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Moskva, den nula
JA N  R Y B Á ň , P raha  

REDAKTOR STUDENTSKÝCH LISTŮ BYL PŘI TOM

Historie dne nula se začala psát tři m i
nuty po půlnoci. Noční ticho  před „Bílým 
dom em " přerušil rachot první dávky ze sa
mopalu. Tisíce dobrovolných ochránců 
ruského parlamentu neveřicně zmlkly. Za
čínala středa 21.8.1991.

Za několik m inut se ozvaly další výstřely 
od nedalekého amerického vyslanectví. 
Vyběