, aby úkol 
zvládly. Pojedení je to v přírodě, v pa- 
viloncích u jezera. Domorodci rádi 
takhle u vody, jenže s tím je  potíž, to
tiž hodně žravých komáru.

Dokončeni příště
□

Pavel Kantorek

B A J K Y

To od tebe vůbec nebylo pékný. Takový vfccl *e t-> 
kočkám neříkají. UC

‘Ráno pršelo a ony se srazily." 4 ^

"Zdá se. 2e už zase přestal kouřit, takže ho tady p  
uvidíme kolem půlnoci s baterkou." %

“No a co? Mám velkou hubu! Brácha má velkou 
hubu, otec má velkou hubu, děda má velkou 
hubu. Vftlchnl )sou v kriminále.”



Emigrace

Stanislav Reiniš

Kupujte 
Kanadského 
Slováka

Listoval jsem nedávno v Kanadském 
Slováku, což je orgán těch, kteří ze 
Slovenska utekli po 2. světové válce, 
protože si příliš zadali s nacisty. Dnes 
se opět snaží dostat se zpátky na de
mokratické Slovensko a nelitují času, 
námahy ani peněz na to, aby se splnil 
jejich pradávný sen: Ludácké antise
mitské protičeské rasově čisté Slo
vensko.

Bylo to smutné čtení.
V úvodníku si jakýsi Juraj Čurbanov 

z Austrálie stěžoval, že na Slovensku 
šly široké masy do voleb nerozhodné, 
zmatené, zastrašené a do jisté míry 
lhostejné. Byjo to prý proto, že po 
dlouhá léta působil na Slovensku pro- 
tislovenský tlak.

Nějak mi to připadá podivné. V ze
mi, kde vládl Slovák prezident, který 
byl zárovéň generálním tajemníkem 
KSČ, kde hlavním ideologem byl vý- 
chodňár Bil’ak a StB ovládal Slovák 
Šalgovič, existoval po léta protislo- 
venský nátlak, který zmátl mladé i sta
ré?

V zemi, kde se Sověti pokoušeli roz
bít jednotu dvou národu tím, že všude 
prosazovali Slováky - nejen do fede
rálních pozic, ale i do pozic ředitelů 
továren, velitelů pluků a okresních 
velitelů bezpečnosti v Čechách, byl 
protislovenský nátlak? O čem to ten 
člověk mluví?

“Len jedno se mi žiada dodať: Váč- 
šina Slovákov v zahraničí, a ak nebolo 
v čase júnových volieb, nebude dlho 
trvať, že i váščina národa doma bude 
presvedčená, že mnohé problémy by 
sa 1’ahšie riešili a mnohéťažkosti, pře
kážky 1’ahšie překonávali, keby Slo
vensko čím skór přestalo byťakďko- 
vek viazané na Prahu a jej politiku. 
Praha Slovensku nikdy nežičila a jej 
politika bola Slovákom vždy viacej 
na škodu ako na osoh.”

Jaksi je to člověku líto. V roce 1918 
byl slovenský národ před zánikem. 
Hospodářsky a společensky byl 80 - 
100 let za evropským vývojem. Od té 
doby se stal jedním z rovnocenných 
členů evropské rodiny národů. Kdo 
v tom pomáhal? Budapešt? Domní
vám se, že vrcholem emancipačního 
úsilí Čechů na Slovensku by mělo být 
osamostatnění slovenského národa. 
Nedomnívám se, že by Češi ve své 
většině stáli v cestě slovenské samo
statnosti. Mám však obavy o osud ná
roda, který by si znovu dal radit od 
tě ch , k te ří s p o ji li  d o b ro v o ln é

osud s jednou z nejhorších diktatur 
tohoto století a tím ukázali svoji lid
skou nevyspělost.

V celém čísle se odráží snaha poni
žovat a urážet český národ za každou 
cenu. Jako v mysli paranoika se vše 
koncentruje k jeho bludné myšlence, 
tak i v tomto časopise se vše koncen
truje na nenávist k Čechům. V jejich 
časopise se nekritizují konkrétní oso
by. Mluví se tam o "českém snažení v 
zájmu udržení Slovenska pod českou 
nadvládou", “ česko-komunistickém 
režimu” , “česko-bolševické diktatu
ře", atd. Za vše může “ Praha” .

Nemohu si tón jejich článku vysvět
lit jinak, než že právě odhalili obrovité 
protislovenské spiknutí, v kterém jsou 
Češi, Židé, Maďaři a vůbec všichni 
Neslováci. Sídlo spiknutí je v Praze a 
vědí o něm všichni Pražané. Ti, aby si 
dodali životodárné síly a geneticky 
podmíněné inteligence, chtějí přetvo
řit všechny Slováky na Čechy. Kdo se 
nepodrobí, bude vyhuben. Kanadský 
Slovák tohle všechno ví a chce to říci 
světu. Ale nyní vážně: Je zcela jasné, 
že Kanadský Slovák šíří národnostní 
nesnášenlivost a nenávist nejhrubší
ho zrna. V češtině jsem nikdy nic po
dobného neviděl.

Toto klasifikování lidí - na jedné 
straně dobrých, protože jsou Slováci, 
na druhé straně zlých, protože jsou 
Češi a 2id i - je právě známkou fašis- 
ticko-komunistického myšlení. Oni 
člověka nehodnotí podle toho, jaké 
má vlastnosti, ale podle toho, do jaké 
škatulky jej dali. Nevím, zda s touto 
klasifikací se dá vstoupit do sjedno
cené Evropy. Nevím, zda s touto kla
sifikací budou úspěšní tady v Kana
dě. Podívejme se na citát z článku 
Františka Vnuka “Slovensko” . Je to 
patrné výňatek z větší práce, možná 
knihy:

"V povojnových rokoch vystúpila 
do popredia aj otázka postoje sloven
ského obyvatelstva k 2idom. Slová
kom vo všeobecnosti a vládě Sloven- 
skej republiky zvlášť sa vytýkali všet- 
ky negatívne stránky slovensko-ži- 
dovského poměru, ktoré sa v minu
losti vyskytli a v súčasnosti přetrváva
li. Ako keby antisemitizmus boli 
vynašli 1’udáci. Aj na tento problém 
mala strana Slobody svojrázny po- 
hl’ad: ‘Nenávist Slovákov proti Zidom 
nebola nenávisťou proti rase. Směro
vala proti Zidom nie preto, že boli 
Zidia, ale preto, že slovenskému ná
rodu v minulosti spósobili vel’a neza- 
budnitel'ných krívd a trpkých osudo
vých chvil’...’ ”

Vnuk tam sice cituje kohosi jiného, 
ale závěr je jasný: jeden Žid něco Slo
vákovi provede a druhý, jinde v čase i 
místě, to odnese. To pak není rasis
mus, praví Kanadský Slovák. Ti lidé 
mají hluboko ve svém myšlení zabu
dovaný primitivní středověký názor o

kolektivní vině, podle něhož všichni 
Češi a všichni Židé mohou za vše, co 
kdy který Čech nebo Žid udělal. Nic 
není cizejšího demokratickému myš
lení.

Každému emigrantovi se zastaví 
hodinky v den jeho odchodu ze ze
mě. Jejich hodinky se zastavily, jak z 
citátů vidíme, někdy v době Třetí ří
še, a dosud propagují ideologii kolek
tivního trestu za tajuplné rasové viny.

Kromě toho si nejsem jist, zda Židé 
kdy orzanizovali pogromy na Slová
ky, nutili je přestoupit k židovství, 
vedli proti Slovákům válku, posílali je 
na smrt a snažili se je vyhubit. O tom 
se snad dočtu v příštím čísle.

Ing. Ladislav E. Macko z Kalifornie 
důkladné rozebírá “ Memorandum o 
Slovensku” , které prý napsal prezi
dent Beneš spolu s “oddělením pro 
vědeckou politiku při straně národně 
socialistické” . Již před lety bylo do
kázáno, že toto memorandum byl 
komunistický podvrh z doby před vol
bami roku 1946. Nevadí, Kanadský 
Slovák je stále ještě vydává za pravé 
a používá je jako argument proti Če
chům. V jiných článcích se kritizují 
věci, jako proč časopis Slovensko ve 
svém 9. čísle uveřejnil na první straně 
čtyři fotografie prezidenta Havla a v 
čísle ještě dalších osm. A nejen to: 
proč bylo dokonce i v křížovce časo
pisu Slovensko nejméně šest čes
kých názvů a jmen?

Poměrně nejbizarnější část Mac
kova článku je tato:

“ ...spomenutý odnárodňovací plán 
je stále v činnosti na Slovensku. Na
příklad univerzita v Bratislavě nesie 
ešte stále meno Čecha Komenského 
a univerzita v Košiciach meno počeš
tělého Šafaříka, namiesto aby boli na- 
hradené měnami Ludovíta Štúra a 
Antona Bernoláka. Komenský pred- 
nášal na rozličných univerzitách v 
Európe, ale nikde nepomenovali tie 
univerzity jeho menom - len v Brati
slavě, a to na nátlak Prahy, aby sa 
zdóraznilo, že to bol Čech, ktorý po- 
zdvihol slovenskú univerzitu na eu- 
rópsku úroveň.”

Nakonec má pravdu. Karel IV. byl 
Lucemburčan, a proto by se Karlova 
univerzita měla přejmenovat na Uni
verzitu primátora Ditricha.

A dál:
“Tak zvaná ‘něžná’ revolúcia ne

urobila to, čo sa od nej očakávalo, aby 
sa slovenský národ vymanil z české
ho panovačného objatia."

“Svědčí o tom aj to, že sa hlavné 
správy na Slovensko vysielajú z Pra
hy v češtine a divadelně hry zahraníč- 
ných autorov sa tiež vysielajú na Slo
vensko z Prahy v českom překlade. 
Listy a zásielky zo zahraničia dostává 
najprv Praha, kde sa to triedi a časť, 
ktorá má ísť na Slovensko, sa skúma.
V případe, že niečo z toho sa považuje



Interviewz českého hradiska za chybné, zásiel- 
ku zadržia pre připadne súdné stíhá
m e ..”

Když to tak vše čtu, docházím k ná
zoru, že se néco musí stát. Budu od 
nynějška uvažovat jako oni. Již ne
chci být Čechoslovákem, ani Čecho
slovákem. Nevírrr kdo tyto potupné 
názvy vymyslel. Čecho-Slovák, to je 
Slovák s pomlčkou. Tady v Kanadě 
jsem Kanaďan, anebo v nejhorším 
Čecho-Kanaďan, čili Kanaďan s po
mlčkou, “ hyphenated Canadian” , jak 
se tady říká a považuje tak trochu za 
potupu, protože pomlčkovaní jsou 
Kanaďani, kteří se za Kanaďany jen 
vydávají, ale jejich sympatie jsou jin 
de.

Ve slově Čechoslovák, Cecho- je 
přídavným jménem podstatného jmé
na Slovák. Podle tohoto názvu jsem 
tedy hajfenovaným Slovákem, který 
se za Čecha jen tak vydává a nemyslí 
to vážné. Jenže já jsem zcela upřím
ným Cechem, kterému jsou Slováci 
sympatičtí a chce s nimi žít v jednom 
státě. Jediný název, který bude vyho
vovat mému národnímu cítění, je tedy 
Slováko-Cech.

V našem státě dnes žijí tyto národ
nosti: Češi, tj. ti, kteří chtějí být jen 
Cechy; Slováci, kteří chtějí být jen 
Slováky; Čecho-Slováci, což jsou 
Slováci, kteří chtějí být jen s Čechy; a 
Slováko-Češi, což jsou Češi, kteří 
chtějí žít se Slováky v jedné zemi, kte
rá by se ale pak měla jmenovat Slová- 
ko-Čechy (Slowakotschechei, Slova- 
koczechia, Slovakotchéquie), proto
že nás je nejvíc. Bude to tak nejlepší, 
protože pak Slováci ztratí část svých 
komplexů, neboť budou v názvu ze
mě na prvním místě a americké novi
ny budou dokonce psát, že “Slov 
hockey-player plays for Toronto 
Maple Leafs."

Slyšel jsem, že v československém 
Federálním shromáždění se poslanci 
hlasité smějí už předem, když se po
slanci podobné zatemnělé Slovenské 
národní strany přihlásí do diskuse. 
Jestli používají argumenty z Kanad
ského Slováka, není se co divit.

Na mne jde spíše hrůza. Ti lidé sami 
sebe potrestali věčnou nenávistí. S ní 
také zemřou. Slovenská národní stra
na získala v komunálních volbách tři 
procenta hlasů!

Rozhovor 
s generálem
Generálporučík Ing. Anton Slimák - 
náčelník generálního štábu Česko- 
slovenskej armády sa narodil 29. de- 
cembra 1941 v Jure p ri Bratislavě. 
Vojakom z povolania sa stal v roku 
1962 po absolvovaní Vojenského uči- 
lišťa vo Vyškove. Základné veliteťské 
funkcie až do nástupu na Vojenskú 
akadómiu vykonával u prieskumných 
jednotiek. Postupné pósobil vo vyš
ších stupňoch velenia - zástupca ná
čelníka štábu 4. A v Pisku (1978 -1984), 
náčelník správy štábu ZVO v Tábore 
(1984 - 1986) a zástupca náčelníka 
správy generálného štábu ČSA v Pra
ho (1986- 1988) a zástupca náčelníka 
generálného štábu ČSA (1988-1989). 
Od 27. decembra 1989 náčelnikom  
generálného štábu ČSA - 1. zástup- 
com ministra obrany.
Do prvej generálskej hodnosti - gene
rálmajor - bol menovaný 1.5.1986. Do 
hodnosti generálporučíka bol pový
šený 1.5.1990.
Je absolventom Vojenskej akadémie 
(1967 - 1971) a Vojenskej akadémie 
generálného štábu (1975 - 1977).
Za Západ se ptal Arnošt Wágner.

Západ: Od roku 1938 obyvatelé ČSR 
neměli důvod, proč by měli být hrdi 
na svoji armádu. V době komunistic
kého režimu lidé armádou dokonce 
pohrdali. Za každým českým a slo
venským vojákem "stál"sovětský po
radce. Změnil se, nebo mění se již 
vztah obyvatelstva k armádě, pane 
generále? Bude jednou “lidová armá
da" opravdovou armádou sloužící li
du?
Slimák: Je pravdou, že důvěra lidí v 
armádu byla a ještě je silně narušena. 
Svědčí o tom mimo jiné výsledky pos
ledních průzkumů veřejného mínění, 
podle nichž vyjádřila polovina dota
zovaných této organizaci nedůvěru.

Zdá se, že projevy nedůvěry veřej
nosti vůči armádě ústí - na rozdíl od 
racionálnějších názorů západoevrop
ské veřejnosti - až do zpochybňování 
oprávněnosti její další existence.

Tento stav má vedle zřejmých za
hraničně politických a ekonomic
kých souvislostí i velmi hluboké his
torické kořeny, na něž ostatně pouka
zuje i formulace položené otázky. S 
ohledem na historické důvody je však 
třeba připomenout, že jak v roce 1938, 
tak v roce 1968 to bylo politické vede
ní, které rozhodlo o vyloučení armády 
z řešení vzniklé krize. Nebyla to tedy 
neschopnost nebo neochota armády 
dostát své povinnosti při obraně su
verenity čs. státu. Čest čs. armády 
zachraňovali její příslušníci, kteří se v 
době 2. světové války významně podí

leli na domácím a zahraničním odboji. 
O občanských postojích vojáků z po
volání v 60. a 70. letech svědčí skuteč
nost, že právě v řadách armády, resp. 
jejího velitelského sboru, byla prová
děna silná represe vůči těm, kteří se s 
invazí vojsk v roce 1968 nesmířili.

Podstatným důvodem postupného 
poklesu prestiže armády ve vědomí 
obyvatelstva bylo také dlouhodobé 
snižování významu západního odbo
je, spojené s represemi vůči jeho přís
lušníkům. Tím byl do určité míry zne
hodnocen i vztah veřejnosti k odboji 
východnímu, jehož historickou cenu 
v očích čs. obyvatel dále podstatně 
snížila invaze sovětských vojsk v roce 
1968.

Ke zvýšení upadající prestiže čs. ar
mády pochopitelně nepřispělo ani 
ponižující poručníkování sovětských 
poradců ve štábech armády, její ne
rovnoprávné postavení ve Varšavské 
smlouvě, která navíc byla v očích ve
řejnosti symbolem likvidace Pražské
ho jara. Úroveň armády a její vážnost 
na veřejnosti snižovala nekompetent
ní stranická reglementace a další ne
gativní jevy, vyplývající z celkové spo
lečenské situace v uplynulých letech.

Přesvědčit veřejné mínění v Česko
slovensku o tom, že vedení armády a 
armáda sama je schopna realizovat 
potřebné změny směřující k vysoké 
společenské prestiži armády, bude 
proto dlouhodobou a složitou záleži
tostí.

První kroky byly již ze strany velení 
armády vykonány. Formulujeme no
vou vojenskou doktrinu, která důsled
né vychází z nového postavení naší 
země na politické mapě světa. Česko
slovensko má životní zájem na zacho
vání míru a posilování bezpečnosti na 
evropském kontinentě. Svoji existen
ci nespojuje s vojenským řešením 
mezinárodních problému a bude vy
užívat všech prostředků k jejich poli
tickému urovnání.

Nová vnitropolitická situace v Čes
koslovensku vytváří také příznivější 
podmínky pro řešení řady otázek 
vnitřní organizace vojenského života. 
Zkrátili jsme vojenskou základní služ
bu z 24 na 18 měsíců. Byl přijat zákon
o civilní službě těch, kteří z nábožen
ských nebo morálních důvodů odmí
tají nosit zbraň. Připravujeme vydání 
základních řádů, kde chceme kodifi
kovat řadu demokratizačních prvků 
do praktického výkonu vojenské služ
by a důstojného postavení vojáka ja
ko občana demokratického státu. 
Přecházíme postupně od exteritoriál
ního doplňování útvarů vojáky zá
kladní služby k teritoriálnímu. Ruší
me řadu “drobností", které bezpro
středné neovlivňovaly bojovou sílu 
armády, ale bezúčelně znepříjemňo
valy život vojáka a vytvářely namnoze 
negativní vztah k armádě a službě v ní.



Jsme si vědomi, že hlavním zdrojem 
mínění o armádě jsou mladí lidé, kteří 
jejím výcvikem procházejí. Proto ur
čitou změnu vztahu veřejnosti k ar
mádě můžeme očekávat teprve teh
dy, až tito  nositelé názorů na armádu 
budou přinášet do civilu své vlastní 
pozitivní zkušenosti z vojenské služ
by - což ovšem předpokládá, že je 
začnou reálně pociťovat. Přesto ani 
do budoucna nelze očekávat, že ve 
společnosti převládnou bezrozporné - 
kladné postoje k armádě. To dokazují
i poznatky obyvatel z demokraticky 
vyspělých zemí světa i Evropy.

Z: Za současné politické situace v 
Československu - může se nově zvo
lená vláda stoprocentně spolehnout 
na svoji armádu, anebo jsou ve sboru 
stále ještě sily, které by v případě vnitř
ního konfliktu dokázaly zradit vrchní
ho velitele?
S: Jsem toho názoru, že současná 
vláda se může stoprocentně spoleh
nout na svoji armádu. Českosloven
ská armáda nebyla a nebude zneužita 
proti demokratizačnímu procesu. Na
opak. Potřebujeme armádu kvalitní a 
disciplinovanou, aby bránila a ubrá
nila demokracii před ohrožením, ať 
by přišlo odkudkoli.

V současné době na základě rozka
zu ministra obrany procházejí všichni 
vojáci z povolání atestací, jsou posu
zovány jejich profesní i morální kvali
ty. Atestace budou ukončeny do kon
ce r. 1990. Z počtu atestovaných důs
tojníků a praporčíků k 1.9.1990 neby
lo ve funkcích potvrzeno na 20 pro
cent atestovaných.

K podstatným změnám došlo ve 
složení velitelského sboru. Tak na
příklad počátkem roku odešli z armá
dy všichni generálové nad 60 let, pře
devším ti, kteří byli osobně spojeni s 
normalizačním procesem. Dále došlo 
k zásadním změnám ve složení hlav
ních funkcionářů čs. armády a gene
rálního štábu. Kromě toho pokračuje 
rehabilitace bývalých vojáků z povo
lání perzekvovaných v letech 1948 - 
1989, ze kterých k 1.9. bylo reaktivo- 
vané téměř 700 žadatelů a zhruba 
stejný počet je v řízení.

Uvedené skutečnosti svědčí o po
měrně značném pohybu mezi velitel
ským sborem, který byl navíc ovliv
něn možností odchodu z armády těm, 
kterým to dříve nebylo umožněno, 
nebo se neztotožňují se službou v čs. 
armádě v současných podmínkách.

Tímto jsou i objektivně vytvořeny 
podmínky k tomu, aby nemohlo dojít 
k situaci, která by vedla k narušení 
činnosti armády.

Současně však ani nezakrývám, že 
existují i některé výrazné radikální 
skupiny, zejména mezi mladými důs
tojníky a praporčíky, kteří nejsou spo
kojeni s dosavadním průběhem pro
cesu demokratizace v armádě. Jejich 
vliv na akceschopnost armády není 
rozhodující.
Z: Speciálně v 50. letech "koeficient 
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inteligence" československého důs
tojníka nebyl právě nejvyšší. Jistě to 
mělo vliv i na vojenskou odbornost. 
Je dnes naše armáda na tom - po této 
stránce - lépe?
S: "Koeficient inteligence” velitelské
ho sboru byl pro armády v historii 
vždy “zvláštní kapitolou” . Spojení 
hlouposti s mocí (u velitele v armádě 
je to moc velmi rozsáhlá) bylo vždy 
předmětem humoru lidu obecného. 
To je ale jen jedna stránka věci. Armá
dy nikdy v minulosti netvořily útvary 
intelektuálů. V posledních desetile
tích se však situace rapidně mění. 
Spolu s rozvojem a masovým zasaze
ním moderní techniky v soudobé ar
mádě je vzdělání a kvalita odborné 
připravenosti velitelského sboru ne
zbytným základem fungování moder
ní armády.

Domnívám se, že Československá 
armáda, přes všechny složitosti mi- 
nilého vývoje, je v zásadě soudobou 
moderní armádou s vysoce kvalifiko
vaným velitelským sborem. To, co 
platí obecně, však nemusí platit o kaž
dém důstojníkovi zvlášť. Proto se i 
dnes samozřejmě potýkáme s oním 
“koeficientem inteligence" a domní
vám se, že tento střet úplné zanikne 
až se zánikem armády jako takové.
Z: Kdybyste měl, pane generále, ve 
stupnici 1 až 5 oznámkovat “kvalitu" 
čs. armády k armádě Izraele napří
klad - jakou byste dal známku?
S: Takové porovnání “ kvality” není v 
podstatě možné, protože se jedná o 
armády budované a cvičené v diamet
rálně odlišných podmínkách. Izrael
ská armáda, která není členem žád
ného bloku a musí spoléhat sama na 
sebe, si od doby svého vzniku ověřila 
výsledky výcviku ve válečním konflik
tu s Egyptem, v bojích s palestinský
mi a syrskými jednotkami v Libanonu 
a ověřuje při současných vojenských 
zásazích na okupovaných územích. 
Její kvalita je posílena právě o tyto 
bojové zkušenosti. Československá 
armáda, jejíž výcvik probíhá převážně 
v závislosti na koaličním uskupení 
Varšavské smlouvy, neměla možnost 
si v evropských podmínkách ověřit 
výsledky své přípravy ve skutečné bo
jové situaci.
Z: Je na tom naše armáda lépe po 
stránce morálky a "bojovnosti", než 
armáda sovětská, která také t.č. p ro
žívá krizi?
S: Není v kompetenci náčelníka gene
rálního štábu ČSA hodnotit morálku 
a “ bojovnost” Sovětské armády, ne
hledě na to, že samotný pojem morál
ního stavu je značně rozsáhlý a sklá- 
dá se z řady faktorů, které jej ovlivňu
ji-

Z dostupných pramenů lze však 
usuzovat, že v Sovětské armádě se 
vyskytuje řada problémů souvisejí
cích s chybami minulosti, samotným 
mnohonárodnostním složením ar
mády a zejména nedořešenými ná
rodnostními otázkami mezi jednotli
vými sovětskými republikami. Tyto

problémy se projevují především 
vnitřně, nelze je však automaticky 
přenášet na morálku a “ bojovnost” 
armády jako celku, její schopnosti ja
ko celku působit a vést bojovou čin
nost.

Ve vztahu k Čs. armádě nutno říci, 
že v ní probíhá řada změn souvisejí
cích s demokratizací služby, přestav
bou armády a jejího vedení do soula
du s naší vojenskou obrannou doktrí
nou, vnitřní a vnější politikou státu. 
Řešení tak složité problematiky se 
nám částečně projevilo i na poklesu 
některých faktorů morálního stavu 
vojsk. V žádném případě však uvede
nou situaci nelze hodnotit jako “krizi” . 
Z: Jako náčelník generálního štábu 
máte jistě problémy, kam umístit důs
tojníky, kteří se z politického i odbor
ného hlediska již pro službu nehodí. 
Co budou tito lidé dělat?
S: S umístěním důstojníků, kteří 
odešli a nebo odcházejí v těchto mě
sících z armády, nemám problémy. 
Ti, kteří odcházejí, protože o to požá
dali, mají zabezpečenu zákonnou 
normou pomoc při umísťování ve 
zvoleném občanském povolání, a to s 
ohledem na dosažené vzdělání a os
tatní předpoklady. Pomoc je možná 
například formou krátkodobého ško
lení, nebo vysláním propuštěného vo
jáka k získání zkušeností pro výkon 
zvoleného povolání přímo do civilní 
organizace.

Při zařazení do pracovního procesu 
ve společnosti může část těchto ob
čanu po krátkém zapracování využít 
původní profese, kterou vykonávali 
před vstupem do armády. Značná 
část důstojníků může využít někte
rých teoretických zkušeností získa
ných na vojenských školách a v praxi 
u vojsk v příslušném civilním odvětví.

Ti, kteří projeví zájem o činnost v j i 
ných specializovaných odvětvích, 
mohou využít možností nabídek pra
covních příležitostí spojených s re
kvalifikací v soukromém nebo i stát
ním sektoru.
Z: Jak vidíte budoucnost českoslo
venské armády v nově se utvářející 
Evropě?
S: Budoucnost Čs. armády vidím v je
jím postupném přechodu na polopro- 
fesionální a později profesionální ar
mádu. Při předpokládaném snížení 
stavu Čs. armády na 60 000 mužů - 
převážně vojáků základní služby - se v 
roce 1995 můžeme dostat na úroveň 
Bundeswehru s podílem 50 procent 
profesionálů.

V té době bychom také mohli zkrá
tit základní službu na 12 měsíců. K pl
né profesionalizaci se můžeme přiblí
žit v roce 2000 podílem 75 procent 
profesionálů. V roce 2000 by už také 
vojenská základní služba mohla plnit 
funkci preventivního proškolení a tr
vat pouhé tři měsíce.

Chci připomenout, že základní de
mokratické změny v naší armádě se 
rovněž promítají do její vnější funkce 
v souvislosti s globálními a evrop



skými tendencemi. Znamená to, že 
náš stát vstupuje do demokratických 
vztahů jako jejich suverénní účastník 
s vlastní politickou koncepcí a s vlast
ní vojenskou doktrínou. Od čs. armá
dy to vyžaduje schopnost aktivně se 
podílet na utváření demokratických 
vztahů k jiným armádám, které byly 
dosud označovány za nepřátelské. 
Výrazně novou úlohu armády je také 
podíl na uskutečňování odzbrojova- 
cích opatření.
Z: Jak vy se osobně, pane generále, 
díváte na odhalení pamětní desky Jo- 
zefu Tisovi na Slovensku? Odhaleni 
desky zločinci, který nechal zlikvido
vat Slovenské národní povstání, kte
rého se zúčastnilo i mnoho českých a 
slovenských vojáků z domova i ze za
hraničního odboje, povstání, které je 
jednou z mála svéUých stránek v his
torii československé armády?
S: S odhalením pamětní desky dr. Jo- 
zefu Tisovi 8.7.1990 zásadné nemohu 
souhlasit. Umístění pamětní desky, 
která glorifikuje činnost člověka, je 
hož vítězné mocnosti 2. světové války 
zařadily na listinu válečných zločin
ců, nemá s rodící se demokracií v naší 
zemi nic společného.

ňíjen 1990
□

Doplňte si rodinnou kronfkul
Dejte jméno, datum a místo narození 
známého předka. Za USA $40 + $10 
úřední poplatky a poštovné vám zjis
tíme stejné údaje o jeho rodičích. 
Aquarius Enterprises Inc. Box 669 
Vall, AZ 85641, USA

Letíte do ČSFR a máte zájem 
o pronájem auta?

Švýcarská krajanská firma Vám 
nabizí pronájem aut s možností 

osobního šoféra, osobního průvodce 
Prahou, zajištěním ubytování 

(soukromí) až po pětihvězdičkový 
hotel, obstarání lístků do Laterny 
Magiky. Ceny jsou podstatně nižší 

než u velkých společností. Auto 
přistavujeme na Vámi požadované 

místo a ve Vámi určený čas.

Další informace či objednávky 
na adrese:

V. Gregor, Rutistr. 14, 
CH-8906 Bonstetten, 

Switzerland 
Tel.: (01) 700-09-56

Ozdravenie
Naším hosťom je študent jari 69 a 
doktor novembra 89. Spoiutvorca oz- 
dravenia československého zdravot
nictva. Jeden z najšarmantnějších 
rriu lov v českej vládě - m inister zdra
votnictva MUDr. Martin Bojar, CSc. 
Rozhovor připravila Anna Slováková- 
Vacková.

Západ: Ste neurológ. Liečite predo- 
všetkým teio, ale nevyhnutne i dušu.
V centre vášho pósobenia, je to para
doxně, ale to snáď tu ešte ani nikdy 
nebolo, by mal byť a je pacient - 
Bojar: O tom, že churavěla duše, ne
může být pochyb. Lidé trpěli depre
semi, skleslostí a stresem. Patříme 
mezi země s nejvyšším počtem sebe
vražd. Lidé, kteří páchají sebevraždy, 
většinou nejsou v dobré duševní po
hodě. Znepokojivý je výskyt nejrůz
nějších duševních onemocnění. Při
bývá neurotických poruch. Poměrné 
častý a tíživý je výskyt závažnějších 
onemocnění, pro které musí být pa
cient opakovaně hospitalizován v psy
chiatrických léčebnách, jejichž ka
pacita nestačí stejně jako ambulantní 
psychiatrická léčba.

Není třeba hovořit jen o psychiat
rech. K tomu, aby se člověk cítil zdráv, 
přispívá přístup lékaře k pacientu ja
ko člověku. Mělo by to být setkání, ve 
kterém jsme schopni naslouchat pa
cientovi a přesvědčit ho o tom, že nám 
na něm záleží. Bohužel i slušní lidé 
pod tlakem nedostatku času, špatné
ho přístrojového a prostorového vy
bavení, z nedostatku motivace a poci
tu vnitřního a zevního okorání zapo
mínají na to nejcennější, což nejsou 
léky, ale důvěra, lidské slovo, podání 
ruky...

Je zajímavé, že pocit tohoto dluhu 
se objevuje i ve vyspělých zemích, 
kde byl přeceněn technický přístup k 
pacientům a zapomíná se na duši pa
cienta.
Z: Ůo všetko nám v našom zdravot
nictvo chýba, čím vlastně disponuje? 
Hrozby a ďalšie paradoxy. Ako je vó- 
bec možné, že úroveň nášho zdravot
nictva je taká, aká stále je?
B: Zeptám se Vás: Jak je vůbec mož
né, že úroveň našeho života byla ta
ková, jaká byla, a je taková, jaká je?!

Jsme omezeni minulými 40-ti lety a 
vázáni tím, že se za deset měsíců s 
ekonomickou reformou udělalo jen 
pár nesmělých krůčků. To, co nám 
před rokem připadalo výjimečné: mít 
platný pas, možnost cestovat, stýkat 
se s přáteli, mluvit naprosto otevřeně, 
číst knihy, které chceme, chodit tam, 
kam chceme, dočkat se konce želez
né opony, Evropa začíná být méně 
rozdělená... to lidem nestačí. O čem v 
únoru prohlašovali, že jsou ochotni 
čekat 5 let, to chtějí teď. Nemůžeme 
během deseti měsíců zázračným sko
kem dohnat naše rakouské sousedy, 
kteří 35 let usilovně pracovali...

Nikdo nám zvenku nepomůže a za 
to, že se nic neděje, nemůže vláda, ale 
svým dílem každý z nás. Ten, kdo pra
cuje méně, než by mohl, nebo ten, 
kdo stále krade víc, než by měl, proto
že té nepoctivosti kolem nás je obec
né mnoho.

školství, kultura a zdravotnictví je 
ve všech zemích dotováno a společ
nost na ně doplácí. Chybí léky, na kte
ré vláda nemá peníze. Jsou staré pří
stroje. Ale i tam, kde jsou moderní pří
stroje a možnosti, nejsme schopni 
pracovat na dvě nebo tri směny, jak je 
běžné na Západě. Ať už z nedostatku 
prostředků nebo rodinných důvodů.

ňíkám to podrobněji proto, abych 
ukázal že zdravotnictví je funkcí sel
hávající společnosti. Selhává-li spo
lečnost a nedošlo-li zatím k obratu, 
bylo by naivní očekávat, že zdravot
nictví bude první oblastí, kde se tento 
obrat prosadí.

Aby všechno nebylo tak úplné čer
nobílé - když k nám přijedou kritici a 
odborníci z různých zemí západní Ev
ropy a severoamerického kontinentu, 
tak jsou zase udiveni tím, že v urči
tých oblastech našeho zdravotnictví- 
vysokoškolského, středoškolského, 
ale i veřejného - na tom nejsme zdale
ka tak špatné, jak očekávají.

Zjišťují, že jsou zde skupiny vysoce 
vzdělaných, poměrně slušně motivo
vaných profesionálů, kteří se vlastně 
ale museli protivit a ještě se protiví 
špatně postavenému, založenému 
systému, který má některé rysy, jež se 
jim líbí a jež je fascinují, ale potom, 
když se seznamují s tím, jak vlastně 
ten systém národní zdravotní služby, 
který by měl být demokratický, měl 
by být všem dostupný, měl by být 
ekonomický, ve skutečnosti fungoval, 
tak pochopili, že po mnoha ohledech 
to bylo, kdy slova říkala něco jiného 
než skutky.
Z: Tento rozhovor je určený našim 
rodákom širokoďaleko v zahraničí. 
Mnohi z nich už aj pře naše zdravot
nictvo urobili a urobia veta dobrého. 
Načim mi poďakovať, ale ešťe opáť 
osloviť. čím  všetkým^by mohli naši 
rodáci prospieť a pomócť zmrtvych- 
vstaniu nášho zdravotnictva?
B: Zdůrazňujeme hlavně nesmírný 
význam kontaktů, možnosti studia 
vybraných studentů, středních zdra
votnických pracovníků, krátkodobé 
stáže mladých a mladších lékařů, kte
ří se podílejí na úrovni medicíny.

Hlavní důraz ovšem musíme klást 
na odborníky, kteří se budou zabývat 
řízením a plánováním zdravotnictví. 
Tím, čemu se říká management. Urči
té je to oblast, kde jsme nesmírné 
dlužni.

Totéž se týká oblasti prevence. Na
ši krajané nám mohou pomoci jednak 
tím, že nám umožní stáže v zahraničí, 
ale skoro důležitější je, že budou u- 
možňovat školení, která by proběhla 
tady u nás. Je daleko efektivnější, 
když sem přijede skupina odborníků



ze Západu a ve spolupráci s našimi 
odborníky tady udělají krátký kurs, 10
- 14 dní, kterého se zúčastní 60 - 80 
odborníků, než když vyšleme 3 - 4  
odborníky na Západ. Jde o to, aby v 
každém okrese, v každé větší nemoc
nici byl někdo, kdo se v této proble
matice vyzná. Nám tito  lidé zatím 
pochopitelné chybějí.
Z: A eště trochu osobnějších pocitov, 
prosím. Poznáme sa už dlhé roky ako 
lekár - pacient, č i len tak prosto íud- 
sky. Viem, že ste nikdy nič, čo boto 
"třeba" nepodpisoval, nikam nevstu
poval - a keď áno, tak zle. Tvoriaci, 
pracujúci, ale nezávislý. V případě 
potřeby hájenia zdravého teta a zdra
vého rozumu výrazné stranný. Vdobe 
nielen revolúcie nesmierne aktivny. 
Našej krajině vskutku prospěšný. Aj 
na Váš podnět vznikla nezávislá le- 
kárska komisia. Z  nezávislého primá- 
ra motolskej nemocnice v Prahe, vý- 
nimočne na takom poste bez potřeb
ného členstva v KSČ, se stal predsta- 
viteř OF a vlastně urputný bojovník, 
straník... Váš vnútorný přerod, zlom, 
pohnútky k prijatiu práce a len práce 
v ministerskej funkcii - 
B: Nechtěl jsem podepisovat něco, za 
co bych se styděl a většinou jsem nic 
nepodepsal. Nikam jsem nevstupoval. 
Nebyl jsem ve straně. Byl jsem se svý
mi přáteli v odborech proto, abychom 
alespoň některé věci v rámci nemoc
nice mohli změnit. Nechtěl jsem být 
nesvobodný tak, jako byla řada lidí, 
kteří vstoupili do strany. Byl jsem zá
vislý, ale méně, než řada jiných lidí.

Komise vznikla na podnět skupiny 
lékařů, ke které jsem patřil. Velice zá
hy poté, co se na nás obrátili první 
pacienti, se dala skupina kolegu do
hromady. Psychiatr, neurolog, chi
rurgové, byli tam i psychologové. 
Vzniklo to v podstatě spontánně spo
luprací dvou nebo tří center z různých 
fakultních nemocnic. To byla nezá
vislá lékařská vyšetřovací komise, 
která potom spolupracovala nebo 
napom áhala  kom isi Federá lního 
shromáždění. My jsme byli úplné ne
závislí na ní. Obraceli se na nás, kon
zultovali jsme je.

Nestal jsem se představitelem OF. 
Celou dobu až do voleb jsem vystu
poval jako mluvčí OF pražských zdra
votníků. Zdůrazňovali jsme, že v ně
kterých ohledech se činnost zdravot
nických OF lišila od činnosti jiných 
fór a snažili jsme se být autonomní. 
Mí přátelé a já jsme se snažili být ne
závislými a nestrannými a v tu chvíli, 
kdy jsem měl pocit, že se rozcházíme, 
tak jsme se rozešli a šli stranou a po 
svém. Zdůrazňovali jsme právo na au
tonomii a specificitu a dodneška se 
necítím být straníkem. Jedním z dů
vodů, proč jsem byl ochoten a proč 
jsem pro OF pracoval a pracuji je to, 
že věřím tomu, že se podaří zachovat 
myšlenky na volnější alianci, ne poli
tickou stranu klasického typu, ale ta
kový ten nové pojímaný politický klub, 
který nemá v Evropě zatím tradici a

který by podle politologů mohla prá
vě poměrně široká aliance typu OF 
představovat.

V dubnu a březnu jsem opakované 
odmítl nabídky na funkci náměstka 
ministra zdravotnictví a odmítl jsem i 
vyzvání, abych se stal náměstkem v 
jednom důležitém institutu. Cítil jsem 
v té době, že se mám věnovat spíš víc 
oddělení a nemocným. Představa, že 
bych se podílel na tom jarním politic
kém kvasu, mé vůbec nelákala. Ne
měl jsem na to a dodnes ve mně pře
vládá pocit, že to, co chci dělat, je 
snaha pomoci zdravotnictví, aby pře
žilo krizi, do které se dostala celá spo
lečnost.

Pár kratičkých návštěv v několika 
západních zemích i setkání se skupi
nou našich lékařů - emigrantů, kteří 
řadu let žijí v západní Evropě a dva 
dny rozhovorů s nimi, to bylo na pře
lomu května a června, těsné před vol
bami, mne nakonec přesvědčilo o 
tom, že se možná nezpronevěřím pa
cientům a svým zásadám, když na ně
jakou dobu nechám té běžné a kaž
dodenní práce ve zdravotnictví a zku
sím něco, na co jsem se chystal již v 
roce 1968-69, kdy jsem pracoval ve 
studentském nezávislém hnutí, a na 
co jsem se chystal od loňského listo
padu. Protože to, co jsme dělali v OF 
pražských zdravotníků, byl jakoby 
trénink na to, co dělám. Jenomže teď 
je to podstatně těžší a daleko závaž
nější.
Z: Dva volebné roky v oblasti, kde niet 
skoro základov, materiálu a íu d i-a  na 
druhej straně chvat a žiadna relaxácia
- čo to je - čo to vo Vás je? Ako dopad
nete Vy a ako to naše zdravotnictvo, 
naše zdravie? Zmysel. Cieť.
B: Mí přátelé, kamarádi, kolegové, vě
domí, když jsem se loučil v motolské 
nemocnici a odcházel jsem, tak pár 
úplně obyčejných lidí - pracovníků u 
lůžek, sestřičky i pomocnice - mi říka
li: “ Nezapomeňte na nás, na ty oby
čejný dole, nezapomeňte, jaké to je, 
starat se o pacienty!”

To je jedna rovina. Pak je druhá ro
vina: pocit, že většina našich pacientů 
jsou lidé, kteří si zaslouží, aby bylo o 
ně pečováno na lepší úrovni, než v 
současné době můžeme poskytnout. 
Aby nechyběly léky, aby nemuseli če
kat dva měsíce na vyšetření, která 
jsou běžná, aby se jim nestalo, že na
rážejí na pracovníky ve zdravotnictví, 
kteří jsou apatičtí, bez zájmu a svou 
práci dělají nedbale. To je to, co mne 
motivuje a nutí k tomu, abych dělal to, 
co dělám i s tím rizikem, že si uvědo
muji, že se dopouštím a dopouštíme 
chyb. Některá rozhodnutí a některé 
kroky bychom rádi zpětné korigovali 
nebo je provedli jinak. Ale kdo nic ne
dělá, nic nezkazí. Kdo nezkazí a ne
uvědomuje si to, tak kazí víc. Takže 
strach z chybných kroků nemám, pro
tože jsme se domluvili na tom, že když 
bude člověk dělat chyby, tak to někdo 
z přátel poví a většina těch kroků je, 
soudím, zatím napravitelná, korigo- 
vatelná. Ale kdo nic nedělá,...

Nejsem ani v maximálním vypětí, 
ani v maximálním střehu. Kdybych 
byl, nebylo by to dobré a ani bych to 
ty dva roky nevydržel. Když je člověk 
dlouho v křeči a napětí, tak dělá ješté 
víc chyb, než když není pod tlakem. 
Jednáme pod tlakem, který je větší, 
než si vůbec umíme představit, ale na 
druhé straně nejednáme ve vypětí, 
napětí a střehu... Nemám pocit ohro
žení. Kdyby člověk začal mít pocit 
ohrožení, bylo by to velmi nepříjem
né. Navíc ten pocit ohrožení asi mí 
přátelé ani já nebudeme mít proto, že 
máme svoji profesi a mám za to, že 
dříve či později se budeme moci vrátit 
tam, odkud jsme vyšli - k nemocnič
nímu lůžku, do ambulancí, ke svým 
pacientům...

TO SH IB A— SONY 
GRUNDIG— AKAI

Multlsystem televizory a videa 
pracující automaticky ve všech 
světových normách a napětí, 

'zaručuji perfektní obraz, záznam 
a přehrávání kazet z celého světa. 
Clo při převozu do ČSFR pouze 1,000 Kčs.
BETA SERVICE — 

zásilkový prodej po USA
Info a objedn.: telefon 1-603-595-4912

Nové pasy
V souvislosti s připravovanými zménami 

v pasové agendě bude v prvním pololeti r. 
1991 zahájeno vydávání čs. pasu s novým 
státním znakem a názvem republiky.

Dosavadní pasy, které budou vydávány 
ještě po 1.1.1991, budou mít jednotnou 
platnost do 31.12.1995. Totéž platí i pro 
prodlužování platnosti pasů v tomto ob
dobí.

NABÍZÍ ČESKÉ FILMY 
NA VIDEOKAZETÁCH 

VHS NEBO BETA

CENA FILMU VČ. KAZETY 
$ 27.95

156 McKenzie St. 
Wlnnlpeg, Manltoba 

Canada R2W 5A2 
Phone (204) 582-3336



Právo

Eliika  Kotrbová

Právo na azyl 
Politika kontra 
humanita
Bonn - Spolková republika Německo 
je ochotna přijm out Židy, především 
ze SSSR. Prohlásil to parlamentní 
státní sekretář spolkového ministra 
vnitra Horst Waffenschmidt (CDU) v 
Bundestagu, p ři projednávání otázky 
přistěhovalectví Židů z východní Ev
ropy. Na kyjevském generálním kon
zulátu SRN je podáno na 10,000 žá 
dosti o vystěhováni sovětských Židů

Československo vstupuje do Evro
py. Jakkoli z ní geograficky nikdy ne
zmizelo, odcizovalo se duchovné, 
etnicky, právné. Demonstrujeme toto 
tvrzení na právu azylu.

Československá ústava z roku 1960 
(dosud platná) říká v čl. 33 následují
cí: ČSSR poskytuje právo azylu cizím 
státním příslušníkům pronásledova
ným za bráněni zájmů pracujícího li
du, za účast na národně osvobozova
cím boji, za vědeckou a uměleckou 
tvorbu, anebo za činnost na obranu 
míru. V praxi to pak vypadalo tak, že 
útulku se v Československu dostáva
lo jen atentátníkům, teroristům a vů
bec osobám, které civilizovaný svět 
považuje za zločince. Popravdě řeče
no, jiní, skuteční uprchlíci, se Česko
slovensku spíš velkým obloukem vy
hnuli.

Situace se změnila. Dnešní Česko
slovensko má skutečné uprchlíky, byť 
je jich zatím jen pár set. Chybí ovšem 
zákon, či snad jenom paragraf nebo 
článek v ústavě, který by civilizovaně 
definoval, koho za uprchlíka považo
vat. A samozřejmě chybí celý proces
ní předpis, který by upravoval otázky - 
kdo a jak má rozhodovat o azylovém 
statusu žadatelů a oddělovat zrno od 
plev.

Parlament prý na azylovém zákonu 
pracuje. Pokud jde o materiál ně-práv- 
ní úpravu, má práci snadnou, totiž 
vtělit do čs. právního řádu Ženevskou 
úmluvu z 28.7.1951 věznění protoko
lu z 31.1.1967 o právním postavení 
uprchlíků, která hovoří jasně: Uprch
líkem je ten, kdo se z odůvodněného 
strachu před pronásledováním pro  
svou rasu, náboženství, národnost, 
příslušnost k určité sociální skupině 
nebo pro politické přesvědčeni zdržu
je mimo zemi, jejíž občanství má a je
jíž ochranu nemůže využít, nebo pro  
tyto obavy nechce využít.

Ve složitější situaci je parlament, 
pokud jde o formální, tedy procesní 
úpravy azylového práva. Schází jak 
správní orgán, tak i správní soudy, do

jejichž kompetence by azylové záleži
tosti spadaly. Půjde o věc republiko
vou nebo federální? Zájem na jednot
né judikatuře by spíše hovořil ve pros
pěch jednoho centrálního správního 
úřadu pro záležitosti uprchlíků, jehož 
rozhodnutí by přezkoumával jeden 
správní soud - totiž ten, který by byl 
místné příslušný pro zmíněný úřad.

Azylové řízení je věc nesmírně deli
kátní, pro zúčastněné je to záležitost 
bez nadsázky osudová a stabilní, jed
notná judikatura v azylových přípa
dech je morálně politickou vizitkou 
státu.

Současné československé státní 
vedení má, jak je patrno zejména z 
projevů prezidenta V. Havla, pocho
pení pro osudy uprchlíků. Ne ovšem 
česká a slovenská veřejnost. Zejména 
česká, po více než čtyřicet let více 
méně národnostně monolitní společ
nost se k uprchlíkům chová zčásti 
doslova nenávistné, zčásti zdrženlivě 
odmítavé a zřejmé jen nepatrná část 
má skutečné pochopení pro svízele, 
které vyhnaly lidi mluvící cizí řečí, s 
jinými zvyky, případné s jinou barvou 
pleti, z jejich domovů.

Současný neutěšený stav není do
zajista náhodný. Bezpochyby je vý
sledkem více než čtyřicetileté izolace 
Čechů od světa a od duchovních 
proudů, které reflektovaly zvětšující 
se pohyb obyvatel zeměkoule-dnes, 
koncem 20. století, díky komunika
cím již zdaleka ne tak obrovské, jak se 
zdála na počátku tohoto století. Mi
nulá domácí, jak se říkalo - oficiální - 
kultura jen umocňovala nepochopení 
pro “cizí” svět. Vzpomeňme např. jen 
bývalý Semafor s protagonisty Šim
kem a Krampolem. Jejich hry, zle iro
nizující socialistické gastarbeitery z 
Vietnamu a třeba z Kuby, by se asi v 
sousední Spolkové republice Ně
mecko těžko mohly prát, natož aby 
nalezly tak velikou diváckou odezvu 
jako v Československu. A to prosím 
nelze našeho západního souseda po
dezírat z nějaké veliké a přehnané 
“Auslánderfreundlichkeit” .

Situace v sousedním Německu, 
nebo přesněji v bývalém Západním 
Německu, je přesné opačná než v 
Československu. Ministerstvo vnitra 
pod vedením Friedricha Zimmerman- 
na (CSU) se soustavné bránilo proti 
přílivu cizinců, včetně azylantů, do 
SRN s odůvodněním: "Trvalé přistě
hovalectví, závislé jen na finančním a 
pracovním trhu, by Spolkovou repu
bliku Německo hluboce změnilo. Zna
menalo by to vzdát se homogenity 
společnosti, která je podstatné určo
vána příslušností k německé národ
nosti. Společné německé dějiny, tra
dice, řeč a kultura by ztratily sjedno
cující a určující sílu. Spolková repub
lika by se ubírala cestou k multina-

cionální a multikulturní společnos
ti, což by v budoucnu pFmesro odpo
vídající problémy s národnostními 
menšinami. Již v zájmu vnitřního kli
du, ale především v zájmu národním, 
musí být tento vývoj podchycen v sa- 
mém počátku.” (Září 1988 - diskuse 
zákonu o cizincích)

Přeceněný nacionalismus a nadto 
od ministra, jehož stranická přísluš
nost by spíše měla evokovat křesťan
skou univerzálnost? Ano, tak reaguje 
část kulturní veřejnosti na podobné 
projevy a zachraňuje žurnalistickou, 
literární, případně filmovou tvorbou 
německý image, který se pokoušejí 
konzervativní politici soustavně ničit.

Ostatně čs. konzervativní politici, 
na mysli mám představitele republi
kánů, již také ukázali drápky. Zádní 
azylantil, zní jejich parola. A pokud 
cizinci, pak s penězi, pokračuje. Vskut
ku humanitní poselství! Zaplať pán
bůh, že stoupenci těchto hesel ne
překročili práh pětiprocentní klausu
le, a tudíž nebudou rozhodovat o azy
lovém zákonu. Zatím! Co bude za dva 
roky? Stačí se zformovat kulturní po
vědomí národa natolik, aby bylo 
schopno čelit extrémně konzervativ
ním a v důsledcích nebezpečným 
myšlenkám případných nových mi
nistrů? Budou Češi a Slováci stavět 
nový stát na základech přehnaného 
nacionalismu anebo univerzálního 
humanismu? Budou chtít především 
konzervovat svou kulturu, a to i za ce
nu, že jim vlak do Evropy, do světa 
ujede? Quo vadis, Československo?

Důsseldorf - Přes 2,100 žadatelů o 
azyl bylo od začátku tohoto roku (lis
topad 1990) odsunuto ze Severního 
Porýní Vestfálska do zemi jejich pů
vodu. Jedná se hlavně o Jugoslávce 
(646), Rumuny (452), Poláky (408) a 
Turky (200).

Listopad 1990

□

Krajané, krajanky
Byli jste nespravedlivě odsouzeni česko
slovenskými soudy v době od 25. února 
1948 do 1. ledna 1990 podle zákonů č_50/ 
1923 SB., 4. 231 “ 1948 Sb., 86, 1950 Sb., 
é. 140, 1961 Sb„ č. 150, 1969 Sb. a poža
dujete soudní rehabilitaci a odškodném 
podle zákona ze dne 13. dubna 1990 o 
soudní rehabilitaci?

Obstaravatelskou smlouvou Vám zajistí
me kvalifikovanou právní pomoc, zajistí
me potřebné náležitosti.
Pište na adresu:
PATRIA a.s. Praha, POB 463,
111 21 Praha 1, Czechoslovakla 
Tel.: 31-24-233, Fax: 73-23-20



Sociologie

Ota Ulč

Inzerce 
novodobé 
mentality?

“Generalizovat znamená byt idiot. 
Partikularizace je jediný znak Hodno
ty. Obecné vědomosti jsou ty vědo
mosti, které mají id io ti,” údajné tvrdil 
anglický básník William Blake. Dovo
luji si nesouhlasit a obracím se na au
toritu kalibru Emila Durkheima, fran
couzského sociologa, a jemu přisu
zovaná slova, že i když každá sebe
vražda je jinačí, přece jenom to ne
znamená, že bychom nemohli gene
ralizovat o fenoménu sebevražd.

Nemohli bychom vyslovovat soudy 
o naprosto žádných sociálních je
vech. Nedotčena by například zůstala 
báchorečná premisa o solidaritě chu
ďasů, když ve skutečnosti se ti hlado
ví poperou o poslední skývu, místo 
aby se o ni podělili. Jak solidární byly 
vesnice s městy za 2. světové války? 
Sedláci v okupované Francii - a též v 
našem Protektorátu - tyli a do měst 
prodávali za nekřesťanské peníze. O 
nerozborném přátelství dělníků a rol
níků v první zemi socialismu z téže 
doby si lze v těchto dnech v sovět
ských zdrojích přečíst rovněž hodné 
zajímavého: tam se vydíralo ještě su
rověji.

K štědrosti, k velkorysosti dochází 
teprve tehdy, když je z čeho rozdávat. 
Když už si společnost natolik pomohla, 
že boty či bicykl posléze třeba i mo
torka, automobil, elektronika - pře
staly být prestižním artiklem. V naší 
rodné zemi se vědečtí socialisté - ma
terialisté za čtyřicet let dobudovali k 
výsledku, že tu teď máme ochuzenou 
společnost se značné zploštělými 
přízemními zájmy (čili tento “vulgární 
měšťácký materialismus” v žargonu 
oněch žabařů budovatelů). Kdokoliv 
z nás se poslední dobou do Českoslo
venska vypravil, nemohl nepostřeh
nout směr a váhu občanského zájmu - 
shánění zboží a jeho ceny, ceny, ce
ny. Nemohl se divit, však většina lidí, s 
nimiž se tam dostal do styku, utratí 
celou výplatu za nezbytnosti a teďjim  
ceny pořádně zvedli.

My zde v kapitalismu jsme adresáty 
všelijakých požadavků. Už před řa
dou let jsem dostal dopis od mladých 
manželu. Potkal jsem je v Jugoslávii, 
pozval na večeři a k popovídání. Po 
pár měsících tedy dopis se standart- 
ním uspořádáním: zda se ještě na né 
pamatuji, jak že se mám, že oni se ma

le

jí dobře, jejich Fiat jim věrné slouží, ač 
tedy měli problém s karburátorem, 
ale podařilo se jim sehnat náhradu, 
model... detaily přeskakuji, listuji k 
poslední stránce, k předposlednímu 
odstavci, neboť tam bude pravý dů
vod jejich korespondenční iniciativy. 
Taky že byl: "Ještě je tady jedna věc, 
pane profesore. Máme totiž možnost 
koupit družstevní byt, ale ten dotyčný 
kromě ceny v korunách požaduje ti
síc dolarů. Takže kdybyste laskavě 
nám poukázal tuto sumu, ale musí to 
být do tří týdnů. S pozdravem Dobrý 
člověk ještě žije, Vaši Jeníček a Ma
řenka. "

Dobrý člověk ještě žije. A uvědo
muje si - musí si uvědomovat - že žije 
v bezstarostných podmínkách, tudíž 
je morálně povinován si své štěstí, své 
výhody životní, vykupovat.

Docházejí dopisy s požadavky od 
naléhavých emigrantů, lidí téměř bez 
výjimky zcela neznámých. Utekl pla
vec a domáhá se sehnání mu místa 
trenéra na univerzitě - ale na nějaké té 
lepší, někam do zapadlé díry ho ne
dostanou ani heverem. Heveru netře
ba, pedagogické místo zejména není 
pro tvora bez znalosti angličtiny, jak
koliv svižně by se třeba dovedl ve vl
nách pohybovat.

Za nejbizarnější prozatím poklá
dám požadavek, abych sehnal nohu. 
Ano, nohu. Napsali mi sem do malého 
města mladí manželé z velkoměsta 
Bostonu, abych opatřil pro tchána v 
Brně náhradní úd.

V obchodě, v jakémkoliv obchodě, 
jsem už nebyl několik let, tyto slasti 
přenechávám chudince manželce. 
Tolik si ale pamatuji, že v supermar
ketech vedle pomerančů a zahrad
ních jahod údy nikdy neležívaly. Proč 
bych se vůbec po něčem takovém měl 
pachtit, nota bene, vždyť ty lidi vůbec 
neznám. Psali ale, že se se mnou prý 
jednou potkali na nějaké přednášce v 
Rakousku a že jim ta angličtina ještě 
tak moc nejde. Tyto pádné důvody 
mé tedy neoblomily a žadatelům o 
končetinu jsem vůbec neodpověděl.

Vždy jsem ale prozatím odpověděl 
na dopisy z Československa, jichž teď 
po sametové změně přichází požeh
naně. Lidé zcela neznámí se dožadují 
přijetí na univerzitu, udělení stipendia 
a v případě osob už vystudovaných, 
zařízení akademického pobytu na pár 
měsíců či roků.

Pro Západ jsem napsal jakousi 
instruktáž o nadačních příležitostech 
v USA, totéž poněkud zkráceně otiskl 
pražský Reportér. Brzy snad vyjdou i 
informace o stipendiích. (Obé pak 
bude v knížce “ Příručka pro zájemce 
o americký svět” , která snad brzo vy
jde.) Pochybil jsem v ní pominutím 
tohoto bodu: poskytuji informace, ale 
nic nikomu nebudu zařizovat. To se v

této zemi nedělá, nezařizoval jsem 
stipendium vlastnímu dítěti, proč a z 
jakého důvodu bych měl psát vymyš
lená doporučení, zaručovat se za kva
lity člověka mně zcela neznámého, a 
to jen proto, že holt jsme se oba naro
dili ve stejné zemi? Nedostatečná 
kvalifikace, zdá se mi. Jakeš, Husák, 
kapitán, či pak i plukovník Minařík se 
tam rovněž narodili. Bil’ak se tam na
rodil téměř.

Každého návštěvníka pokomunis- 
tického Československa nepochyb
ně překvapí množství tiskovin a ener
gie, s níž kameloti nabízejí své zboží. 
Pluralistický kravál jedna radost, 
například na stanici metra u Muzea. 
Kupoval jsem od všeho, tedy i Annon- 
ce s podtitulkem “ Noviny pro bezplat
nou soukromou inzerci". Stovky inze
rátů miniaturním písmem na každé 
straně, celkem tisíce na 32 stranách. 
Vycházejí v pondělí, středu a pátek, 4 
Kčs za kus, normální novinový formát. 
Něco takového nám v Americe chodí 
do domu gratis, poněvadž to platí in
zerenti. Tyhle Annonce mají sympa
tický punc energické podnikavosti. V 
čísle z 4. července 1990, tedy dne na
šeho amerického národního svátku, 
na první straně je peprný redakční 
pep talk, domluva národu, ať méně 
nadává a méně se fláká, však se teď 
musí dohánět. Musfme teď naděiávat 
těch dvaačtyřicet letlll A tři vykřiční
ky.

Rozdělené to mají do několika čás
tí: Dům a domácnost; Vozidla; Volný 
čas (v tom počítače i zvířata); a Kon
takty. Plus vlastní inzeráty vydavate
le, například: "Hledáte partnerku či 
partnera pro život, nebo i na kratší ča
sový úsek? Pouze ANNONCE Video- 
Service Vám umožní osobné se před
stavit a přátelsky oslovit toho, na ko
ho již tak dlouho čekáte!”

Nejvíc místa zabírá ona agenda by
tová, spíš výměny z menšího do větší
ho, spíš do Prahy než z Prahy. Zpros
tředkovatelům žádoucího bydla se 
slibují odměny v částkách se čtyřmi 
nulami. Cena nemovitostí či jejich 
nájmu není ale uvedena. Upřesněno 
je ale toto: “Pronajmu za valuty," "Pro
najmu zahraničním turistům,” “ Cizin
cům pouze za valuty.”

Sekce “Vozidla" je rozdělena do 
podsekcí podle ceny a výrobního pů
vodu. Začíná se značkami východní
mi, pod 20,000 Kčs, končí se západní
mi značkami nad 80,000 Kčs. Merce
des - to zní hrdé, ty jsou nejdražší. Za 
něco takového (ročník 1985, najeto
97,000 km) se dokonce požaduje ob 
rovitá suma 400.000 Kčs. My, příleži
tostní návštěvníci ČSFR, abychom 
uvážili vhodnost takové transakce.



Nájem vozu v západní Evropě nás na 
měsíc přijde asi na 1,000 dolarů. Proč 
ra tuto sumu - čili ekvivalent aspoň
25.000 Kčs nekoupit v Českosloven
sku trvale žijícímu kamarádovi ojetou 
škodovku s tím, že ji budeme v době 
našeho pobytu používat?

Elektronika, computery: je tam to 
ho hodně, ale skoro výlučné jen Atari 
či Sinclair, tyto v kapitalismu již jen 
antikvariátní hračičky.

Bedlivě jsem četl sekci "Knihy". Na 
prodej se tu nabízí klasika typu Victor 
Hugo, Karel May a F.L.Vék, ani jeden 
socialisticko-realistický klasik. Též k 
mání Nové zákony a nařízení protek
torátu Čechy a Morava, 1943.

Koupě knih - o co je tedy zájem. In
zerátů jsem napočítal 85. Z nich jeden 
se zajímal o autory donedávna tzv. 
tabuizované (Kundera, Škvorecký, 
Klíma, atd.), jeden o starší vydání 
Vokna a Jazzové sekce. Prahne se ale 
po detektivkách, kovbojkách a ze
jména po červené, popřípadě modré 
knihovně. “ Knihy červené knihovny v 
jakémkoliv množství. Cena nerozho
duje.” Mladá Boleslav, tel. (0326) 
24619. “ Romány Javořické, Mahlero- 
vé, Hůttlové, Kyzlinkové a jiné," Pra
ha 6, tel. 756950.

Z časopisů jsou na prodej svázané 
ročníky Dikobrazu, sex magazíny i 
jednotlivé. "Pen House 1981 - 1989, 
cena za ks 1000 Kčs” - takto psáno, 
č ili přes deset tisíc korun za tuto 
penhousovou krásu! Nabízen časopis 
LEO - “ lákavé erotické osvěžení” . Též 
“ Katalog SNR dívčího, dámského, 
pánského erotického prádla včetně 
fotografií manekýnek a manekýnů, 
prodám. Tel. 883519.” Nejvíc se ale 
nabízejí katalogy západních obchod
ních domů, Neckermann, Quelle, a 
pak módy, Burda zejména.

O Burdu je nejvétší zájem i mezi 
kupujícími. Kdosi též sháněl Devětsil. 
Nikdo, naprosto nikdo se nezajímal o 
exilová periodika.

Ještě nekončíme. V rubrice krásné 
nazvané "Umění a kýč" štědrý Michal, 
Rooseveltova 614)36, Praha 6, tel. 
3121209, nabízí zahradního trpaslíka, 
velikost 55 cm. Kdosi anonymní nabí
zí kovového Lenina, podstatně men
šího (18 cm).

V rubrice “ Různé” kdosi baží po 
stokorunách s Gottwaldem. "Nabíd
něte cenu.” Specifičtější je požada
vek "Koupím Vaše zbylé neplatné 
DDR marky za 1,50. Volejte ihned, tel. 
3010515.” Za korunu padesát!

K prodeji se tu nabízí: trakař dřevě
ný, cena dohodou (M. Hrdličková z 
Rudné); hrací tabatěrka (tel. 4017357); 
dvě úplné nové černé vysílačky (B. 
Kubalová, tel. 311590a); velmi pevná 
polyamidová šňůra, pru měr 4mm (tel. 
878481); 1 kg čisté rtuti (F. Beránek, 
Litvínov); nevyužitý zahraniční lék na 
pročištění střevní sliznice (tel. 3519302);
1 místo pro dívku do tanečních na

školní rok 1990 -1991 v Lucerně (tel. 
7927186).

"Poptávka” - zvláštní kapitola, při
pomínající některé zkušenosti s na
šinci v exilu. Požadavky od rozum
ných až po ty obtížně pochopitelné.

"Kdo daruje vzrostlou pokojovou 
květinu mladým manželům, kteří sl 
zařizují byt? Děkujeme. Ing. Petr 
Parma, Liberec 10.” Přímočaré, sym
patické.

Vdova s dvěma dětmi a telefonem č. 
539065 chce, aby jí někdo daroval 
mechanický kartáč nebo vysavač.

“ Která dobrá babička věnuje ze 
svého šatníku staré poklady - stu
dentce. Tel. 8553675.

"Najde se ještě někdo, kdo mi za 
bomboniéru daruje funkční psací stroj? 
Nutně potřebuji, na nový nemám. 
Děkuji. Odvoz zajištěn. S. Ottová, 
Vlašská 26, 11800 Praha 1.” Stále 
prima, sympatický tón, s nímž ale bu
deme pomalu končit.

“ Prosím pěkně, kdo daruje a pošle 
mladé mamince něco hezkého do 
skleněné vitríny? Předem děkuji. D. 
Křivánková. Vysoká Lhota 88, 25722 
Čerčany.” Žadatelka žije na vesnici, a 
tudíž dárce aby nejen daroval, ale po
sílal, balil, odnesl na poštu, eventuál
ně dodal do domu.

Petr Kovář vyžaduje dar "jakékoliv 
plyšové zvíře, nejlépe opici” a že mu 
to nutno odeslat do Koznějova 58.

J. Vysušilová, Moravská 36, Praha 2, 
žádá o pomoc při rozšiřování sbírky 
plechovek od zahraničních nápojů a 
čajů - “ kdo daruje či levné prodá?”

Bohumil Houska, V Tůních 3, Praha 
2, shání vrak Trabanta z roku 1966, 
nabízí 20 Kčs a za náhradní díly proti
službu mytí oken.

Protislužbu nenabízí Jana Veselá, 
Zelenohorská 486, Praha 8: “ Kdo da
ruje kočárek golfové hole i mírně 
poškozené studentce?” Takto do pís
mene, bez čárek!

Je mírné poškozená Jana Jarošo
vá, Orlova 2094, Praha 5? Dožaduje 
se totiž tohoto: “ Kdo daruje nebo za 
symbolickou cenu prodá studentce 
sportovní vůz? Co nejrychleji.” Sportov
ní bouráky se jen tak cizím lidem ne
rozdávají ani v těchto nejbohatších 
končinách světa.

O vlas skromněji se vyjadřuje Vla
dislav Frk, vojín základní služby v Pís
ku. Zádá o dar jakéhokoliv automobi
lu “na cesty domů” .

Nejvíc mi ale učaroval tento poža
davek:

Kdo daruje začínajícímu podnika
teli 250,000 DM. Pouze v drobnějších 
bankovkách. Tel. 3517188.
č tv rt milionu marek má hodnotu dva
ceti milionů korun. Darujte mi. Co 
kdyby šílený mecenáš přišel s většími 
bankovkami, se zlou by se potázal?

Na téže straně s tímto inzerátem v 
rubrice "Poptávka” (např. “ Koupím 
adresu na firmu Panasonic", též “Kou
pím sovětské důstojnické originální 
vojenské čepice") několik občanů 
žadoní o finanční půjčku. Nabízejí 20 
až 50 procentní lichvářský úrok.

Bez zajímavosti nejsou nabídky k 
cestování tam, kam se teď smí:

“Jen pro odvážné. Prodám dvě mís
ta na zájezd do Itálie, spí se při posu
nech z města do města, jíd lo  vlastní.” 

“Dva VŠ 22 hledají dvěspolujezdky- 
ně na dvacetidenní cestu po ňecku 
autem. Stačí pas, 100 DM, pár kon
zerv a trošku odvahy.” (Víc než trošku 
aby se jí potřebovalo při přežití za pět 
marek na den.)

“ Dvě studentky hledají společníky 
s autem na prázdninovou cestu do 
Francie, výlohy na půl, spaní ve stanu, 
Paříž, Marseilles, Riviéra.” A rovněž 
odvaha.

“ Který kultivovaný muž by byl o- 
choten pozvat na dovolenou k moři 
milou, ale nemajetnou ženu - samoži- 
vitelku? Odměna v podobě relaxač
ních masáží."

K ničemu intimnějšímu jsem se v 
Annonci neprobádal, poněvadž jsem 
nevěděl, že obsáhlý oddíl “SEZNÁME
NÍ” se prodává extra. Nemá to tu nej
lepší reputaci. Fórum  o tom píše 
(4. července):

"Je to vlastně učebnice sexuální 
patologie. Jsou tam obsaženy všech
ny sexuální deviace... Nejvíc je tam 
zastoupeno sadomasochistickó kon
tinuum  (kontinuum?), je tam obsaže
na i pedofilie, v inzerátech typu "hle
dám partnerku hodně mladou, čím 
mladší, tím lepši". Exhibicionistické  
nabídky... skupinový sex. Co se mi na 
tom libí, je to typický český jev, zahý
báni v pracovní době, kdy by se všech
no odehrálo v placeném čase - to jsou 
ty dopoledni schůzky na všední den."

Autorka též cituje inzerát skupinové 
lesbický: “Je mi 26 let, mám manžela a 
dítě a strach ze stereotypu. Hledám 1 -
2 přítelkyně k sexuálním hrátkám. 
Sejdeme se pod sprchou.”

Tuto říznou složku Annonce jsem 
tedy zmeškal. Vypomáhám si nepříliš 
obsáhlým konkurenčním  zdrojem 
Partner, cena 2.30 Kčs. Rubrika 
“ON A ONA” začíná ostýchavou nabíd
kou: “ Nesmělá Sš 22 /  168 nekuř, 
abst. s brýlemi hledá nekouřícího že
nicha, který by chtěl žít na vesnici," 
posléze se ale rozjíždí dost razantně: 

“ 18-ti letá šmoulinka hledá Mrzou
ta do 21 let."

“ Sympatický Sš 2 2 1182 hledá pří
telkyni k sexuálním hrátkám ve věku 
18 - 35  let."

“35 let 172 cm 70 kg nabízí známost 
ženě, která má ráda všestrannost v 
sexu. Miluju motýlkem a všestranně.

“Už bylo dost zklamání - uvítám 
drobnou trošku i praštěnou třeba i 
maminku 25 - 35 let.”

“ Střelec, tramp a vodák hledá inte
ligentní pohlednou dívku do 25 let, 
nejlépe Viatnamku. Zn. Neznalost 
plavání vítána.” Blíže nevyřčeno, zda 
ji míní naučit či utopit.

"29 /  175 /  77 žijící v průměrném 
manželství hledá diskrétní přítelkyni.” 

“ Která odvážná školačka vyvede 
ženáče z manželského stereotypu?"



HudbaPro svého muže 30 /  190 /  88 hle
dám přítelkyni.”

Rubrika "ON A ON” je méně rozsáh
lá, nabfdek pět a půl:

“ 28 letý nezkušený, prý pohledný, 
střední postavy, hledá štíhlého, tiché
ho sympatického učitele sexu, nejlé
pe 21 - 23 let."

Méně vybíravý je tento zájemce: 
"Temperamentní bivoj hledá přítele. 
Zn. Věk nerozhoduje.”

Rubrika lesbická (“ONA A ONA") 
obsahovala všeho všudy jen dvě na
bídky - jedna “opuštěná třicítka, štíh
lá brunetka s dlouhýma nohama", 
druhá “38 /  165 /  55 hledá partnerku 
pro společné vzdorování osudu.”

O generalizace se přece jen nepo
kusím. Pouze oznamuji, že v dopi
sech - požadavcích, které dostáváme 
buď do redakce nebo na naše indivi
duální adresy, nikdo nám intimnosti 
nenabízel, natož aby je požadoval.

□

Aktivní účastníci 
II. svétové války osvobozeni 
od poplatků

Z podnětu některých čs. ZÚ a po projed
nání s FMF bylo rozhodnuto, aby od správ
ních poplatku za úkony týkající se osobní
ho stavu byli osvobozeni přímí účastníci 
zahraničního odboje v době II. světové 
války, kteří se významným způsobem za
sloužili o čs. stát. Jde zejména o poplatky 
za úkony spojené s vystavením čs. cestov
ních dokladů, matričních dokladů, popř. 
jiných úkonů týkajících se osoby žadatele.
O prominutí poplatku bude ZU rozhodo
vat na základě posouzení jednotlivých pří
padů individuálně, přičemž zvýhodnění 
přizná zejména přestárlým osobám. Po
platky se promíjejí podle zmocnění k části 
IL  Konzulární poplatky, bod 1). vvhláškv č. 
231188 Sb., o správních poplatcích vězně
ní pozdějších novelizací č. 39 /90Sb.a310/ 
90 Sb. Prominutí poplatků lze uplatnit jen 
ve vztahu k zasloužilé osobě a nikoli ve 
vztahu k rodinným příslušníkům.

Vyřizujeme Vaše žádosti 
o navrácení majetku podle 

ČS. RESTITUČNÍHO ZÁKONA 
z října 1990.

Lhůta k podání končí 30.4.1991! 
PRINCETON 

TRANSNATIONAL 
CONSULTANTS 
P.O. Box 2368 

Princeton, N.J. 08543-2368 
Tel.: (609) 921-1228

Vladimír Křiž

Poprvé s 
Greenhorny

Mezi několika málo kazetami, které 
jsem si vzal s sebou z domova při od
chodu do emigrace v roce 1984, byla 
také nahrávka australských lidových 
písniček Oheň z dřívíeukalyptu. Hráli 
a zpívali je Greenhorns, nebo vlastně 
tehdy ještě “Zelenáči” , neboť násled
kem "normalizačního procesu" v 
sedmdesátých letech byl také tento 
vnucený český název souboru. Kaze
ta s těmito písničkami se stala jednou 
z mých nejoblíbenéjších - a zdaleka 
nejen proto, že jsem k Austrálii měl 
svůj zvláštní vztah (z Československa 
se mi podařilo uprchnout s pomocí 
diplomatických cestovních pasů aus
tralského ministátu Hutt River, které 
jsem vlastnoručně vystavil sobě i 
manželce jako řádný konzul výše 
zmíněné monarchie). Naštěstí se ne
jednalo o LP desku, protože to už by 
se z ní dávno stala deska silně ohraná. 
Často jsem si přehrával ty písničky, 
které mají vtipné a optim istické texty 
a vždy mne dokázaly bez potíží pře
nést z amerického břehu Pacifiku 
kamsi daleko k protinožcům a koa- 
lům. Samozřejmé mé nikdy nenapad
lo, že se s obdivovanými trempíři a 
umělci sejdu jednou osobně - ale ná
hle tu byla ta "sametová revoluce", 
věci dostaly prudký spád a v Americe 
se začaly objevovat první české vlaš
tovky - jednotliví turisté, neváhající za 
cestu na vysněný kontinent obětovat 
celoživotní úspory, vědecké a horole
zecké expedice a také umělci. A tak 
se letos objevili také ti, kteří mi po léta 
nevědomky svými písničkami (a v pří
padě Jana Vyčítala i kreslenými vtipy, 
nad kterými jsem se usmíval při ná
hodném čtení Dikobrazu nebo Mla
dého světa) zpříjemňovali pobyt v 
emigraci. Také k nám do San Fran- 
cisca přijeli Greenhorns, a to dokon
ce jako do prvního místa svého delší
ho amerického a kanadského turné. 
Přivezli kazety a gramodesky se svý
mi staršími a novějšími písničkami a 
také originální kresby Jana Vyčítala. 
které si zájemci mohli na koncertu za
koupit. Přijeli, aby hráli a zpívali čes
kým a slovenským exulantům našeho 
věku, kteří zaplnili sál Sokola San 
Francisco v San Mateu. A nebyly to 
jen americké písně s českými texty, 
ale také původní české “country and 
western” , zpívané doma s oblibou 
trampy všech kategorií. A v nepos
lední řadě nové a velmi originální pís
ničky, jaké by asi mohly spatřit stěží 
(nebo jen s velkými potížemi) světlo 
světa, nebýt těch velkolepých změn 
doma. A tak bylo hodně ovací a chvil, 
kdy zpíval cely sál, krátká přestávka a

hodné zájemců o rozhovor, o vyjádře
ní projevu sympatií. Přesto se mi po
dařilo proniknout do zákulisí a položit 
několik otázek Janu Vyčítalovi a ostat
ním členům souboru.
Západ: Jaký je nyní název vašeho 
souboru? Stali jste se ze "Zelenáčů" 
opět "Greenhorns"?
Greengorns: Ten nesmyslný český 
název “Zelenáči” nám kdysi vnutili 
komunisté, právě tak jako skupině 
"Rangers” , která se musela přejme
novat na “ Plavce". Nedalo se s tím nic 
dělat - buď nový název nebo neexis
tence souboru, štvalo nás to pěkně 
celá léta, a tak hned první den listopa
dové revoluce jsme název změnili na 
ten původní. Jsme zase “Greenhorns". 
Z: Jaký je program vašeho turné a 
která československá agentura vám 
koncerty zajistila?
G: Ta cesta je zcela výsledkem naší 
soukromé iniciativy a dohod s přáteli 
v USA a Kanadě, s činovníky exilo
vých organizací, zejména Sokola, pro 
které budeme koncertovat. Začínáme 
tady v Kalifornii v San Mateu pro So
kol San Francisco, to je tedy naše 
dnešní premiéra, odtud pokračujeme 
do San Diega, Los Angeles, Denveru, 
Chicaga, Clevelandu. A pak už přijde 
na řadu Kanada, Toronto, poté se vrá
tíme do USA do New Yorku, kde turné 
zakončíme a letíme domů. Žádná čes
koslovenská agentura nás nedotuje, 
nebylo by to pro ně příliš atraktivní, 
co se týče zisku. Ale na tom nám tolik 
nezáleží. Chtěli jsme poprvé po le
tech zazpívat v Americe Čechům a 
Slovákům, kteří nás znali z domova, 
přinést jim chvíle hezkých zážitků. 
Snad se nám to podaří. Pokud si náv
štěvníci všimli, nepřijel celý soubor, 
jen jeho část. Ale tak už to bývá. Do
hodli jsme se, mnozí slíbili, jenže když 
najednou zjistili, jak velkou částku 
mají přinést na zakoupení letenek, tak 
od toho z různých důvodů ustoupili. 
Z: Jak se vám libí v Kalifornii?
G: Zatím jsme si prohlédli San Fran
cisco a okolí - a opravdu se nám tady 
moc líbí, jsme ve svém živlu. Věříme, 
že i na těch ostatních místech našeho 
koncertování to bude OK. Tady chce
me navštívit ještě Sacramento, a hlav
ně vykonat jednu speciální cestu - do 
města South Lake Tahoe za skladate
lem a velkým cestovatelem Eduar
dem Ingrišem, autorem “ Niagáry” a 
mnoha dalších trampských písní na
šeho mládí. Zotavuje se po těžké ne
moci, a tak doufáme, že ho naše náv
štěva potěší a přinese rozptýlení.
Z: Co připravujete do nejbližšiho bu
doucna?
G: Na přelomu tohoto roku či nejpoz- 
déji v průběhu roku 1991 má vyjít v 
Československu gramodeska našich 
nových písniček. Bude tam například 
píseň "Battle dress", která je poctou 
statečným výsadkářům ze 2. svétové 
války, kteří provedli atentát na Hey-



dricha a zahynuli v boji v kostele v 
Resslově ulici v Praze - tu slyšeli po
prvé v Americe návštěvníci dnešního 
koncertu. Písnička vznikla už dřív, 
zpívali jsme ji doma ještě před "same
tovou revolucí" a měli jsme kvůli ní 
těžké problémy. Podobných písní, 
které jsme složili v poslední době a 
které bychom nemohli natočit, nebýt 
doma těch změn, tam bude zhruba 
polovina. Ale ostatně - nechte se 
překvapit!
Z: Děkuji za rozhovor a za čtenáře 
Západu vám přeji úspěch na vašem 
turné a vždy a všude doma!

Přestávka končí, členové souboru 
Greenhorns se vracejí ke svým kyta
rám, base, bubnům, foukací harmo
nice, mandolíně. Zpívají tentokrát pí
seň, která prý vznikla podle pravdivé 
události. O příteli z Plzně, který jako 
svátost chová ve svém bytě staré ka
nape, na kterém kdysi seděli američtí 
vojáci, když v roce 1945 osvobodili 
Plzeň. A když režimu poslušná učitel
ka ve škole přesvědčuje jeho dceru, 
že jedinou osvoboditelkou naší země 
byla Rudá armáda, vydává se přes mí
ru rozhořčený pamětník do školy, aby 
přesvědčil zkoprnělou učitelku o tom, 
že "tu pětku z dějepisu si tentokrát za
slouží sama. Neboť půjde-li s ním, na 
vlastní oči uvidí mlčenlivého svědka - 
ono kanape!”

Píseň je vtipná, má podmanivou 
melodii a za chvíli zpívá s kapelou ce
lý sál. Opakovat!!! - A mně ještě dlou
ho potom zní v uších melodie a slova: 
Já trvám na tom, 
že Plzeň osvobodil Patton, 
jak barevný krovky, 
tančily holky ze Škodovky...

ZvláStni nabídka 
Literacy Pragensia
Po dlouhých letech opět vychází kniha Mi
roslava Svandrlíka Černi baroni, kterou 
listě není třeba představovat, a dále slavný 
román Kathleen Winsorové Věčná Ambra. 
Román z Anglie 17. století. Strhující děj, 
láska, dvorské intriky, nemilosrdný boj o 
moc. 818 stran.
Dále nabízíme Jirotkovu knihu Saturnin, 
jejíž cena je 7.99 dolarů (Can.) včetně poš
tovného. Kniha Věčná Ambra k dodání 
ihned, černi baroni a Saturnin v prvním 
čtvrtletí tohoto roku.
Všem zájemcům rovněž zašleme zdarma 
katalog knih, které budou vycházet v před
ních československých nakladatelstvích 
v roce 1991 a které si mohou u LITERACY 
PRAGENSIS objednat.
Cena černých baronů je 13.99 plus 1,— za 
poštovné (Can.). Cena Věčně Ambry je 
14.99 plus 1,— za poštovné (Can.). Počet 
výtisku je omezený, a proto máte-li o knihy 
zájem, objednejte si je již dnes na adrese: 

Literacy Pragensis
1920 Éllesmere Rd., Suitě 104, Box 360 
Scarborough, Ontario M1H 3G1, Canada 
Tel.: (416) 283-6279 
Fax: (416) 283-0019

Canadafc future:

Now yoiťre talking

...and weYe listening.
We’re the Citizens’ Fórum on Canada’s Future -  

a dozen Canadians the federal government has asked to 
report by ju ly  1, 1991, on vour ideas for our countrys 
future.

WeYe an independent, non-partisan group, with a 
wide range ofbackgrounds and beliefs. O urjob is collect 
and focus citizens’ views into their vision ofthe future.

To do this, we need to hear froni vou.
We need to know what you think is wrong with 

our country -  and how, together, we can fix it. We also 
want to hear whaťs right, and worth keeping.

We want to hear from everybody -  especially 
those who aren’t used to speaking up and speaking out.

Call now- and make a difference
From January to june 1991, w e’ll be offering you 

an unprecedented chance to help reshape our future. 
We’ll do this through many kinds o f  informal meetings 
where you’ll feel comfortable giving your views.

For starters, w e’ve set up a speciál Idea L ine- 
I -8OO-66-FO RU M  -  to let you call us frcs from any- 
where in Canada, seven days a week, between 8 a.m. 
and 8 p.m.

Whatever your thoughts, w e’d like to hear them.
Remember, now  vou’re talking... and we’re 

listening.

CANADA- rrSYOUR CAUj 1-800-66-F0RUM*
You can also write us a t :

C itizens’ Fórum  
P.O. Box 1991, Station B 

O ttaw a, Canada K 1 P 1A2
*For FÓRUM bc sure to dial the letter O, not zero.

Citizens' Fórum a & S  Le Fórum des citoyens 
on jg ff lw  sur 

Canada’s Future 1’avenir du Canada
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Arnošt Wagner

Životopis
Vracel se z práce az za soumraku. 

Cestou se stavil v A ir Canada pro le
tenku a u Sama pro pizzu. Než se pizza 
upekla, zapil koupi letenky džbánkem 
řídkého piva a řekl si, že příští pivo 
vypije až v letadle a další si dá hned po 
příletu v bratislavském Krystal baru.

Ješté s horkou pizzou pod paží vy
bral poštovní schránku v hale činžá
ku, ve kterém bydlel už dvaadvacet let. 
Z dopisů vytřídil ty, které mu tam poš
ťák dal omylem, rozdělil je podle jmen 
a naházel do správných schránek. V 
ruce mu zbyl jenom jeden s jeho adre
sou na firemní obálce torontské spo
lečnosti, které již před měsícem po
slal žádost o zaměstnání. Tam, kde 
pracoval posledních dvanáct let, se 
už nedalo vydržet. Bylo načase změ
nit džob, změnit činžák, změnit zemi... 
S myšlenkou na změnu země, změnu 
kontinentu, si pohrával již měsíce. 
Vyplatil malé i větší dluhy, přestal si 
všímat upomínek na předplatné do
sud pečlivě placených novin a časpi- 
sů, vzal si zpět zálohu na nový televi
zor a v zaměstnání dal tříměsíční vý
pověď. Kdyby mu ale někdo z přátel 
řekl, ža se připravuje na návrat domů, 
tak to jednoznačně popře. A bude 
tomu napůl věřit. Jenom si hledá nové 
zaměstnání, říká každému, kdo ho 
podezírá z návratu. Jenom se tam je
de podívat. Jenom to tam trošku oťuk- 
ne. Jenom...

V jídelně odložil promaštěnou kra
bici s pizzou na víko nedovřeného 
kufru, který s dvěma taškami ležel na 
jídelním stole, a klíčem od bytu roz
trhl tlustou obálku. “ Prosím vyplňte 
přiložený dotazník a napište svůj 
podrobný životopis na formulář, kte
rý přikládáme. Vyplněnou žádost sž i
votopisem přineste s sebou na první 
interview, které bude dne 31. srpna ve 
čtrnáct hodin v kanceláři Mr. T.J. 
Greena.” Dotazník byl jenom třístrán
kový, ale k němu bylo přiloženo dal
ších šestnáct očíslovaných listů čis
tého papíru, na který mél napsat svůj 
životopis.

Z kapsy saka vytáhl červenou obál
ku s letenkou a zkontroloval datum a 
hodinu odletu z Bratislavy. Pět prstů 
na pravé a čtyři prsty na levé ruce mu 
ukázaly, že když si v Torontě vezme 
taxík, tak může být u Mr. Greena včas. 
Jestli tam vůbec půjde. Jestli! Pečlivé 
uložil dotazník i papíry do složky, při
dal k ní dvě propisovačky a vše vložil 
do letecké příruční tašky mezi dvě 
láhve Canadian Club.

Ráno dojedl studenou pizzu i s pa
pírem, který se na mastné těsto ze
spodu přilepil, z obýváku přenesl tři 
květináče na balkon, těsně k zábradlí,

aby na né mohl déšť. Ve výtahu zmáčkl 
knoflík do garáže, ale včas se roz
pomněl a zatlačil “ lobby” . Auto před 
týdnem prodal a sjíždět do garáže se 
ještě neodnaučil. Než výtah sjel z tři- 
advacáté ho poschodí do haly, dva
krát se přesvědčil, jestli má kanadský 
pas v té správné kapse.

Taxík chytl na rohu, jako pokaždé, 
když jej potřeboval, ňidič, když uviděl 
jeho zavazadla, zamířil bez ptaní k le
tišti.

Až nad Quebekem si vzpomněl na 
dotazník, který má vyplnit, a na živo
topis, do kterého se mu nechtělo. 
Před dvaadvaceti lety vyplňoval po
dobný formulář na cestě do Kanady. 
S angličtinou mu pomáhala letuška. 
Vduchu se usmál, sehnul se pod se
dadlo a vytáhl složku s papíry. Udělá 
Mr. Greenovi radost. Když chce šest- 
náctistránkový román, má ho mít! Ať 
si pánové na osobním počtou. Vyrov
nal si na skládacím stolečku všech 
šestnáct listů papíru a drobným pís
mem začal psát:

“ Narodil jsem se v rodině, o které 
jsem vlastně vůbec nic nevěděl. Ne
měl jsem tušení, co je to za lidi. 2e jsme 
nebyli chudí, jsem poznal celkem br
zy. Chodil jsem jediný do parku na 
Jakubské náměstí s podvazky a se 
služkou. Svačinu jsem měl zabalenou 
v plátěném ubrousku. Ostatní děti ji 
neměly, anebo byl jejich chléb zaba
len do stránek Slováka.

Již dva roky po svém narození jsem 
se stal velice slavným. Vždy, když 
služka jela pro vejce do Stupavy a ma
minku nebolela právě hlava, šli jsme 
na procházku po Vajanského nábřeží. 
Náš pan prezident se tam rád ukazo
val také. Nikdy nechodil sám, pokaž
dé s ním šlo mnoho lidí s fotoaparáty. 
S oblibou bral do náruče bratislavská 
robátka a žehnal jejich maminkám. 
Jednou o mě zakopl a nezbývalo mu 
nic jiného, než mé polaskat a zeptat 
se maminky na jméno a zdraví v rodi
ně.

Druhý den se k nám začaly trousit 
sousedky s koláči a s první stránkou 
bratislavského deníku, kde jsem se
děl obkročmo na značném břichu 
pana prezidenta a osahával mu kněž
ský kolárek. Tehdy jsem netušil, že ho 
za šest let uvidím umírat.

Večer přišel domů tatínek a řval na 
maminku. Že na sebe hulákali česky, 
to jsem ješté nevěděl. Věděli to však 
sousedé. Rok nato jsme byli “zasraní 
Čehúni” a za další rok dokonce 
“smradlaví židáci” . Ze nejsu židák, ale 
Moravák, jsem se dověděl až za pěta
dvacet let. Otce to tehdy stálo osm t i
síc korun a jeden student historie si 
tím udělal státnici. Dával dohromady 
rodokmen naší rodiny a dostal se až k 
předku ftehoři, který se narodil roku 
1498 v Boškové, kde byl rychtářem. 
Pak tátovi buď došly peníze nebo stu

dent mél již zkoušky přede dveřmi. 
Utěšoval jsem se, že snad maminka 
měla v rodině židovskou krev, ale dnes 
pochybuji i o tom. Bylo to vlastně mo
je štěstí. Narodit se v té době v nearij- 
ské rodině, ve které se navíc hovořilo 
česky - bylo smrtelné nebezpečné.

Přesto všechno mé čekalo v raném 
dětství hodně ponížení a potupy. Ob
den jsem chodil domů se “šulínkem” 
namazaným marmeládou, někdy do
konce bez kalhot. Procházel jsem 
kontrolou bratislavských štrycáků za 
velikého smíchu kolemjdoucích. I 
když se již z předcházejících prohlí
dek dávno vědělo v celém okolí, že 
nemám obřízku, ve zkoumání se pok
račovalo i nadále. Nejurputnější ze 
všech byl starší chlapec, Milan Kraj- 
čír. Jeho tatínek byl opravdový krejčí, 
který se po večerech, naparáděný v 
hnědé uniformě s červenou páskou 
na rukávě a ve vyleštěných holínkách, 
předváděl v krčmě na rohu naší ulice. 
Milan začínal moji zdravotní prohlíd
ku pokaždé slovy: "Očko povedal, že 
sme sa na teba včera dobré nepozreli. 
Musíme ho troška požmúlať, vtedy sa 
to ukáže.”

Z toho denního “žmúlání" jsem na
konec dostal fimózu, a tak mi tu obříz
ku přece jenom museli udělat. Mé 
pozdější milenky nad tím pokaždé 
kroutily hlavou. Lépe řečeno - nad 
ním. Moje první svaté přijímání bylo 
tím pádem posunuto o rok později, 
než maminka sehnala potvrzení od 
přednosty dětské kliniky, profesora 
Alojse Chury, který laskavě vlastní ru
kou napsal: “ Potvrdenie vydávám ako 
doklad, že cirkumcízia bola nutná zo 
zdravotných příčin a nie podmienkou 
náboženskej příslušnosti.”

V naší rodině to šlo den ze dne s 
kopce. Služka odešla, neboť "pre ži- 
dákov ja veru variť nebudem” , a hád
ky otce s matkou byly již na denním 
pořádku. Já jsem se mylné domníval, 
že to bylo ještě pořád kvůli mé důvěr
nosti s panem prezidentem.

Otec pracoval jako ředitel fabriky a 
měl překrásnou sekretářku, která se 
za rok stala zlým osudem naší rodiny. 
Bral jsem si od ní bezelstně bonbóny, 
když jsem s ní unudéné čekal na otce, 
až dohraje tenis. Pak, někdy v té době, 
se narodil bratr a několik týdnů byl 
obývací pokoj plný květin. Šeříky. Od 
té doby jejich vůni nenávidím. Otec je 
kradl v zahradě vily rodičů té sekre
tářky, která se jmenovala Helenka. 
Otec Helenky to žaloval mé mamince. 
Maminka sbalila kufry, přebarvila si 
tmavé vlasy na blond a evakuovali 
jsme všichni tři do Králové u Modré. 
Američani se připravovali bombardo
vat bratislavské průmyslové čtvrti, a 
to byl celkem rozumný důvod odjet, 
ňekla to maminka a slyšel jsem to na 
vlastní uši: “ Doufám, Evžene, že ti ně
co spadne na tu tvoji nevěrnou mako



vici." To řekla maminka otci. Bydleli 
jsme velice blízko otcovy fabriky. Že 
to může rozbít i nevěrnou palici He
lenky, maminka nevěděla. Věděl jsem 
to jenom já. V šatně na tenisovém kur
tu otec přísahal své sekretářce, že 
hned jak odjedeme, se k němu může 
nastěhovat. Helena vlastně nebyla 
nevěrná. Nebyla ješté plnoletá. Do 
osmnácti ji zbývalo jenom pár měsí
ců, s kterými otec jaksi počítal na roz
vodové řízení s maminkou.

Na mém rodném listě je napsáno, 
že matka je v domácnosti, otec je 
súkromný úradník a že mu bylo v do
bě mého narozeni třiatřicet let. Ma
minka byla již také stará osoba, ale 
strašné hezká. Když jsme utíkali před 
americkými letadly, měla týden po 
pětadvacátých narozeninách. Nej
mladší z naší rodiny byl Gustík a sleč
na Helenka. Musel jsem jí říkat slečno 
a ona mně Karolko. Můj bratr ji nemu
sel oslovovat. Neznali se. Také jenom 
ležel věčné odkopaný a čůral si do ob
ličeje.”

Z psaní ho vyrušila letuška. Chtěla 
vědět, jestli se něčeho chce napít. 
Odpověděl jí slovenský, že si dá pivo, 
vlastně dvě, ale hned se opravil a an
glicky požádal o dva Amstely. Když 
mu přinesla dvě láhve piva a dva plas
tické pohárky, neměl to kam položit. 
Naznačil jí rukou, aby počkala, něko
lika doušky vypil z láhve první pivo a 
druhé opatrně postavil mezi polobot
ky. Prázdnou láhev i s pohárky jí vrátil 
a pokračoval v psaní pro kanadského 
kádrováka.

“ Když bombardovali nepřátelští 
Američané otcovu továrnu, maminka 
plakala. Prosila pana Majera, aby ji 
zavezl koňským povozem na nádraží, 
ale on se vymlouval, že koně nežrali. 
Pan Majer byl sedlák, ke kterému jsme 
byli evakuovaní. Byl to dobrý člověk, 
neboť nám pronajal parádní pokoj, 
který měl vlastní vchod. Měl veliké 
stavení, poslední ve vesnici Králová, 
hned u silnice, která se za jeho stat
kem prudce stáčela do kopce, na kte
rém stála Harmónia. Pan Majer mél 
dceru, již starší děvče, do kterého 
jsem se okamžité zamiloval. Byla to 
první žena, která v dřevěném záchod
ku na dvoře kroutila hlavou nad mojí 
obřízkou.

Přesné uprostřed dvora, kde dnes 
mívají Američané bazén, měl pan Ma
jer vybudovanou obrovskou betono
vou nádrž na hnůj a močůvku. Na po
vrchu byl silný škraloup, po kterém 
chodily slepice. Jozef, nejstarší syn 
našeho domácího, mé hned druhý 
den po příjezdu přemluvil, abych mu 
jednu ze slepic podal, že ji musí podo
jit. Vytáhl mé, již zpod hladiny, pan 
Majer, který, jak později tvrdila ma
minka, se na vše zlomyslně díval. Dva 
dny jsem strávil pod pumpou na dvo
ře a dva týdny v bratislavské nemoc
nici s břišním tyfem. Matka využila 
cesty do města k podepsání rozvodo
vých papírů.

Válku jsme přežili všichni tři vezdra-

KRESBA CTIRAD SMOLÍK

ví a pohodě. Nejlepší byli němečtí vo
jáci. Nedaleko měli muniční sklad a 
když jim bylo zima, přišli k nám na čaj. 
Mezi dveřmi pozdravili: “ Kůsse die 
Hand” , vyzuli si holínky, matce ode
vzdali příděl čaje, mně rozcuchali vla
sy, a pak zase slušné odešli. Na stole 
obyčejně nechali pět korun sloven
ských. Němci byli naši přátelé, spo
jenci. Maďaři snad také, i když na to 
nevypadali. Prohnali se naší vesnicí 
na útěku před někým, a vybílili, co se 
dalo. Maďarští vojáci mně vlasy ne
cuchali, zato dcera domácího byla ty 
dva dny, které strávili ve vesnici, věč
né s hlavou plnou slámy a pan Majer 
na ni křičel. Pak přijeli Rusi. Někteří 
sedláci tvrdili, že jsou to nepřátelská 
vojska, ale někteří je vítali jako osvo
boditele. Z ruské armády jsme byli 
všichni poněkud zmateni. První den 
se vřítilo asi sedm rudoarmejců do 
našeho pokoje. Matka nebyla doma, 
šla někam shánět chléb. Bratr se stra
chy počůral a já hledal klíče od skří

ně, kam matka schovávala lanev vo
ňavky před Majerovou dcerou. Jeden 
z vojáků pak střelil do zámku a voňav
ku spolu s ostatními vypil. Potom se 
nám vykadil uprostřed pokoje a vytřel 
si zadek maminčinou hedvábnou 
blůzou. Byl to asi jejich velitel, vzděla
nější než ostatních šest. Véděl, co se 
po vykakání sluší. Na odchodu mně 
jeden po druhém cuchali vlasy a říka
li: “ Kakój krasávec, vot rebjonok!” 
Když se vrátila maminka z Modré, 
vesnice byla prázdná. Sbalila ranec s 
dekami a proviantem na záda, do jed
né ruky vzala bratra a na druhé jsem 
visel já. Odešli jsme se schovat do le
sa za Harmónii. Asi po kilometru nás 
zastavila sovětská hlídka a tehdy jsem 
téměř do slova a do písmene poznal, 
co znamená ruské rčení: “Job tvoju 
mať!” Jeden z těch Voloďů opřel mat
ce samopal o břicho a druhý si roze
pínal kalhoty. Znásilnění mé matky 
zabránila jenom křeč v mé ruce a 
strašný smrad vycházející z kalhot



mého bratříčka. Ani jednoho, ani dru
hého se nepodařilo celému sovétské- 
mu družstvu vyrvat z matčiných ru
kou, a tak jí nakonec pan velitel ales
poň sebral hodinky. Zuřil, protože 
měly krátký řemínek a1 nemohl si je 
navléci nad loket. Až po lokty měl ru
ce plné hodinek jiných evakuantů. 
Sedláci měli již  dávno zakopané 
všechno, čo mělo nějakou hodnotu.

Když jsme se vrátili z lesa zpět k pa
nu domácímu, všude již byl klid. Pan 
Majer seděl v nedělním obleku na la
vici v kuchyni a četl nějaký papír, kte
rý držel v ruce sovětský důstojník. Pa
pír položil na stůl a dlouze něco po
depisoval. Vypadal velice staře a una
veně. Na posteli ve vedlejší místnosti 
ležela jeho dcera. Vapadala mladší 
než před dvěma dny, ale to asi proto, 
že byla celá bílá a měla učesané vlasy. 
Seděly u ní dvě selky ze sousedství a 
plakaly. Myslel jsem, že je mrtvá, ale 
nebyla. Byla jenom pětkrát znásilně
ná.

Maminka také podepsala nějaký 
papír vymydlenému rudoarmejci, kte
rý zasalutoval a pokynul dvěma vojá
kům. Každý z nich měl smaltovaný 
kýbl se stříbrnými padesátikorunami. 
Jeden kýbl nechali u pana domácího 
a druhý položili na moji postýlku, kte
rá se okamžitě pod tou tíhou rozložila 
a stříbrňáky se rozkutálely po celé 
místnosti.

Tentýž večer chodil místní učitel 
pan Zachar dům od domu a každému 
říkal, že ruský velitel si přeje všechny 
obyvatele vesnice v osm hodin na 
náměstí. Byl z toho menší problém, 
neboť Králová náměstí neměla. Cha
lupy byly totiž všechny namačkány v

dlouhé řadě kolem silnice do Harmó- 
nie a jenom díky nějakému instinktu 
se lidé nakonec sešli uprosřed dědi
ny. Silnice byla na každé straně blo
kována vojenským autem a uprostřed 
stál ten vymydlený velitel. Něco četl 
ruský, potom něco říkal slovenský 
pan učitel. Když domluvil, přijel ná
klaďák, z kterého vylezlo pět špina
vých vojáků. K poslednímu z nich při
stoupil ruský velitel a střelil mu pistolí 
do hlavy. Zbývající čtyři hodili mrtvé
ho na nákladní auto a zůstali stát v 
pozoru na silnici. Toho mrtvého jsem 
již viděl předtím v lese, když bral mat
ce hodinky. Velitel potom vlastnoruč
ně svázal provazem ruce těch čtyř, 
kteří jeden po druhém nemotorně lez
li zpátky na náklaďák. Velitel každého 
z nich přitom nakopl do zadku, za roz
pačitého smíchu kolemstojících ves
ničanů. Odjeli a už jsem je nikdy ne
viděl. Vlastně viděl, v osmašedesá
tém."

Dopsal prvních pět stránek. Přečetl 
si poslední odstavec a napadlo ho, 
jestli pan T.J. Green byl v šedesátém 
osmém roce již na světě. Uvědomil si, 
že bude muset psát většími písmeny, 
aby těch zbývajících jedenáct listů 
stačil zaplnit. Měl za sebou jenom 
šestinu svého životopisu, ale již pře
dem věděl, že na posledních dvaadva
cet let života mu bude stačit strana 
patnáct a šestnáct. I kdyby ty posled
ní stránky psal obřádek, tak to bude 
nuda. Živořivotopis... Když v letadle 
zhasla světla a na plátěnku se objevil 
film, který již viděl v televizi, nasmě
roval si stropní světélko na stránku 
číslo šest a psal: —

"Válka pro nás, až na těch šedesát 
tisíc mrtvých a prodaných sloven
ských židu, dopadla celkem slušné. 
Mimo spolužáka Ferka, válka pro nás 
skončila. Týden po osvobození šel 
Ferko do Modré k holiči. Neposlechl 
maminku a šel zkratkou přes minové 
pole. Na pohřeb jsem nesměl jít.

I já dostal příkaz jít k holiči. Mamin
ka se chtěla vrátit do Bratislavy v plné 
parádě. Pan Majer se jí posmíval, že 
“Karolko vyzerá ako nafryško z rici 
vytiahnutý.” Snad stokrát mi mamin
ka opakovala: "Povedz nakrátko. Nie 
dohola. Vieš, aký si somár...” Celou 
cestu do města jsem šel po silnici, i 
když zkratka přes pole byla už odmi- 
novaná, a opakoval jsem si: "Nakrát
ko, pán holič, nie dohola. Nakrátko, 
nakrátko, nie dohola!” Než jsem pot
kal Štefana. Stefana jsem pokaždé 
zdravil první a uctivě. Byl starší a říka
lo se o něm po celém okolí, že přečů- 
ral stodolu. Nesl jsem mu kousek ces
ty košík s mrkví a poslouchal jeho 
chvástání. Prý se musí pokaždé napít 
kozího mléka, když chce přečůrat 
střechu stodoly. "Nie je to 1’ahké, Ka- 
rol,” řekl mi, “niekedy mi idú oči z hla
vy vyliezť.” Mluvil se mnou jako se so
bě rovným, neříkal mi Karolko, a já 
blbec, když jsem pak seděl u holiče, 
na jeho otázku “Ako, vážený pánko?” 
jsem odpověděl: “ Dohola, pán maj- 
ster, dohola, nie nakrátko.” Tu ostudu 
doma vám, Mr. Green, nebudu popi
sovat. Matka chtěla odložit návrat do 
Bratislavy, aby si lidé nemysleli, že 
jsem měl vši.

Stefana jsem potkal po dvanácti le
tech na fakultě, kde byl novopeče
ným asistentem. Hned jak mé poznal, 
vzal si mé bokem a ptal se s hrůzou v 
očích, jestli je to pravda, svátá pravda, 
že za války čůral přes stodoly. Do
svědčil jsem mu to s nasliněným prs
tem: “ Prisahámbohu, že je to svátá 
pravda, súdruh asistent! Sám som to 
videi.” "A preščal som ju?” zeptal se s 
nadějí v hlase. Odpověď jsem risko
val: “ Nikdy!” prohlásil jsem vážné a 
zápočet jsem od něj dostal bez problé
mu.

V bratislavských ulicích si nikdo mé 
ostříhané hlavy nevšímal. Město vy
padalo celkem klidné a spořádané, 
jenom kolem Továrenské ulice bylo 
několik vybombardovaných domů. 
Jeden z nich byl samozřejmé náš čin
žák. Byli jsme se tam s maminkou po
dívat hned po příjezdu. Matka hledala 
v sutinách fotoalbum a nějaké nihy a 
já se hrabal v omítce, hledaje Heleni- 
nu proradnou palici. Mimo mého ply
šového medvídka, kterého někdo u- 
místil na okenní rám, jsme nic nenašli. 
Postarali se o to sousedé, odmonto
vali i radiátory.

Helenina proradná palice v té době 
spočívala na lůžku v porodnici a otec 
se vší pravděpodobností rval šeříky z 
keřů svého tchána, neboť byl zase je
jich čas. Město jich bylo plné. Povalo
valy se na sovětských tancích a jejich 
vůně se mísila s pachem spáleného



oleje a s potem špinavých a unave
ných vojáků. Dodnes, když vidím ně
kde tank, nasávám v okolí vzduch a tu 
vůni tam cítím i po létech. I slovenské 
jméno toho keře - orgován - mě irito 
valo do té míry, že jsem v pozdějších 
letech zásadně odmítal pochodovat v 
prvomájových průvodech. Seřadiště 
naší školy bylo pokaždé na rohu Pali
sád a Moyzesovy ulice, v pěkné vilové 
čtvrti, kterou tři sta žáků doslova oho
lilo  o poslední snítku orgovánu, na 
výslovný příkaz soudružky ředitelky, 
bez ohledu na smutné a vzteklé obli
čeje obyvatel vil. Až později, když vily 
začaly obsazovat páni "povereníci” a 
jiná dělnická třída a když si stěžoval 
zahradník Viliama Širokého, museli 
jsme přestěhovat prvomájové seřa
diště do méně voňavé čtvrti města.

Na prvních několik měsíců v pová
lečné Bratislavě mám jenom nejasné 
vzpomínky. Otec zplodil mého první
ho nevlastního bratra, a pak, v neuvě
řitelně krátké době, druhého. Do mé 
maminky se nešťastně zamiloval otec 
Heleny a nosil jí růže. Měl dost taktu a 
netrhal k tomuto účelu šeřík ve vlastní 
zahradě. Byl to již velice starý pán, 
bylo mu přes čtyřicet. Říkali jsme mu 
Pišta báči. Pišta báči měl hodné pe
něz a veliký vliv. Byl přednostou od
dělení berního úřadu na Slovensku 
a sehnal nám nádherný byt s ústřed
ním topením, který měl pokojíček pro 
služku. V bytě předtím bydlel gardista 
Bělák, který převzal byt i s nábytkem 
po židovském zubaři. Bělákovi chy- 
bélo levé ucho, a tak na fotografiích, 
které se ještě válely v rohu prázdného 
a špinavého pokoje, měl lodičku s 
odznáčkem Hlinkový gardy nebez
pečně nakloněnou na levou stranu, a 
když jsem se později podíval na foto
grafie lépe, viděl jsem, že mu čepici 
na vlasech drží sponky. Bělák se pře
stěhoval do vily na Palisádách.

Náš činžák stál na rohu šoltésové a 
Chorvátské ulice, naproti Justičnímu 
paláci, kde byla krajská věznice. Na 
domě mě hned první den upoutaly 
nápisy vápnem: Volte číslo jedna! 
Volte číslo dvě! a dokonce křídou tam 
bylo napsáno, abychom volili číslo tři. 
Které číslo mi definitivně podělá bu
doucnost, jsem tehdy ještě nevěděl.

Bydlel jsem s bratrem v pokojíku 
pro služku, kde jsem četl dlouho do 
noci s baterkou pod dekou své první 
mayovky a verneovky. Elektrický vy
pínač byl v kuchyni a máma jej pravi
delně každý večer v osm hodin vypí
nala. Sama spala v kuchyni, neboť v 
pokojích jsme měli nájemníky. Ma
minčina finanční situace byla po vál
ce velice špatná. Jednou měsíčně dě
lala řízky, každý dostal půl jednoho. 
Na své narozeniny jsem dostal dva! 
Měl jsem nejraději strouhanku, ve 
které byly obaleny, a tak jsem si vy
mohl, aby je na oslavu obalila dvakrát. 
Tak se stalo, že maso pod obalem by
lo syrové a mně bylo špatně. Vzbudil 
jsem se uprostřed noci, nebo těsné 
nad ránem, již nevím, alezáchod, kam

jsem se rozběhl se vyzvracet, byl nar
ván cizími lidmi. Jeden po druhém se 
střídali u okénka, z kterého bylo vidět 
na dvůr Justičního paláce. Již před
tím jsem tudy často s kamarády pozo
roval vězné na procházce nebo za 
mřížemi cel. Někteří na nás mávali, jiní 
se jenom smutné dívali na děti hrající 
si v maličkém parku kolem podzemní
ho bunkru, který ještě tři roky po vál
ce nikdo nezlikvidoval.

V to dubnové ráno, kdy jsem zvra
cel řízky za netrpělivého pobízení na
šich podnájemníků a sousedů, něko
lik desítek metrů pod oknem zácho
du věšeli kati prvního slovenského 
prezidenta. Moc toho vidět nebylo. 
Jenom hlavy lidí, které mizely a zase 
se vynořovaly za vězeňským plotem z 
šedé omítky, a jenom tmavé klobouky 
a ramena šedých plášťů mi zůstaly v 
paměti. A rozčilené hlasy a pláč paní 
Gabajové, kterou jsem jedinou mezi 
našimi nočními návštěvníky rozeznal. 
Paní Gabajová byla nejhodnéjší paní 
v naší ulici. Maminka o ní říkala, že je 
hodná, až je hloupá. Ani dnes nevím, 
jaká vlastně byla. Paní Gabajová ne
uměla psát, a až do konce padesátých 
let mi diktovala nádherné dopisy sy
novi do zajetí. Její syn odešel na fron
tu hned v počátcích Slovenského stá
tu a bojoval prý společné s Němci při 
obsazování Polska. Dopisy jsem psal 
téměř každou sobotu pečlivým kraso
pisem u ní v kuchyni, na stole před se- 
bou obrovskou bábovku a kakao z 
UNRRY.

Paní Gabajovou našel po létech 
náš okrskář ŠNB v prádelně. Seděla 
vklíněna mezi plesnivou zeď a mědě
ný kotel na vyvařování prádla. Jako 
papír bílé ruce měla ponořeny v rudé 
vodě, která přetékala z vařícího kotle. 
Okraje jejího županu doutnaly u dví
řek kamen. Na podlaze ležela krabice 
od baťovek, z poloviny plná úhledné 
složených dopisů s mým rukopisem a 
jejich ohořelé zbytky se povalovaly ve 
vodě kolem. Břitvu našla domovnice 
druhý den na dně kotle. Při sepisová
ní protokolu mi řekl okrskář, že paní 
Gabajová byla stará panna, která ne
měla děti. Neodeslané dopisy synovi 
zůstaly dodnes záhadou naší ulice...”

Přestal psát a zamyslel se. Snažil si
v duchu vybavit obličej paní Gabajo
vé a tvář okrskáře, ale nedařilo se mu 
to. Všechny obličeje mu definitivně 
vymizely z paměti. Nejvérněji si do
vedl představit kulatou tvář Běláka. 
Snad proto, že se tak často díval na je
ho fotografii, kterou si léta schovával. 
Líbila se mu jeho uniforma, černé 
holinky i furiantsky nasazená lodička.

Psát se mu už nechtělo. Věděl, že 
celý ten životopis je nesmysl, že se u 
Mr. Greena nikdy neukáže. Čím více 
se letadlo blížilo k Evropě, tím byl ne
klidnější. Popsané papíry nedbale na
házel do tašky, vyzul si polobotky a v 
náprsní tašce nahmatal svůj pas. Rekl 
letušce o aspirin a nad Anglií usnul.

Po příletu strávil první dny v Brati
slavě. Do Krystal baru s ním přátelé

odmítli jít, prý tam chodí už jenom sa
mi Cikáni. Samotnému se mu tam ne
chtělo. Po všech slíbených návště
vách a po několika pokusech zjistit, 
jak by to vypadalo s jeho zaměstná
ním, po bouřlivých rozhovorech o 
Vietnamcích, Maďarech, Cikánech a 
Češích, odjel ve vypůjčeném autě do 
Tater. Čestou se chtěl zastavit v Krá
lové, ale nenašel ji na mapě. Později 
se dozvěděl, že vesnice už dávno ne
existuje.

Několik kilometrů před Ružomber- 
kem se dalo jet jenom krokem. Silnice
i ulice města byly plné aut a lidí, a je
nom velice pomalu se prodíral davem. 
Nakonec nechal auto na parkovišti a 
pěšky šel k náměstí. Celé město bylo 
vyzdobeno vlajkami a znaky, které vi
děl naposledy před padesáti lety. Z 
ampliónů slyšel písně, které se po vál
ce nesměly zpívat. Lidé nesli obrazy 
Tisa a Hlinky, děti mávaly vlaječkami.

Postavil se vedle starého muže, kte
rý držel pod paží zarámovaný, již vy
bledlý Tisův portrét. Na rameni měl 
stařec širokou pásku se slovenským 
křížem a v klopě saka několik odznáč
ků. Na hlavě měl baret s barevnou 
stužkou, fešácky posazený přes levé 
ucho.

Mírné zatahal starého pána za ru
káv. V tomhle hluku na něj musel kři
čet. “ Čo sa tu robí?" Pán v hnědém 
baretu se k němu s úsměvem otočil, 
přiložil si volnou ruku k pravému 
uchu, aby lépe slyšel otázku. "Čo?” 
křičel starý muž, “čo sa robí? Štát sa 
robí, mladý pán, Slovenský štát ide- 
me vyhlásiť! Tak, veru...!”

Díval se s úžasem do kulaté tváře 
starce a v těch několika vteřinách, než 
se mu tento zase otočil zády, se snažil 
zařadit jeho obličej do alba svých dět
ských vzpomínek. Již natahoval ruku, 
aby mu sundal z hlavy hnědý baret, 
ale vzápětí se vzpamatoval a v tichu, 
které si řečník v dálce na tribuně ko
nečně vynutil, odcházel k místu, kde 
zaparkoval auto. Cestou k parkovišti 
se naučeným pohybem přesvědčil, 
jestli má v kapse svůj kanadský pas. 
Usmál se a v duchu slíbil Mr. Greeno-
vi nový životopis. Ten, co napsal v le
tadle, nestál za nic.
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r f e W A A u *  t s  F i L ň e x P o \ i r \ í r A " * l , , M  
'^ ™ J*jní.V!!)líO. EL CAMMA LTD 

. u., 'ýjxúJici. , MTSC<Jia<AiÍTu, m/itC •
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VIDEO EL CANADA
Svobodné Československo zname

ná jeho návrat do demokratického 
společenství a pro nás možnosti ná
vratů, byť i je krátkodobých, a mož
nosti stálých kontaktů. To, co dříve 
nebylo možné, stává se skutečností 
a obchodní vztahy, které dříve byly 
oboustranně nepřijatelné, se opět na
vazují. Téměř do m inulých dnů naši 
krajané, kteří chtěli vidět na televiz
ních obrazovkách své oblíbené a f il
mové herce a sledovat starou i novou 
českou a slovenskou filmovou pro
dukci, si museli často opatřovat nele
gální videokazety. Naším společným  
zájmem je  pomáhat naší vlasti nejen 
učiteli angličtiny, sbírkou peněz nebo 
knih, radami, uzavíráním společných 
podniků, ale rovněž respektováním 
mezinárodních práv a tudíž i čs. au
torských a obchodních zájmů.

Na základě uzavřené smlouvy s čs. 
filmexportem se stává VIDEO EL CA
NADA LTD. výhradním distributorem  
většiny českých a slovenských filmů 
starší i novější produkce na videoka
zetách pro naše krajany na tomto 
kontinentu za úhradu autorských po
platků podle mezinárodní normy. 
Koupě českých nebo slovenských fil
mů na videokazetách a ochrannou 
známkou VIDEO EL CANADA LTD. bu
de současně podporou další tvorby 
obou národních produkcí.

VIDEO EL CANADA LTD. se bude 
snažit propagovat a popularizovat 
český a slovenský film především v 
naší krajanské veřejnosti a seznamo
vat / i také s novou tvorbou. Ta se také 
asi stane středem zájmů našich kraja
nů, protože v ní budou hledat odpo
věď na mnoho otázek, týkajících se 
naší dřívější situace, ale i následné 
cesty do demokratické Evropy. Tím 
se bude rovněž zabývat bulletin, který 
VIDEO EL CANADA LTD. bude pozdě/l 
vydávat ve spolupráci s čs. dopisova
teli - členy redakční rady, který bude 
Informovat převážně o fis. kulturním  
životě (film, divadlo, hudba, výtvarné 
umění apod.), ale nejen o něm a o 
chystanych novinkách na videokaze
tách.

VIDEO EL CANADA LTD. uvedlo na 
trh původní 10tl dílný dokument s 
názvem "Praha 89, 90 aneb reportáž 
veskrze kulturní", kde /sou zachyce
ny části d ivadelních představení 
pražských divadelních a zábavních 
scén spolu s výpověďmi předních 
herců a zpěváků o jejich pocitech za 
revoluce a názorech na další vývol. 
Tato reportáž posloužila jako prů
zkum, jímž jsme si ověřili velký zájem 
našich krajanů o soustavnou in for
maci o dalším kulturním, politickém, 
ale i hospodářském vývoji v Česko
slovensku. Je/ich nečekaný pozitivní 
ohlas nás inspiroval k projektu, jehož 
závěrečná fáze je  v současné době 
projednávána s pražskými kulturním i 
organizacemi. Předběžně můžeme 
prozradit, že půjde o koprodukci 
profesionálního videožurnálu, který 
bude přinášet informace, rozhovory, 
ukázky z divadelních představení a z 
nových filmů, vernisáže, recenze, pů
vodní reportáže apod. Připojeny bu
dou reklamy čs. obchodních, prů 
myslových a kulturních podniku, je 
jichž činnost by mohla zajímat naše 
krajany. V rámci této koprodukce se 
uvažuje v dramaturgickém plánu o 
některých projektech, které by mohly 
být přitažlivým i pro nejširší diváckou 
obec; z těch nejzajímavějších u v id í
me produkci zábavného video prů
vodce Prahou a postupně dalšími 
městy a turistickým i místy, nebo rea
lizaci zábavného seriálu s pohledy na 
naší h istorii s použitím pověstí a bájí 
a hlavně nezkresleného výkladu, 
oproštěného od jakékoliv ideologie. 
Tento seriál by se mohl stát vítanou 
součástí každé rodinné videotéky, 
především vzhledem k našim dětem, 
které vědí o naší h istorii málo anebo 
vůbec nic. Těch plánů je ovšem mno
hem víc a všechny se zdají být atrak
tivní, a tak nezbývá než doufat, že 
spolupráce firmy VIDEO EL CANADA 
LTD. s pražskými kulturním i organi
zacemi přinese v nej kratší době vý
sledky (jako například návrh inzerátu 
s výrazným rukopisem Jana Schmida, 
uměleckého ředitele Studia Ypsilon).

JM

Karel Kryt

Separát

Od Čadce k Dunaju 
čujem divnú notu; 
hranicu stavajú 
z ostnatého drótu: 
aparát separát -
— nová paralýza
z Moravy do Blavy 
vyžaduje víza.

Nečakaj Nataii, 
že za tebou pridem: 
vízum mi nedali —
— vraj sa zaobidem! 
čakal som deváť dni, 
viacej nechcem sťúbiť: 
stretnem ťa vo Viedni —
— tam sa smieme 1’úbiť.

Služba čtenářům

Levný privátní pronájem bytu v Praze 
zařfdi k Vaii spokojenosti TomáS. Mů
žete napsat na adresu: TomáS Píchl, 
Slbellova 1 /  45, Praha 6, ČSFR, ane
bo volejte: Praha, 35-08-59.

Dcera hledá pro svou maminku (45 let, 
itlh lá , sportovně založená, žijící v Če
chách) seriózního pfltele.
Zn.: Nový život!

Hledám slutného přítele pro svoji m i
lou a pěknou přítelkyni žijící v Praze 
(60). Zn.: Je příliš sama.

Prof. střední průmyslové školy strojní 
hledá možnost vyučovat v USA nebo 
Kanadě na podobné škole. Účel Je: 
zdokonalení v angličtině a následovná 
možnost učit takto dom a poznáni 
školského systému i High-Tech. Stro
jařské, případně ekonomické před
měty. Pomůže někdo stipendiem, na
dací (tipem), nebo učením za někoho 
na sabbatical leave?
Ing. R.Tesař, Záhřebská 41,616 00 Br
no, ČSFR, tel. (495) 75-50-38, fax (495) 
67-99-09.

RESPEKT
Nezávislý týdeník, přinášející zprávy a 

komentáře z celého světa. 
Nebojácný, kritický, zasvěcený.

čtenáři v Americe objednávejte: 
RESPEKT, P.O. BOX 65111, 
WASHINGTON, D.C. 20035-5111
Nebo: NEZÁVISLÉ TISKOVÉ STŘEDISKO 

Bolzanova 7, 110 00 Praha 1 
CZECHOSLOVAKIA



Jan Křesadlo

O právu strašidel
V starších dobách, jak se zdá, se 

strašilo mnohem víc než nyní. Příčiny 
úpadku je těžko vystopovat. Done
dávna se tvrdívalo, že moderní racio
nalismus je strašidlům nepříznivý. 
Také, že dříve lidé více pili, takže měli 
větší sklon vytvářet alkoholové halu- 
cionósy. Tyto důvody však v součas
nosti už zase neplatí. Racionalismus 
se přejedl a nastala zase doba přízni
vá nejbláznivéjším náboženstvím a 
psychoterapeutickým  školám. Také 
knihy, televize, videokazety, filmy 
atd., jsou plny nejrůznéjších drakulu 
a jiných příšerných hostů z nadpřiro
zená.

Co se týče pití, myslím, že se pije 
stejné vydatné, jako vždycky, ale nej
spíš víc, protože jak technologie vý
roby, tak životní úroveň se oproti m i
nulým dobám celkově zlepšily. Navíc 
však se dosti masové rozšířily omam
né jedy, které vždy vedou k halucina
cím, buď hned anebo po chronickém 
používání. Úpadek duchů lze tedy 
těžko vysvětlit. Snad je to tím, že dřív 
se v duchy vlastně věřit muselo, pro
tože nevérec by se při nejmenším 
společensky znemožnil, ne-li něco 
horšího: Kdo nevěří v duchy, nevěří 
ani v Boha atd. Strašilo se bujné ještě 
v minulém století; Praha například 
byla strašidel plná, i když společen
ské postavení duchů v devatenáctém 
věků se již podstatné zhoršovalo.

Ale ještě v osmnáctém století hrála 
strašidla v Evropě tak důležitou úlo
hu, že bylo nutno jejich záležitosti 
právně regulovat. Bralo se to tehdy 
zřejmě úplně vážné.

Tak např. jakýsi Andreas Becher 
pořádal dne 25. června 1700 na uni
verzitě v Magdeburgu přednášku a 
disputaci “ De jure spectrorum", čili 
“O právu strašidel” , za účelem dosa
ženi licenciátu práv. Disputaci před
sedal děkan právnické fakulty Samuel 
Strykius, tedy původem zřejmé něja
ký Slovan, nejspíš Čech, nebo snad 
lužický Srb. Becher licenciát za stra
šidla podle všeho dostal a zdá se, že si 
úspěšnou právnickou praxí dostateč
né namastil kapsu, protože r. 1745to 
to pojednání vydal v Jené tiskem, aby 
tak zachoval plod svého ducha po
tomkům. Pojednání je psáno krásně 
zakroucenou barokní latinou, která 
spolu s bizarním obsahem působí 
čtenáři značnou intelektuální rozkoš.

Nejdříve podává popis a definice 
strašidel: Domníváme se, že všechna 
strašidla jsou ďábelského původu: 
ďábel chce křesťanům ubližovat, za
vádět je a klamat a protože nejsnad- 
néji může působit na vnější smysly, 
vytváří strašidla. Strašidla tedy od sa
tanáše jsou vzbuzena.

V dalším paragrafu se podává jaké
si dělení strašidel. Zejména je autor 
dělí na duchy zjevující se a nezjevují

cí se. Do druhé kategorie patří ovšem 
populární poltergeisti, kteří se neob
jevují a pouze dělají rámus a házejí ta
líře. ňeší se, s jistými obtížemi, rozdíl 
mezi strašidly a zjeveními od Boha. 
Další paragraf pojednává blíže o pří
rodopise zjevujících se strašidel. Ke 
strašidlům patří také antičtí fauni, sa- 
tyrové, nymfy a tak dále. Výslovné 
zmíněn je také Krakonoš (spectrum 
ontis Gigantei) a jiní lidoví duchové 
z německých pohádek. Pochopitel
né, že docházejí zmínky i populární 
ephilteas a hyphialtes, čili latinsky 
incubus a succubus. To jsou, jak zná
mo, ďáblové, kteří v noci přicházejí 
souložit s křesťanskými ženami a mu
ži: "epi” a "hypo", resp. "in ” a "sub” , 
to jest "na" a “pod", označuje jejich 
obvyklou polohu a tedy i pohlaví. Ta
to věc, praví Becherius, se potvrzuje 
nesčetným množstvím případů z vy
znání čarodějnic. Mezi ďábelská zje
vení patří také létající drak: draco vo- 
lans, vulgariter der Drache. Zdůraz
ňuje se, že ďábel může na sebe při
jmout lidskou podobu, ale vždy je při 
tom nějaká nečistota a mrzkost, buď 
je ohyzdný, nebo má drápy apod. 
Proto ho rozpoznají i lidé méně bystří. 
Tak dosvědčuje Mikuláš Remigius v 
první knize spisu “O uctívání ďábla", 
str. 5.

Další paragraf pojednává o strašid
lech pouze hřmotících aje trochu mé
ně zábavný. V následujícím paragra
fu, pátém, se vypisují různé instance 
strašení v antickém starověku i poz
ději, hlavně ovšem z Německa. Ve vsi 
Oberkossen, například, strašil o po- 
lednách duch v podobě holuba. Uvá
dí se též, zcela vážné, případ ham- 
melnského krysaře, který, jak známo, 
píšťalou vylákal z města napřed krysy 
a pak, když mu nechtěli zaplatit, také 
všechny děti. To se zde uvádí jako 
fakt a známý příklad ďábelské intriky. 
Jakýsi Martin Schoolkius se to sice 
pokusil odkázat mezi bajky, ve zvlášt
ní knížce, ale učený dr. Kirchmann ho 
rozdrtil v disputaci, konané r. 1961 ve 
Vitemberku.

Konečné, existenci strašidla doka
zuje i sám blahoslavený Martin Luther, 
který byl sužován ďáblem na hradě 
Wartenburgu. Přišel k němu např. ďá
bel v podobě mnicha, aby s ním dis
putoval o “jakýchsi bludech papež
ských” . Luther ho poznal a citátem z 
Písma ho zahnal. "Démon přemožen, 
odešel za nemalého hluku, kteréhož
to hnusného zápachu vydáváni něko
lik dnů vykuřování vzdorovalo." A tak 
dále. Je tedy už z toho zřejmé, že stra
šidla se vskutku objevila, o takovém já 
pevně tvrdím, že pochybuje o existen
ci samotného zlého ducha, a jestliže 
by na tomto názoru trval, že je blízký 
atheismu. — Za těchto okolností si 
ovšem každý rozmyslel strašidla po
pírat.

V exempláři knihy, který mi přišel 
do rjkou , byly také latinské rukopis
né poznámky od nějakého učeného 
čtenáře, podle stylu písma také z osm

náctého století. Autor poznámek ne 
měl rád Němce a protestanty, zřejmé 
nějaký český katolík. Pozastavoval se 
např. nad tím, že v Německu tak hroz
né straší: Ovšem “ nimmirum” (není 
divu), když luteráni nevykuřují stave
ni a dokonce se ani nežehnají křížem. 
Pak jim tam nemá strašit!

Další paragrafy pojednávají již o 
vlastním strašidelném právu, což jsou 
véci právnicky suché a méně zajíma
vé. Co například, když někdo koupí 
dům a zjistí, že v ném straší? S velikou 
pečlivostí a přesností se rozvažují 
různé okolnosti. Strašidlo v domě již v 
době, kdy byl dán do prodeje? Věděl
o tom majitel? Jakým způsobem nej
lépe vésti důkazy a tak dále. Cena 
strašidelného domu pochopitelné 
klesá, a tak za okolností by měl pů
vodní majitel vrátit část peněz. Zdá se, 
že při dostatečné šikovnosti bylo teh
dy možné získat pomocí strašidel 
dům skoro zadarmo.

Nalezne-li někdo poklad ve svém 
majetku, patří jemu, ale kdyby k tomu 
použil nedovolených prostředků, při
padne poklad fisku. Starobylé právo 
které, jak známo, používalo oficiálně 
mučení, bylo zřejmě značně ohebné a 
potenciálně lukrativní. Dovedu si 
představit, jak nálezce pokladu pod 
hrozbou palečnic vyznal, že poklad 
našel za vedení strašidla, načež byl 
rád, že vyvázl se zdravou kůží a po
klad strčili páni do kapsy, protože ne
očekávaný příjem do fisku se dal po
přít.

fieší se otázka věna, kontaminova
ného strašidly: Co, medle, kdyby 
manžel dostal věnem dům, a pak se 
ukázalo, že v něm straší? Došlo-li k 
odhaleni ještě před tím, než dům pře
šel na manžela, a byla-li cena domu 
odhadnuta, má manželka dodat rozdíl,
o který odhadnutá cena strašením 
klesla. Jsou zde však již právní kličky: 
Přijde-li se na strašení až poté, co 
manžel dům přejal, je to čistě jeho věc 
a nemůže se na manželce hojit. Zne- 
pokojují-li strašidla pouze majitele 
domu a jiné lidi nechávají na pokoji, 
může majitel dům pronajmout. Para
grafy XII, XIII, XIV řeší otázku, jak se 
chovati, je-li jeden z manželů trápen 
strašidly: Všeobecně se doporučuje 
trpělivost a modlitba, ale za okolností 
je možný i rozvod. “Vzhledem k právu 
zástavnímu vzniká otázka, zdaž, jestli
že by na dům byla uvalena hypotéka 
např. 300 říšských tolarů, a strašidla 
by počala tak znepokojovati dům, že 
by neměl větší ceny než 100, lze žá
dat o stanovení jiné hypotéky?" An
dreas Becher rozhoduje, že absolut
ně to jde připustit. Staré zlaté časy! 
Představte si dneska, co by asi délal 
nějaký ten Building Society Manager, 
kdyby tak dostal dopis tohoto znění: 
"Dear Sir, Owing to the fact that my 
house... is heavily infested and mo- 
lested by spooks, I herewith respect- 
fu lly request a reduction of mortga- 
ge...” Nejspíše by se poděsil a žádal 
zaplacení domu “within 24 hours” ,



nebo něco na ten způsob. Tady máte 
další příklad zhoubného vlivu tak zva
ného pokroku! Ale dřív, než se sníží 
hypotéka, má majitel zkusit vyhnat 
strašidla modlitbou. O exorcismu lu
terán Becher nemluví — nimmiru, že 
je v Německu to lik strašidelných do
mů!

V paragrafu XXVIII se řeší otázka, 
“zda se zločin ublížení na těle vztahu
je na toho, kdo by dělal strašidlo za 
účelem strašení” . Právnická přesnost: 
Mohl by dělat strašidlo také za jiným 
účelem, např. aby se zbavil hypotéky 
a tak. Becher uvádí kaJsuistiku, ne- 
příklad:

R. 1691 byli ve Vitemberku dva stu
denti, které označuje jmény Lucius a 
Seius. To se tak dělalo, že se osobám 
v právnických příkladech dávala fik
tivní latinská jména. Seius na strašid
la věřil, Lucius ne. Aby ho přesvědčil, 
přestrojil se Seius za strašidlo a zjevil 
se Luciovi, když se tento vracel v noci 
z hospody. "Ten pak snadno pojav 
podezření z podvodu, častoval holí 
strašidlo, bídným způsobem se ozý
vající." Když strašidlo křičelo, že je 
Seius, Lucius odpovídal: "ty jsi ďábel" 
a řezal ho dál. Zkoumá se, zda Seius 
mohl žalovat Lucia pro ublížení na tě
le. Ublížení na těle zde však nepříslu
ší, protože Seius zadal k bití sám pří
činu. "Opět však mají býti oba po prá
vu potrestáni: jeden pro podvod, dru
hý pak pro přílišnou krutost při bití.”

Učený traktát pokračuje v tomto tó
nu dále:

Z domu znepokojovaného strašid
ly, se nemají platit fisku poplatky. 
Soudce nemá zavírat lidi do vězení, ve 
kterém straší, protože tím se vězeň 
vydává téměř v nebezpečí života atd. 
Člověka, který by dělal strašidlo, je 
rovněž třeba přísně potrestat, z těch a 
z těch důvodů, ale hlavně že působí 
pobuřování veřejnosti.

Toto právo se však nevztahuje na 
lékaře “když někdy ukazují napodo
bená zjevení za účelem léčení melan
choliku." Je vidět, že různé pitvorné 
psychotherapie existovaly už v 17. a 
18. století.

Spis, který obnáší 35 většinou dosti 
dlouhých paragrafů, uzavírá rozkla
dem povinností magistrátu vzhledem 
ke strašidlům. Doví-li se magistrát, že 
někde straší, má to vyšetřit, jednak 
proto, aby nevznikla panika z faleš
ných zpráv, jednak aby zjistil, zda 
strašení nepůsobí čarodějnice. Také 
se nemá trpět zaklínání strašidel, pro
tože v tom případě ďábel ďábla vyhá
ní a křesťané mají proti démonu mno
hem lepší a vydatnější pomoc a tak 
dále. Tolik tedy stručné k obsahu ku- 
riózmího traktátu "O právu strašidel” . 
Je to legrace, dokud si totiž neuvědo
míme, že učená zabedněnost tohoto 
druhu působila po mnoho staletí zby
tečné utrpení spoustě nevinných lidí. 
A přitom si ani nemůžeme poctivé na
mlouvat, že naše doba je o mnoho 
lepší. □

Michael Konůpek

Elisabeth aneb 
Jezevec na ně zíral

... je konečný počet způsobů, kte
rak se zapíná podprsenka, ale neko
nečně mnoho možností, jak se sezná
mit s druhým člověkem... Tom se pro
bouzí uprostřed pozdně letního od
poledne v pokoji s kuchyňským kou
tem a oknem obráceným do zanedba
né zahrady, před několika týdny pro
najatém v přízemí dřevěné vily na 
předměstí norského hlavního města.

Než stačí pořádné otevřít oči, čte 
v pruhu slunečních paprsků, začínají
cích svoji pouť po stěně pokoje — ... 
počet způsobů, kterak se zapíná... 
Posadí se na pelest, mozek se mu ná
hlou změnou polohy odkrví, před oči
ma se mu zatmí, oči zavře a na spodu 
víček čte — ... podprsenka. Po chvíli 
stojí rozkročen nad toaletní mísou — 
k pronájmu pokoje patří právo užívání 
koupelny, svítí-li doutnavka nad vypí
načem v hale — a v rozčeřené hladině 
čte — ... konečný počet způsobů, kte
rak se zapíná...

Cestou zpět přes útulnou halu 
shrábne Tom svoji dnešní poštu — 
obálku s komunální hlavičkou, obsa
hující již dlouho očekávanou výpo
věď ze zaměstnání, a výpravný čtvrt
letník britské Royal Society for the 
Protection of Birds. Podnájem si Tom 
vlastně zvolil podle haly. Její ovzduší 
v něm pokaždé vyvolává sladce smut
nou vzpomínku na babiččin byt v Pra
ze. Také tam na stěně visela kolorova
ná mědirytina lovecké scény s jezdci 
v červených kabátcích, obklopenými 
smečkou beaglů a v temném koutě 
odjakživa rostla na světlo nenáročná 
Aspidistra eliator. Zdejší hala, lidu
prázdná po většinu dne, také dýchá 
svým vlastním životem, stejně jako 
byt v Rooseveltově ulici v Dejvicích, 
když ho naposledy navštívil krátce po 
té, co babičku definitivně odvezli do 
blázince. Bylo mu asi třináct let. Za
tímco jeho maminka šustila nějakými 
lejstry v babiččině prádelníku, díval 
se rytinou ven, do podzimní anglické 
krajiny.

Pošta položená na židli u dveří po
koje pomůže Tomovi ujasnit si původ 
dotěrné věty o konečném počtu způ
sobů zapínání podprsenek... Ač emi
grován v Norsku již téměř dva roky, 
mél teprve včera příležitost inteli
gentně se opít, ve společnosti tempe
ramentní ženy v nejlepších letech, 
dcery své bytné. Formulovali spolu 
mnoho myšlenek stejně geniálních 
jako pomíjivých a věta o podprsen
kách je zřejmé v podvědomí uvázlý 
zbytek celonočního rozhovoru.

Tom zamyšlen hledí z okna. Z teni
sového kurtu skrytého za leta nestří- 
haným živým plotem k němu doléhají 
zvuky zápasu; zvuky bezpochyby 
mužské a ženské: bong-penk, bong-

penk... Po chvíli si všimne dvou brhlí- 
ků, soustředěně ohledávajících kmen 
staré jabloně. Brhlík, Sitta europaea, 
je jediný z evropských šplhavců, kte
rý umí po kmeni šplhat odshora dolů, 
hlavou napřed. Datli i šoupálkové po
stupují zásadně odzdola nahoru.

Brhlíci odlétnou, vedeni nepronik
nutelným záměrem Neznámého. 
Tom si sedá k psacímu stolu a namát
kou bere do ruky jednu z mnoha kní
žek na stole rozevřených. Je to paper- 
back, na zadní straně obálky nabíze
jící výčet autorových hobbies a pořa
dové číslo jeho nynější manželky. 
Tom počíná v duchu rekonstruovat 
události včerejšího večera.

Neodbytné zapínání podprsenek je 
pomalu vytlačováno vzpomínkou na 
chuť cizích úst, vonících po whisky 
a dobrých cigaretách.

V podvečer Tom vešel brankou z ti
ché ulice a na okamžik zaváhal před 
čerstvé uhrabanou cestičkou mezi 
květinovými záhony. Právě ve svém 
emigrantském mozku marné hledal 
vysvětlení faktu zdánlivé nepochopi
telného, že knihovna Společensko
vědní fakulty university v Oslo ve své 
čítárně nemá britský Encounter, když 
byl zpod rozložité jabloně radostné 
pozdraven svojí bytnou a vzápětí 
představen její jediné dceři, tmavo
vlásce klidných sametových očí, při 
rozené femininních pohybů, rozpras
kaných rtů a úsměvu, který Tomovi 
připadá erotický.

"Vezmi ho dneska s sebou,” vyzve 
svoji dceru náhle omládlá sedmde
sátnice. "Sedí pořád doma a čte. Ať 
se dostane mezi lidi.” Otočí se k To
movi a s energickým gestem obou ru
kou pokračuje: “Že bys šel? Jestli se 
nestydíš jít s ženskou o deset let star
ší."

Elisabeth — tak se tmavovláska 
jmenuje — vzpaží, dlaně položí na vě
tev jabloně nad hlavou a pohybem ce
lého těla naznačí, že by se ráda na 
větvi zhoupla.

To rozhodne...
Když řekne: “ Pojď se mnou. Už jsi 

zažil opilé Nory?" Tom nabídku rych
le přijme.

O půl hodiny později sedí v Elizabe- 
tině oranžovém 2CVa během čtvrtho
dinové jízdy městem se intenzívně se
znamují.

Rozvedená, se dvěma teenagery, 
kteří se právě výdávají do světa, ale 
jinak “single-swinger” — při nedo
statcích Tomovy norštiny si vypomá
hají angličtinou — bydlí na opačném 
konci města, matku ve vile navštěvuje 
jen nepravidelně, přespí přes víkend, 
když nemá nic zajímavějšího na pro
gramu, porozpráví o příbuzných 
a známých, ale jinak na ni jen telefo
nem dává pozor. Hned na to Elisabeth 
zničehonic — ale zřejmé s nevyřče
nou myšlenkou na své vlastní děti — 
vysloví obavu, že dnešní mládež málo 
čte. Tom rychle potvrdí důležitost to 
ho, co člověk přečte do šestnácti let, 
pro další vývoj našich osudů. Než sta-



či myšlenku rozvést, skočí mu Elisa- 
bet do řeči: “Třeba Salingera, toho 
nám na gymnáziu znemožnili. Udělali 
z něj povinnou četbu.”

Elisabeth řídí s gustem a nežen
skou rutinou. Volant drží nataženýma 
rukama, motor ve vysokých otáč
kách. Gitroenka se v zatáčkách naklá
ní, Tom lýtky svírá láhev whisky, kte
rou vzali s sebou. Na rovné ulici Elisa
beth zašmátrá pod zebrované natře
nou přístrojovou deskou a vyloví roli 
toaletního papíru.

"Takhle mi to nalakovaly děti, jed
nou k narozeninám. Jsem alergická 
na benzín, ale jezdit kvůli tomu přece 
nepřestanu,” vysvětlí, vyhrne si sukni, 
levým kolenem přidrží volant, uškub- 
ne kus papíru, aniž by spustila oči 
z vozovky a energicky se vysmrká.

“ Na norských večírcích pije každý, 
co si sám přinese,’’ pohlédne na To
rna, oči přimhouřené. “Tu flašku spo
lu zvládneme, ne?” kývne směrem 
k láhví mezi Tomovými lýtky.

Tomovi hlavou bleskne lichotivá 
myšlenka, zda se nemá stát obětí 
spiknutí mezi matkou a dcerou, no
vým mužem pavučinou omamné žen
skosti připoutaným k chátrajícímu 
rodinnému majetku. S otevřeností, 
která bývá lidmi, kteří ho dostatečné 
neznají, považována za neomalenost, 
se na to u nejbližšího semaforu Elisa
beth zeptá.

Ta se hlasité zasměje a nijak se ne
snaží skrýt radost nad Tomovu drzo
stí. “ Kdepak, shánět mi manžela, to 
mámu naštěstí pustilo už dávno, 
opravdu to tak nemyslela. A jinak," 
zamyslí se, olízne si horní ret, ale pří
liš šťastné to nevymyslí: "... se přece 
domluvíme, jsme dospělí, tak se do
hod...” Zrudne, zděsí se, co to Tomovi 
po půlhodinové známosti říká a poku
sí se to napravit: “ Proboha, nesmíš si 
myslet,” ale vidí, že se to napravit ne
dá. Tom mlčí, nechá ji vykoupat v je
jím faux-pas, nesnaží se jí nijak po
moci, protože je vtom okamžiku krás
ná.

Večírek se pořádá u příležitosti od
chodu bývalého Elisabethina šéfa do 
penze. "Dohromady tu už nikoho ne
znám, jdu sem jen kvůli šéfovi. Moc 
mi pomohl, když jsem válčila s man
želem. S pár lidmi se pozdravím a pak 
si budeme povídat o knížkách," říká, 
než zabouchne citroenku, ješté jed
nou ji otevře, odroluje a uškubne kus 
toaletního papíru a nacpe jej do ka
belky.

Společnost se baví ve třech velkých 
místnostech spojených dvoukřídlými 
dveřmi. Vysoká okna s výhledem na 
koruny kaštanů, štukové ozdoby rá
mují strop, ale stěny jsou vydlážděny 
množstvím opatrné abstraktních ob
razů, vzájemné se rušících svojí ba
revností i formátem. Kunsthistorik 
Tom v mžiku provede jejich zdrcující 
kritiku odhalením problému spojují
cího všechny jejich autory — žádný si 
netroufl doopravdy vzlétnout na ces
tu abstrakce. Takřka všechny obrazy

zůstaly připoutány nějakým prvkem 
konkrétní symboliky — tu obrysem 
lidské dlaně, tu ozubeným kolečkem 
zbloudilým mezi barevné plochy. Na 
rozdíl od temné haly ve vile, postrádá 
byt jakýkoli charakter — hezký pří
klad entropie na poli kulturné-antro- 
pologickém: všeobecné zvýšení ži
votní úrovně vede k úpadku kultury 
bydlení.

Tom se ani nepokouší zapamatovat 
si jména bývalých kolegů, jimž ho Eli
sabeth představuje jako "úlovek 
dnešního večera” . Potom ho šikovné 
vmanévruje ke stolku pro dva v koutě 
jedné z místností a se slovy “ Hlídej 
flašku!" zmizí v lidském hemžení. Než 
se Tom stačí uvelebit v křesílku, je je
ho pohled upoután nenormálně hu
benou a odpovídajícím způsobem 
nervózní dívkou, na podobný stolek 
na opačné straně pokoje právě vysy- 
pávajíci obsah své kabelky. Dlouze na 
ni hledí. Dívka chvíli kutá ve sloji taš
ky a pak vedle šálku kávy seřadí 
všechny její obyvatele, rodinku šesti 
trpaslíků, šesti cigaretových zapalo
vačů. Každý je jiný! Elisabeth se vrátí 
se dvěma skleničkami a pustí se do 
otevírání společné láhve právé v oka
mžiku, kdy si Tom klade zlomyslnou 
otázku, zda vykolejená dívka se zapa
lovači náhodou není sociální pracov
nicí mezi vykolejenou norskou mlá
deží.

Další vývoj večírku předčí veškerá 
Tomova očekávání. V boji s alkoho
lem nasadí vysoké tempo a zanedlou
ho již Tom exceluje, k Elisabethiné 
očividné spokojenosti, svým bizar
ním encyklopedickým polovzdélá- 
ním: Nedávné archeologické nálezy 
předvikingského, irského osídlení na 
Islandu nejsou zdaleka tak senzační, 
jak by se hodilo novinářům. O kolo
niích irských mnichů se vědělo z lite
ratury (Libellus Islandorum I). Když 
norští Vikingové osidlovali Farské 
ostrovy a Island, našli tam zvony 
a knihy, ale bohužel je zapomněli dát 
do muzea. Jestliže se ukáže, že dato
vání nových nálezů je správné — ko
lem r. 680 — byla by to senzace teprve 
v případě, že budou vykopány také 
kostry žen a dětí; Ramón Mercander, 
vrah Trockého, muž, který se na pří
mý příkaz Stalinův pod jménem Jac- 
ques Mornard vetřel do přízně Troc
kého, aby mu 20. srpna zezadu zaťal 
sekeru do hlavy, dostal po svém pro
puštění z mexického včzení v roce 
1960 asyl v Československu. Zdánli
vě tam upadl v zapomenutí, než si ho 
KGB vyzvedlo v srpnu 68. Podle svě
dectví příbuzných začal psát paměti, 
a to neměl dělat. Na podzim 78 zemřel 
v havanské nemocnici. Španělský no
vinář, který ho tam šest dní před smrtí 
chtěl navštívit, se jednak dozvěděl, že 
Mercanderův stav je velmi vážný 
a návštěvy nesnese, jednak, že tam 
Mercander není a nikdy nebyl. Elisa
beth si postěžuje, že citroenka potře
buje vyměnit vymlácené svislé čepy 
a oprava je drahá. Tom jí nabídne vý

chodoevropské řešení problému: če
py se rozmontují a mezery utěsní na 
drobno rozlámanými žiletkami. Účel 
to splní a nic to nestojí; konec evrop
ského rytířstva znamenala bitva 
u Kresčaku (Crécy-en-Ponthieu) 26. 
srpna 1346, mezi Angličany vedený
mi Edvardem III. a francouzským voj
skem pod Filipem VI. Angličané tam 
poprvé ve větším měřítku nasadili 
střelné zbraně. Nebylo to však proza
tím málo účinné dělostřelectvo — jak 
se chybné traduje — nýbrž angličtí lu- 
čištníci, kdo francouzským rytířům 
způsobili těžké ztráty. Na francouz
ské straně demonstrativné padl slepý 
český král Jan Lucemburský...

Ale nejvíc mluví o knížkách. Samo
zřejmé přijde řeč na dilema “ literární 
kvalita kontra občanský postoj spiso
vatele” a proberou některé známé pří
pady z moderní literatury — Céline, 
Hamsun, Pound, Jůnger. Tom si při
sadí episodou, kterou Elisabeth ne
zná: George Orwell se cestou do Špa
nělska v Paříži setkal s Henry Mille- 
rem, který se posmíval Orwellové rtSi- 
vitě. Spisovatel, a jít dobrovolně do 
občanské války! Taková hloupost by 
Henryho Millera nikdy nemohla na
padnout... Tom si také najde příleži
tost vyjmenovat všechna ghetta Kaf
kova života: Ghetto intelektuála v kte
rékoli společnosti, ghetto německé 
kultury v Praze, ghetto židovské, 
ghetto Kafkovy nemoci a ghetto cho
robné básnické citlivosti...

“Jsou všechna? Kafkologové, kde 
jste kdo, nedala by se vymyslet ještě 
nějaká další?" zakončí Tom zvýše
ným hlasem své exposé a skrz cigare
tový dým zachytí vyplašené pohledy 
od sousedního stolku.

Nepředvídate lným  samopádem 
asociací — zřejmé přes Kafkovu ostý
chavost tváří v tvář všemu tělesnému
— začne Tom mluvit o úpadku jedno
ho z jemných tradičních umění — 
umění ve stavu vysokého citového 
rozrušení, po tmě hmatem svou prstů 
rozpoznat systém zapínání podpr
senky a její rozepnutí organicky za
členit do rytmu milostné předehry. 
Téhle zručnosti dříve muži nabývali 
dlouholetou zkušeností.

“Ženské to zkazily, přestaly nosit 
podprsenky. A dneska do svlékání 
žen fušuje kdejaký teenager!”

Elisabeth mu celou dobu pozorné 
naslouchá a v tomto okamžiku si — 
bezděky? s ďábelskou rafinovaností?
— dlani přejede po nadýchané blůze. 
Obrys ňadra zřetelné vystoupí.

Nakonec, když se blíží dnu láhve 
a vítézství je jisté, začne Tom Elisa
beth poučovat o etymologii norštiny: 
"Isen" ve slově "Isenkram" na vývěs
ních štítech železářských obchodů je 
spíše než z německého "Eisen” odvo
zeno od starogermánského “ Isarn” , 
které opět má svůj původ v galském 
“ Isarnon". Etymologie tak naznačuje, 
kudy do Skandinávie přišlo železo...

Dlouho po půlnoci se vydají pěšky 
přes město. Citroenku nechají stát, 
kde je.



"Doufám, že se mi neztratí, i když 
mám doma ješté jednu,” řekne Elisa- 
beth.

Tom je s večerem i se sebou samým 
velmi spokojen, v neposlední řadě
i proto, že se přes pokročilou opilost 
vystříhal vůči Elisabeth pokusů o tě
lesné intimnosti. Je to naopak ona, 
kdo se do něj zavěsí, a když čekají na 
zelenou, položí mu hlavu na rameno. 
Po větší část dlouhé cesty městem má 
Tom ruku kolem Elisabethiných ra
men a chvílemi ji k sobě zlehka tiskne, 
čemuž se ona nebrání.

Narůžovělá skandinávská noc, cáry 
mraků na obloze, policejní houkačka 
někde na předměstí, tenká vrstva 
mlhy v Oslofjordu.

Tom a Elisabeth se shodnou na 
společné lásce k podzimu. Pomohou 
si při tom výrazy jako: breeze, sea- 
shore mist, Indián Summer... Také 
vyjde najevo, že jsou svým způsobem 
kolegové — Elisabeth se teprve teď 
přizná ke svému neúspěšnému poku
su po rozvodu studovat dějiny umění 
v Dánsku. Jedna z mála věcí, které jí 
z té doby utkvěly v paměti, je boční o l
tář v katedrále v Ringstedu, na památ
ku české princezny Dagmar, první že
ny dánského Valdemara II. Vítězného
— oltář vytvořený malířem symbolis- 
tou, jehož jméno si ovšem Elisabeth 
nemohla zapamatovat... Též ji nikdy 
nenapadlo, že Vigelandův Monolit je 
fa lický symbol, nevětší na světě.

Nespěchají, drží se kolem pasu, 
hlavy k sobě skloněné, potichu mluví.

U plotu Západního hřbitova pře
kvapí slídícího jezevce. Zvíře se zarazí 
a zafuní, přední tlapku zvednutou. 
Tom k sobě Elisabeth strhne, při
tiskne se k ní celým tělem, přisají se 
ústy, zatímco jezevec na ně několik 
vteřin zírá...

Zároveň s chutí Elisabethiných úst 
si Tom začíná uvědomovat — a musel 
by přiznat, že s pocitem úlevy — že 
Elisabethino myšlení je přece jen pří
liš přímočaré a realistické, než aby ho 
mohlo trvaleji upoutat. n
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Leo Wastz

H lasy
Jistě budete se mnou souhlasit 

v tom, že každý z nás má v sobě tiché 
a neodbytné hlásky. Bydlí tam někde 
uvnitř a neustále se dohadují. Všimli 
jste si toho?

Nic nového, říkáte? No dobře, 
nechte mé pokračovat.

Jak tedy známo, ty hlasy nás navá
dějí k tomu, co máme nebo nemáme 
udělat, co je špatné, co je správné, ří
kají nám jak se máme chovat či ne
chovat.

Tak třeba zkuste jet autem rychlostí 
přes dvě stě kilometrů v hodině, co se 
stane? Neuslyšíte hned něco jako — 
neblázni, zpomal, nabouráš se, chytí 
tě policajti a tak dále a vzápětí slyšíte 
odpovědi jako — hele neraďjo, copak 
nevidíš, jak si to pěkné hasíme? A při
dej, jo?

Jak to dopadne, záleží v tom, na 
který ten hlásek dáte. po případě na 
stavu vozovky, auta a trochu na štěs
tí, že ano.

Když jsem šel po dlouhém mostě 
nad řekou Aarou ve švýcarském Ber
nu, byly vánoce a padal sníh. V hloub
ce asi šedesáti metrů se prudce hnala 
voda z Alp, čistá a světle zelená, ko
lemjdoucí se krčili vzimnících a scho
vávali si tváře před ledovým severá- 
kem do kožešinových límců a šál.

Zastavil jsem se na chvíli uprostřed 
mostu a zahleděl se na panorama 
vládních budov a Můnsterské kated
rály na kopci nad údolím, připomína
jící mi tak trochu pražské Hradčany.

Stojím, dívám se na vodu a najed
nou se mi zdá, že mám halucinaci. 
Podívám se pro jistotu ješté jednou — 
ne, nemám.

Uprostřed řeky opravdu plave žen
ská postava v bikinkách. Nechává se 
unášet proudem, kolem téla provaz, 
na kterém je uvázaný plastikový py
tel* pravděpodobné s oblečením, kte
ré plave současné s ní.

Spokojeně se rozhlíží po okolí 
a tváří se — no asi jako když si někdy 
napustíte do vany teplou vodu a leh
nete si do ní s knížkou.

"To je tedy výkon," zaslechnu.
“To ty bys nedokázal, co?”
No nazdar, pomyslím si. Už je to ta

dy-Víte, jeden z těch mých hlasu je 
hrozná potvora. Je negativní, věčně 
v opozici a — jak by asi napsal redak
tor Rudého Práva — je zápornej jako 
americkej imperialista. Tenhle hlas 
mě neustále popichuje a přináší ná
pady a situace, pro které má každý 
normální, slušný, řadový občan jen 
slova jako — blbne na kvadrát, střele- 
nej armádním prakem do brňavky, 
cvok, mešuge a pod.

Ten druhý, to je zase ukázněný 
“klaďák", jako z ruského filmu. Stále 
se snaží, aby všecko šlo normalizova
né, správným směrem a v lajně.

Mám s nimi velké problémy, hlavně 
s Km prvním, protože, z neznámého 
důvodu, to vždycky vyhraje.

Myslím že je to jenom klika, tedy 
štěstí, že nechodím po svété s dřevě
nou nohou, o berlích, či s umělou ru
kou a žebry z drahých kovů.

“Co kdybys to taky zkusil?” slyším 
toho prvního.

“Ať tě ani nenapadne, jestli máš 
kousek rozumu,” ozval se druhý, jaksi
— zimomřivé.

“Tak co, jdeme?”
“ Přece se nebudu hádat.”
"To bych ti taky neradil," pozname

nal první bojovné. Až mé z toho píchlo 
za krkem.

Vlastně je rozhodnuto. Nemám 
rád rodinné hádky a pro klid a mír 
jsem ochoten obětovat i své zdraví. 
Rozběhnu se po mostě, na konci za
bočím do úzké uličky, která z prudké
ho kopce po několika zatáčkách ústí 
do opuštěného nábřeží Aary.

Běžím asi půl kilometru podél řeky 
a konečné dobíhám k cíli. Vylézá prá
vě na kamenné schůdky a vytahuje 
pytel se svými věcmi z vody.

Zastavím se a chvíli se dívám. Může 
jí být kolem čtyřicítky. Je opálená, má 
trochu prošedivělé vlasy a pěknou 
postavu.

Ohlédla se. Usmál jsem se na ni. 
Usmála se také. Lépe řečeno, pokusi
la se.

Jste-li dlouho v ledové vodě, ztuh
nou vám svaly a pak to na úsměv pří
liš nevypadá. Připomíná to spíše tvář 
buldoka, kterému berete misku se 
žrádlem. I když mé to nutilo, nesmál 
jsem se tomu, je to lidské, ne? Při
stoupil jsem k ní.

“ Pomohu vám s tím," řekl jsem jí.
Kývla hlavou. Rozvazoval jsem mo

krý uzel a sedl si k tomu na schod.
“ Díky,” řekla.
Osušovala a třela se velkým barev

ným ručníkem.
"Jak dlouho jste byla v té vodě?" 

zeptal jsem se. Pokrčila rameny.
“Od Tier parku. Asi deset minut."
Zakroutil jsem nevěřícně hlavou.
“ Děláte to často?” vyptával jsem se 

dál.
“ Dvakrát týdně."
“ Když mám čas,” dodala.
Chvíli jsem ji mlčky pozoroval. Stá

la bosa na schodě a oblékala se. Sně
hové vločky se jí zachycovaly ve vla
sech. Nepříjemně mě studilo do zadní 
části téla. Vstal jsem a protáhl jsem 
se.

“Nevadí vám to?”
Nechápavě na mé pohlédla.
“Ne, nemám nikdy rýmu.”
Strčil jsem ruku do vody. Byla jako 

led.
"Jaký je v tom trik?” zeptal jsem se.
Trvalo chvíli než odpověděla.
“ Leta tréningu.”
Po běhu jsem byl nejdříve zahřátý, 

ale teď jsem rychle vychládal. Asi 
z pohledu na ni.

“Tréning, to vám věřím, ale neříkej
te mi, že v tom není nějaký trik. Vy



přece nejste nijak při těle a proti stu
dené vodě potřebujete nějakou 
ochranu, vrstvu tuku...”

Rozesmála se. Když se utišila, chví
li se na mě dívala. Když asi dospěla 
k rozhodnutí, sklonila se k plastikové
mu pytli. Přehrabovala v něm a nako
nec vítězoslavné vytáhla láhev skot
ské whisky z ploviny plnou.

Teď jsem se rozesmál já. Až jsem si 
musel sednout. Když mě studené 
schody patřičně uklidnily, řekl jsem: 

"Myslel jsem si hned, že v tom něco 
bude. Tak tedy skotská."

Vypadala mladě, hlavně když se 
smála. Bylo to zajímavé, nikdy před 
tím jsem ji neviděl a přesto jsem měl 
pocit, jako bych po dlouhé době po
tkal svého nejlepšího kamaráda.

“Nepřijde vás ten tréning moc dra
ho? Vždyť se z vás může stát alkoho
lik.”

“ Musíte přece udržovat krevní 
oběh, ne? Ostatně, ani to nepouží
vám. Někdy jeden, dva hlty, když cí
tím, že mrznu.”

Byla již skoro oblečená. Zeptal 
jsem se:

"Mohu to zkusit?”
Zarazila se a zkoumavé si mé pro

hlížela. V očích jí zablesklo zájmem a 
pobavením.

“Proč ne? Asi víte, co děláte.” 
Usedla na schod a obouvala se. 
Začal jsem se vysvlékat.
“Jak se jmenujete?"
“ Lew, proč?”
“ Kdyby vás případné nenašli, tak 

aby se vědělo.”
“Aha."
“Já jsem Erika.” Podala mi ruku. 
Zeptal jsem se:
“ Mohl bych si, Eriko, půjčit tu vaši 

láhev? Mám dojem, že ji budu potře
bovat."

Usmála se a podala mi ji.
“Vezmu vaše věci a půjdu po bře

hu.”
Stiskl jsem zuby, abych nekřičel 

a pomalu jsem vlezl do vody. Vmžiku 
se mi postavily všechny chlupy na tě
le a ty zbývající na hlavě. Když jsem se 
ponořil, měl jsem dojem, že Voda za
syčela. Zamířil jsem do středu řeky a 
nechal se unášet proudem. 2e jsem 
stále ještě naživu jsem poznal podle 
toho, že se mi kouřilo od pusy. Necí
til jsem nic jiného než ochromující zi
mu. Láhev plavala vedle mé. Pokoušel 
jsem se přirozeně rozhlížet na město 
Bern. Pouze pokoušel. Neměl jsem 
z toho žádný požitek. Pozoroval jsem, 
že tuhnu a nemohu pohnout nohama. 
Měl jsem vážné obavy, že mi cestou 
upadly. Nedá se nic dělat, řekl jsem si, 
potřebuješ větší cirkulaci. Sáhl jsem 
proto po láhvi, odzátkoval ji a chtěl se 
napít. Nešlo to. Zimou jsem měl stisk
nuté zuby tak, že nešly rozevřít. Obrá
til jsem se na znak a lil si obsah do pu
sy. Protože mi z různých příčin něko
lik zubů schází, našla si tekutina ces
tu dovnitř. Neholduji nijak alkoholu, 
ale uznával jsem, že whisky je učině
ný životní elixír a v duchu jsem jí udě

lil zlatou medaili. Je ale možné, že to 
bylo tím, že byla tak dobře vychlaze
ná a já taky.

Vypil jsem asi třetinu. Ten zápornej 
křičel: "Dej si raději víc!” Bez odmlu
vy jsem uposlechl. Pokračoval jsem 
v plavbě. Erika šla po břehu. Zamával 
jsem na ni. Mávala taky. Vypadala 
z dálky docela spokojené. Já ne. Ne
dovedu si představit, jak bych to bez 
té flašky přežil.

Plaval jsem teď pod mostem. Naho
ře u zábradlí se zastavovali lidé a uka
zovali si na mé prstem.

Zamával jsem jim. Neopětovali to. 
Zápornej mé okamžité vybídl, abych 
stáhl trenýrky a vystrčil na ně zadek.
I když jej obvykle poslechnu, neudě
lal jsem to. Ne z důvodů mravních, či 
estetiských, ale padal sníh, foukal 
studený vítr, mohl bych se ještě na
chladit.

Raději jsem se napil.
Jak jsem se díval na věž katedrály 

na kopci, zdálo se mi, že ji vidím dva
krát. Pak jsem začal zpívat Kolíne, 
Kolíne. Je to jediná písnička, kterou 
znám. Na vojně jsme ji zpívali do zblb
nutí. Zpívám taky málokdy a hlas mně 
přeskakoval. Když ale zpívám, tak je 
to vždycky s chutí. Občas jsem zasle
chl i vracející se ozvěnu. Brzy jsem ale 
musel přestat, protože jsem dostal 
škytavku. Taky jsem si nemohl vzpo
menout na druhou sloku.

Dopil jsem zbytek whisky, pustil lá
hev po proudu a přemýšlel, jestli to 
dokáže až do moře a do kterého 
vlastně. Pro jistotu jsem zamířil ke 
břehu. Když jsem se po ohromné ná
maze vydrápal na první schod a na
přímil se, ztratil jsem rovnováhu 
s padl pozpátku zpátky do vody.

Erika seděla na schodech a smála 
se. Já jsem se o to nepokoušel, maje 
před sebou živou představu tváře bul
dočí. Stál jsem konečně na schodech 
a s hrůzou se pozoroval. Měnil jsem 
barvu z červené do temně fialové. Než 
jsem se utřel, zmrzly na mné trenýrky 
a píchalo to.

Bylo již skoro tma. Nemluvil jsem. 
Ne, že bych neměl o čem, nebyl jsem 
zkrátka schopen jakýkoliv zvuk ze se- 
be vydat, taky se se mnou všechno 
houpalo a tak jsem se soustřeďoval 
na udržování rovnováhy.

Zabral jsem se do oblékání. Byl 
jsem ztuhlý a šlo mi to pomalu. Po ně
jaké chvíli mě vyrušila její slova:

“ Na co myslíte?”
Přistihl jsem se, že sedím na scho

dě s ponožkou v ruce a dívám se na 
řeku. Zakroutil jsem hlavou.

“Jen tak, na hlasy.”
“Jaké hlasy?”
“Ty ve mně.”
“Aha,” pokývla, jako by rozuměla.
“ Máte je taky?” zeptal jsem se po 

chvíli.
"Mám.”
Seděli jsme chvíli tiše. Pak se ze

ptala:
“Co říkaly?"
“Teď nic. Jen jsem si tak vzpo

mněl. .

“Na co?”
"Jak se jednou pohádaly.”
“Co způsobilo tu vzpomínku?” 
“Nevím. Víte, jak přicházejí a rychle 

mizí.”
Němě přikývla.
Na nábřeží se rozžala světla a v je

jich záři tančily sněhové vločky. Ne
bylo mi již chladno. Naopak, po stu
dené koupeli se mi rozproudila krev 
a zaplavovalo mě příjemné teplo. 

“Proč?"
“Co proč?”
"Proč se pohádaly?”
Sněhová vločka mi přistála na ru

kávě. Pozoroval jsem ji. Měla pravi
delný, krásný tvar hvězdy. Bílé hvěz
dy.

"Je to už dávno, ani nevím, proč 
jsem si na to vzpomněl.”

Bylo to v Praze. Stál jsem tehdy 
kousek od ruského tanku s lahví hoř
laviny v ruce — jeden hlas volal — 
“ Hoď!", druhý radil, abych to nedělal. 
První nařizoval druhému, aby se do 
toho nepletl, protože tu sebranku, 
která přitáhla z ruských plání je zapo
třebí vypálit a vyhnat. Druhý mu od
povídal, že jsou to přátelé, kteří přišli 
přátelům na pomoc. První se vztekal 
a křičel — jakým přá te lům acoto jeza 
přátele, když přicházejí s tanky a ku
lomety? A tak to šlo dál a dál, vteřiny 
utíkaly a já se nemohl rozhodnout.” 

Navlékl jsem si ponožku a šněroval 
si boty.

“Vím, co to bylo.” řekla.
“Co myslíte?”
“To ta moje láhev.”
Pohlédl jsem na ni překvapeně. 
"Víte, že máte pravdu? Ani jsem si 

to neuvědomil.”
Dokončil jsem svou garderobu 

a vstal. Zvedla se taky. Dívala se mi 
v šeru zblízka do obličeje, jako by si 
mé chtěla zapamatovat. Přes její hla
vu jsem viděl osvětlený chrám, vypí
nající se vysoko na kopci. Údolím ře
ky se nesl hlas večerního zvonění. 

“Hodil jste?”
Přikývl jsem.
Sli jsme po nábřeží a pak jsme se 

zastavili pod lucernou.
“Ta láhev mé, Eriko, zachránila. 

Měl bych vám koupit jinou."
"Která láhev, Lew?" zeptala se. 
Vztáhl jsem ruku a jemně se dotkl 

její tváře.
“Rád bych je slyšel.”
"Koho?” zeptala se udiveně. 
“Hlasy."
“Ta moje?"
Všiml jsem si, že i když se usmívá, 

není v jejích očích veselosti. Řekla: 
"Jsou obyčejné a všední."
“Hádají se?"
“Málokdy."
“Rád poslouchám, Eriko.”
"Já vím."
“ Bojíte se něčeho?”
Přikývla. "Posluchače jako vy, 

Lew."
Náhle mi podala ruku.
“Je to hezké, když se nám někdy 

podaří potkat rebela."
“Sbohem, Lew.”



isgst
ADDED?

With GST in your marketplace, 
it is important to compare prices. 
Some prices include GST. But 
often, it is added later.
Before you buy, look for signs... 
or ask. Where GST applies, 
know whether it will be added at 
the cash register or if GST is 
built into the price tag.
GST added, or GST included.
Iťs important for you to know 
the difference.
If you have other questions about 
the GST and prices, the answer is to 
call us toll-free Monday to Friday 
9am-9pm.

The GST Consumer Information Office. 
1- 800- 668-2122
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“ Sbohem, Eriko.”
Prudce se obrátila a odcházela 

opačným směrem k městu. Pod další 
lucernou se otočila a zamávala. Díval 
jsem se za ní, dokud mi nezmizela 
z očí.

Prošel jsem uličkou zpět na most 
a nahoře jsem se zastavil, abych se 
podíval na město zářící ze tmy a na 
mihotající se světla, jak se odrážejí od 
hladiny Aary.

Hlasy ve mně utichly a kolem bylo 
pojednou smutno a nějak prázdno...

PŘEDPLAŤTE ZÁPAD

PŘÁTELŮM A ZNÁMÝM

V ČESKOSLOVENSKU



Dopisy

Nanebevstoupení
Josefa a Zdeny Skvoreckých

Byl jsem v m inulých dnech v krásné 
Kanadě. Zúčastnil jsem se kongresu 
SVU v Torontě a navštívil přátele tam, 
v Ottawě a v Montrealu. Chtěl jsem 
těž navštívit Skvoreckých. ale ne
mohl jsem, poněvadž dr. Škvorecký 
byl toho času v Austrálii a Zdena 
Skvorecká v Československu.

Kongres SVU byl p lný vědeckých 
přednášek a člověk nevěděl, na kte
rou má lít  dříve.

Sešil jsme se s mnoha přáteli a sez
námili se s mnoha vzdělanými a zají
mavými lidm i z celého světa. Počasí 
bylo krásné a Irena řídila auto po těch 
poměrně prázdných dálnicích z To
ronta do Ottawy a Montrealu. Stromy 
byly plné žlutého, zlatého a rudého 
listí.

V Montrealu jsme bydleli u přátel a 
večer jsme se dívali na záznam o první 
návštěvě manželů Skvoreckých v Pra
ze a Náchodě. To m i nahradilo setká
ní s nimi. Ten záznam byl tak krásný a 
Josef i Zdena Skvoreckých tak zářili 
štěstím, že m i - zejména Josef Škvo
recký - připomínal smějícího se vyře
závaného barokního andělíčka. Vidě
li jsme, jak jim  prezident Havel udělil 
řád Bílého Iva a jak jim  starosta města 
Náchoda udělil čestné občanství. Sly
šeli jsme dr. škvoreckého, jak vysvět
loval,-proč zůstane kanadským obča
nem a jak Kanaďané k nim byli hodní 
a dobří, když přistáli jako utečenci z 
Československa. Z  jejich tváří zářilo 
štěstí a zadostiučinění. Uvědomil 
jsem si, že princip vyrovnávací spra
vedlnosti opětně platí. Když ta páska 
skončila, řekl jsem si: "Viděl jsem na
nebevstoupení Josefa a Zdeny Skvo
reckých. "

F. Marlow, USA

Bohatf přibuzni
Váš časopis je velmi pěkný, od za

čátku do konce realistický.
Článek od pi. Michaely Swinkels- 

Novákové mi nikdy nevymizí z hlavy. 
Inteligentní, vzdělaná žena.

Jsme v Kanadě 22 let. Naše radost 
je náš vnuk a dcera, vdaná za Čecha. 
Letos je li domů, kde se narodili. Jaké 
překvapení, dárky byly rozebrány, 
aniž jim  byla podána snídaně! Jaké 
zklamání, ale země se jim  líbila a to 
ošklivé zapomněli. My jsme je li v záři, 
navštívili své známé i mého zetě pří
buzné. Zásada - neotvírej dveře ru
kou, ale nohou, měj v ruce dárky atd. 
Buď připraven vyndat nějaký ten do
lar, čím víc, tím lip. Nemluv, že js i byl 
několikrát bez práce. Neříkej, že máš 
dům na dluh. To nové auto co máš, 
máš také na splátky. Ukaž, že máš 
VISA - snadný nákup. Neopovažuj 
se říci, že to tvoje oblečeni bylo na 
"sale" - vy v Kanadě to nepotřebujete,

vy jste všichni milionáři. Peníze vy
měň u příbuzných za dobrý kurs pro 
ně. Udělej jim  dovolenou, sejděte se, 
nakup piti... Taky resumé: přišla, vi
děla, odešla.

Teď mohu dál vzpomínat a být 
smutná. Ale mám svoji zemi Kanadu 
a velmi si jí  vážím.

Věra Zimová, Kanada

Mýtomanl a fabulátofl
Strávil jsem letos v létě 3 měsíce v 

Československu. Učil jsem angličtinu  
v Komerční bance. Zážitků bylo tolik, 
že by to stačilo na román. Po návratu 
jsem zjistil, že mnoho krajanů je  špat
ně informováno. Částečně proto, že 
chybí objektivní informace, částeč
ně proto, že celá řada lidí, kteří jezdí 
domů na návštěvu, jsou mýtomanl a 
fabulátořl. Dělají ze všeho detektivku 
a podstata problému jim  uniká. Ne 
každý má schopnost pohledu z mos
tu. Pod mostem neprší a dívat se od
tamtud je poměrně jednoduché a bez
pečné. Pan Voskovec z Paříže otiskl 
v pražském časopise RESPEKT poz
námku o neserióznosti a hulvátství 
jednoho z prezidentových poradců. 
Bohužel to nebyl případ ojedinělý, a 
co víc, ono se to netýká jen poradců, 
ono se to týká velké části českého ná
roda. Týká se to i části emigrace. Jsou 
lidé, kteří se jezdí do Prahy vytahovat 
ve vypůjčeném Mercedesu a chovají 
se tam jak Rudá armáda v obsazeném 
území... Ale to je vlastně úplně jiná 
historie. Chtěl jsem vám navrhnout, 
abyste v každém čísle věnovali něko
lik stránek objektivnímu a nestranné
mu komentáři vnitropolitických udá
lostí v ČSFR. Krátce a stručně. Není 
třeba se pouštět do složitých národo
hospodářských č i politických analýz,
i když i  na ně by se mělo pamatovat...

Peter Gryner, USA

Pohled z druhé strany
Již jsme od vás obdržel tři čísla Zá

padu a ještě jsem ani nepoděkoval. 
Proto bych tak chtěl učin it nyní. Kaž
dý výtisk přečte řada mých přátel. Na 
vašem časopise oceňujeme kvalitu 
článků (mě osobně zaujal v poslední 
době pan Relnlš: Jak počítat lebky), 
které pro nás znamenají jakýsi pohled  
na naše problémy z druhé strany. Co
pak nyní - ale dříve se při čteni Zápa
du úplně tajil dech a člověk ho odklá
dal ještě s větší beznadějí, neboť si 
opět přečetl černě na bílém, jak na 
tom jsme a jak nás komunistická pro 
paganda a duševní teror ničí. Ještě že 
je to pryčI

Roman Prokopec, Československo

Národnostní problémy boli
Předně bych vám chtěla jménem  

celé rodiny poděkovat za zasíláni ča
sopisu Západ. V minulém období 
jsme je j dostávali jen sporadicky, ale 
od listopadu 1989 se již můžeme po

važovat za pravidelné čtenáře. Výtis
ky se již neztrácejí a jsou nám doru
čovány s pravidelnosti u nás done
dávna neobvyklou. Váš časopis pova
žujeme za velice kvalitní; přes velké 
množství našeho tisku (zdaleka ne 
tak kvalitního) nám pomáhá oriento
vat se v politickém životě u nás. Zej
ména se nám lib í úvahy a vzpomínky 
pana škvoreckého.

Jen bychom potřebovali v součas
né době častěji připomínat českoslo 
venskou vzájemnost, neboť národ
nostní problémy na Slovensku a zej
ména pocit nerovnoprávnosti Slová
ků nás Čechy velmi bolí. Sama jsem 
se během studii stýkala s mnoha Slo
váky a později jsem žila na Slovensku, 
ale nemyslím si, že by pocit křivdy byl 
oprávněný.

Ludmila a J iři Cyhlářovi 
Československo

Pro latiníky
Dovoluji si upozornit, že v č. 4 (sr

pen 1990), na str. 20 v poznámce pod  
čarou máte chybu proti latině.

Jak známo, předložky v latině se 
pojí s akusativem nebo s ablativem, 
nikdy ne s genitivem či dativem, tím 
méně s nominativem plurálu. Předlož
ka sine se pojí s ablativem.

Tudiž román o Karlu IV. by se ne
měl jmenovat Sine lacunae, ale Sine 
lacuna - srovnej známé sine ira nebo 
sine macula. Kdyby šlo o plurál, bylo  
by to Sine lacunis.

Dr. Eva Pinkavová, Anglie

Prezidentský poradce
Chtěl bych touto cestou vyslovit 

blahopřání celé redakci Západu za 
jedinečnou úroveň časopisu a je jen 
škoda, že nevychází častěji.

V minulém čísle (č.5, 1990) jsem si 
všiml na str. 34 zajímavého dopisu 
Karly Vaškové z USA "Stařípřátelé"a  
je jí poznámky ohledně Miloše For
mana, který dnes píše v New York 
Times o Václavu Havlovi jako o svém 
nejlepším příteli z mládl. Pokud si pa
matuji, Miloš Forman v době tvrdé ko
munistické "normalizace" po roce 
1968 přije l do Prahy, kde poskytl re
daktorovi Rudého práva interview, ve 
kterém zdůraznil, aby nebyl házen do 
pytle spo litickým i emigranty, on že je 
v cizině z důvodů čistě pracovních. Ví 
pan prezident, jakého má přítele?

J iři Sobota. Kanada

Ministrovi zdravotnictví
Když jsem četl v kanadském tisku 

zprávu o smrti Pávi a Wonky ve věze
ní, rozhodl jsem se poslat m inistrovi 
zdravotnictví ČSSR protest a požádat 
kolegy v Kanadě usazené o jejich  
podporu.

Po přečteni článku "Jak vypadá sa
metová revoluce" v srpnovém čísle 
Západu s hrůzou zjišťuji, že v mé zu
božené vlasti se mnoho nezměnilo



ani po listopadu, ani po svobodných 
volbách, ani po vítězství Občanského 
fóra.

Jména lid í v článku uvedených jsou  
skutečná, to nejsou duchové m inu
losti. Tito lidé stále sedí na svých mís
tech, odkud ještě před rokem šířili zlo 
pod vedením rodné strany a dnes se 
chovají jako by se nic nestalo. V kaž
dém jiném státě s právním zřízením 
by takoví paskřivci už dávno seděli za 
mřížemi. Jak zhoubně musí působit 
tato do očí b ijící nespravedlnost na li
di, kteří kolem nich denně chodí, a na 
celé okolí, které se cítí podvedenoI

Ptáme se, zda může takový Dr. Ra
dím Pek vykonávat samostatnou lé
kařskou činnost v dnešní společnosti? 
Může osvobozené zdravotnictví po
nechat právo léčit takovým charakte
rům, může pacient projevit důvěru 
těm lékařům, kteří denně porušovali 
lékařský slib? Jsou vedoucí místa 
zdravotnických zařízení obsazena 
skutečně nejlepšlmi odborníky a ne- 
přetrvávají tam prázdné figury, které 
tam dosadila KSČ?

Dále upozorňujeme na to, aby byly 
pečlivě uschovány archivy a doku
menty ministerstva, z nichž bude 
možno čerpat doklady o hrůzách 
KSČ; aby nedoSlo ke zničení (skarto
váni) písemností, jako se stalo na m i
nisterstvu vnitra e jinde. Odtud bude 
možno zjistit, kolik lékařů-nekomu- 
nistů odsoudila třídní justice na pod
kladě vykonstruovaných důkazů a že 
tito lékaři byli vlastně po litič tí vězni.

Důležité je zajištění lékařských zá
pisů z ošetřoven Jáchymovských do
lů a chorobopisů z nemocnice J.D. v 
Příbrami pro vědecký výzkum radio
aktivity v uranových dolech. Je na
prosto nutné zajistit také lékařské 
záznamy - pokud existují - z věznic a 
koncentračních táborů. Budou dokla
dem utrpení vězňů v komunistickém  
režimu, v mnoha případech doku
menty pro ty, kteří dnes žádají rehabi
litaci.

Zdravotnictví první republiky mělo 
dobrou světovou úroveň, avšak za 
posledních dvacet let utrpělo nes
mírný úpadek ve všech oborech a na 
všech úrovních. Náprava těchto škod 
nebude možná pouhým zvýšením fi
nančních prostředku, ale vyžaduje 
nutně zkvalitnění vedoucích zdravot
nických kádrů po stránce odborné i 
charakterové. To se týká nejen ne
mocnic, poliklin ik, zdravotních stře
disek, ale také lékařských fakult, výz
kumných ústavů i akademie věd.

Pane ministře, je na Vás a Vašich 
spolupracovnících, abyste očistou ve 
zdravotnictví pom ohli udržet republi
ku svobodnou a dobudovali mladou 
demokracii. Toto nám, českosloven
ským lékařům v Kanadě, leží na srdci.

Dr. Vlastimil Neumann 
a další lékaři v Kanadě

Haiak a Švejk
článek P. Hrubého (Západ, říjen 

1990) se zdá být napsán před listopa
dem 1989, a tak některé jeho věty, zej
ména závěrečný odstavec, by patrně 
dnes byly autorem formulovány linak. 
Hodnotit Haška a jeho román, po to
lika letech od sepsání a po množství 
recenzí naších a cizojazyčných lite
rárních kritiků včetně biografií v ně
kolika světových řečech, mi připadá 
jako nošeni dříví do lesa č i sov do 
Athén. Ať se nám to líbí č i nikoliv, 
Haškův román vstoupil do naši i svě
tové literatury. Např. v německy m lu
vicích zemích je to jistě jedna z nej- 
čtenějších knih české beletrie. Před 
časem jsem porovnal český "orig inál" 
(bohužel též upYavený "předsameto- 
vou" cenzurou) s německým překla
dem a zjistil, že německý překlad ne
stojí za nic (možno doložit téměř na 
každé stránce německého textu). 
Srovnání dvou textů též pomůže ba
dateli rozhodnout, zda Hašek byl spi
sovatel výjimečný č i nikoliv; tedy ten 
“geniální id io t" dle Olbrachta č i oby
čejný id io t" podle Haška. K "zhoub
nému" působení románu: vůbec si 
nejsem jist, ko lik českých čtenářů si 
Švejka vskutku, a ťiiž  vědomě č i pod
vědomě, volí za svůj vzor. Osobně jen 
doufám, že se Němci dočkají kvalit
nějšího překladu! K Haškovi: coby 
člověk, byl zjevně mizerný charakter, 
ale není hodnocení uměleckých děl 
dle morálního profilu  umělcova živo
ta často krajně problematické?

K článku P. Hrubého mám ještě dvě 
výhrady. "S příchodem sovětské sol
datesky v roce 1968" nebyla naše ze
mě vyrvána “tradičnímu kulturnímu 
orbitu Západu"; to se stalo již nejmé
ně o 20 let dříve. Za druhé, Švejk ne
mohl za komunistů velmi dobře být 
povinnou četbou na středních ško
lách, i když třeba ne na všech. Bude 
nové demokratické školství Haška ze 
školních knihoven nyní vyřazovat, 
pro mravní úlohu k četbě nedoporu
čovat, jelikož postava Švejka neodpo
vídá naším apriorním představám o 
ideální české povaze? Zde je záhod- 
no připomenout, že komunistický re
žim text Švejka nejenom zcenzuroval, 
ale i četbu pod trestem zakazoval, na 
což si jasně vzpomínám z doby mé 
vojenské služby v 60. letech.

Aleš Zeman, Kanada

Prezident Bush v Praze
V devět hodin ráno středoevropské

ho času 17.11.1990 vystupuje na letiš
ti v Praze z A ir Force One prezident 
Spojených států amerických George 
Bush s chotí Barbarou. První prezi
dent USA, který kdy tuto malou zemi
v srdci Evropy navštívil.

Prezident Bush přivezl kromě své
ho doprovodu, 225 reportérů (k 400 
dalším, z celého světa již v Praze akre
ditovaným) i představu nové Evropy, 
nového vztahu USA k nově se formu
lující společnosti.

Tim, že si našel čas ve svém nabi

tém programu a stráví jeden den v 
Československu, dal jasně najevo 
sympatie k naši zemi i důkaz, jaký 
klade jeho administrativa na pozitivní 
vývoj v tomto teritoriu. Přijel podpořit 
prezidenta Havla v jeho úsilí o demo
kratické změny, které, jak se zdá, ne
postupuji tak rychle a snadno, jak se 
zdálo před rokem.

Prezident vedl oficiální jednáni se 
svým prezidentským protějškem, s 
premiéry federálním, Slovenské i 
České republiky, pronesl zasvěcený, 
konkrétní a povzbuzující projev v 
parlamentu a oba prezidenti pak před 
Hradem, se sličnou siluetou Prahy za 
zády, odpovídali na otázky novinářů. 
Přišel i na Václavské náměstí, kde za
čala naše sametová revoluce. I tam, 
"uvězněn" v neprůstřelné skleněné 
kabině, pronesl projev plný obdivu k 
děni, které se zde před rokem zrodilo, 
úcty k tomuto národu, který provedl 
takovou revoluci, nemající ve světě 
obdoby svou nenásilnosti. Předáním 
zvonu svobody, který se třikrát symbo
licky rozezvučel, nás všecky zavázal k 
rozvíjeni ideji svobody, přátelství a 
mravnosti. Byla to krásná chvíle pro 
všechny - ať byli na náměstí nebo 
sledovali přenos v televizi.

Do Československa po prezidento
vi Francie, po papeži Janu Pavlovi 
a ministerské předsedkyni Velké Bri
tánie přije l tedy i prezident Spoje
ných států. Je to závazek prú všech
ny, co žijeme doma, je to i výzva pro 
Čechoslováky žijící kdekoliv na světě. 
Potřebujeme vaši pomoc především v 
oblasti zkušenosti, vašich rad, jak 
překonat těžký terén, přes který se 
musí naše společná vlast přebrodit, 
aby mohla stanout po boku vyspě
lých společnosti. Přislib finanční po
moci, který prezident Bush přivezl do 
Prahy, je jistě velice vítaný, ale nevy
řeší vše na dlouhou dobu. Vime také, 
že bude nejvíce záležet na nás samot
ných, na naši pracovitosti, zda za pár 
let, až k nám zase přijedete domů, 
najdete vaše rodná místa tak krásná, 
jaká byste je chtěli ve svých vzpomín
kách mít. Abyste se zde, ve vaši vlasti, 
cítili dobře.

Byli jsme vaším prezidentem nad
šeni.

R. Tesař, Československo

Škola rudové] kultury
škola 1'udovej kultúry je sér i a kur- 

zov pre občanov nad 17 rokov so za- 
meranlm na šlrenie vědomostí o kul- 
túre l'udu Slovenska a jeho národopi- 
se.

Obsah školy vyplývá z činnosti, 
ktoré umožnia účastnikom kurzu po- 
znaťvčo najširšom spektre odkaz l'u- 
dovej kultúry pre dnešok.Súčasťou 
kurzov sú tri základné okruhy činností
— prijímaníe vědomostí z národopisu - 
od duchovnej po hmotnú kultúru ru
du. Sú to: spósob života l'udu, rodina, 
fenomén řudovej kultúry, rudové tan
ce, obřady zvykoslovle, výživa rudu



(tradičné jod l i ,  liečivé rast liny), obyd- 
lie (interiér, exteriér), rudová archi
tektura, remeslá (hlavně koSIkárenle, 
práca s drevom a text/lom)
— programy rozvíja/úce duchovný 
odkaz (re kon š trukc ie  fašiangov, 
svadieb, rytmus dňa a pod. )
— řemesel né zručnost- výroba finál- 
nych výrobkov. H lavně: koSikirenie, 
práca s drevom {muži), práca s texti- 
lom (ženy)

Forma kurzov bude různorodá. Od 
prednáSok, vedených formou rozho- 
vorov, cez rudové hry a obřady vyskú- 
Sané ako priamy zážitok až po ručné 
práce. Takto sa vytvoří model auten
tického přístupu ku kultúre rudu-po -  
hrad na ňu nielen v polohe pozorova
te l ,  alepohradzdnu. Hťadanie aapli- 
kovanie jednotlivých atributov tudo- 
vej kultúry, ktorésúpožívátei'néajpře  
dnešnú civilizáciu umožní rozvoj a 
přenos tejto kultúry aj do budúcna.

Cier hrad ať aplikácie ru dověj ku l
túry v dnešnej kultúre, rozvijanle tra
dičných i zanikajúcich prvkov, ktoré 
můžu obohatit i náš dneSný život.

Podrobnejšie informácie, konkrét
né programy už uskutočnených či 
připravovaných kurzov si vyžiadajte 
prostředhíctvom kontaktnej adresy: 
Oťga Pipíšová, Martinčekova 5,
821 09 Bratislava, ČSFR

Sprosťáci a hrubiáni
Článek "Sprosťáci a hrubiáni" uve

řejněný v čísle 6., 1990, byl bez mého 
vědomi předělán. Nová verze obsahu
je nejen gramatické a punktuační od
chylky od pravidel českého jazyka, 
ale také množství nevhodných obra
tů, které se v mém rukopise nevysky
tovaly.

Dr. Jaromíra Rakušanová, Ottawa 
Poznámka redakce:
Časopis Západ v tiráži uvádí: “ Redak
ce si vyhražuje právo na zkrácení a 
úpravu příspěvku.”

Jsme rádi, že lidé, kteří dvacet mi
nulých let nepřispívali do exilového 
tisku, dnes už necítí zábrany a posílají 
pěkné články. Jsme vděčni Dr. J. Ra- 
Kušanové (prosíme, neplést s Lídou

Rakušanovou, dlouholetou a oblíbe
nou redaktorkou Svobodné Evropy) 
za její první příspěvek pro Západ.

Redakční úpravu článku Dr. J. Ra
kušanové provedla sazečka a editor- 
ka Západu Zdena Salivarová-Škvo- 
recká. Opravila pravopisné chyby, 
počeštila anglicismy, slovosledy a 
upravila  in te rpu nkc i (punktuac i, 
angl.).

Redakční rada provedené úpravy 
znovu posoudila a došla k závěru, že 
byly oprávněné a článku prospěly.

Věříme, že paní PhD. J. Rakušano
vá teď, kdy už to není riziko, bude i na
dále přispívat zajímavými články ne
jen do časopisu Vlasta, ale i do stále 
existujícího časopisu Západ.

PŘEDPLAŤTE ZÁPAD 

PŘÁTELŮM A ZNÁMÝM 

V ČESKOSLOVENSKU

Lidové noviny
vycházejí od dubna opět denně v Praze

Lidové noviny jsou jediným zcela nezávislým deníkem v Československu 
Lidové noviny přinášejí denně osm stran informací o dění 

v Československu a komentáře předních nezávislých novinářů 
Lidové noviny vycházejí každý čtvrtek v rozšířeném vydání 

v rozsahu 24 stran, jehož součástí jsou Literární noviny 
Lidové noviny si můžete předplatit i v zahraničí; 

napište si o ukázková čísla a informace na adresu:
Lidové noviny, zahraniční distribuce,
Václavské nám. 47, 111 21 Praha 1 

Lidové noviny můžete dostávat denně nebo jen ve čtvrtečním vydání 
Lidové noviny potřebují pro svou výrobu pravidelný devizový příjem; 

za své peníze tedy budete nejen informováni o dění doma, 
ale také pomůžete výrobě LN.

Lidové noviny budou vděčny za vaší podporu, kterou můžete poslat na konto: 
Association fór Lidové noviny, Swiss Credit Bank, Geneve -

383958 —  3 2 —  1.



Canada’s Green Pian is the 
new environm ental action  
pian for the whole country. 
Iťs about the commitments 
we need to make now. for our 
own good and the good of 
our children. Righting en 
vironmental wrongs is part of 
the Pian.

protection measures. And it supports 
extensive  scientific  study, educa tion  
and  co o p e ra t iv e  e f fo r ts  th ro u g h o u t  
Canada and around the world.

T h ro u g h  ac t ion  and in fo rm a t io n ,  
C a n a d a ’s G r e e n  P ian  se ts  o u t  the  
means by which C anadians can curb 
air, water and land pollution, cut waste, 
and maintain a healthy env ironm en t

I Iiíiijjs You Cini l)o  Kiglil Nu"

• Support organizations that work 
to p ro téc t an d  im p ro ve  the  
environment in your community.

• Jo in  —  or start — a loca l 
recycling program.

INTRODUCING CANADA’S GREEN PLAN 
FOR A HEALTHY ENVIRONMENT.

C a n ad a ’s G reén  Pian includes new 
programs and regulations, clear targets 
and schedules. And, most importantly, 
it includes all of us — governments ,  
indus try ,  and  in d iv id u a ls  — as 
“environmental citizens.”

Whaťs in it for all o f us. The Pian 
begins with major waterway clean-ups, 
new air and water quali ty standards, 
waste management programs and land
■  Government Gouvernement
■  ol Canada du Canada

from which we’ll all benefit.

H ow to take part in the P ian.
Iť s  easy  to  o b ta in  in fo rm a t io n  on 
C a n ad a ’s G reen  Pian and how to be 
p ar t  of  it. To get a sum m ary  of the 
Pian, as well as generál \  | 
t ips  fo r  e v e ry o n e ,  
just call the toll-free 
n u m b er  o r  send in
the  CO UpO n. CANADA’S CREEN PLAN

For Information Call Toll-Free:

1800 668-6767
O ř  co m plete  and m ail to:

C A N A D A S  G R E E N  PLAN, 
O ttawa,  Ontario ,  K1A 0S9

PLEASE SEND ME IN FO R M ATIO N  

ON C A N A D A  S G R EEN  PLAN A N D  TH IN G S  I CAN 

D O  FOR T H E  E N V IR O N M E N T

NAM E .

ADDRESS _ 

C IT Y ______

POSTÁL C O D E _

----------------- j

Canada

I T ’ S A B E A U T I F U L  H O M E ,  
B U T  W E  A L L  H A V E  

T O  D O  T H E  H O U S E W O R K .


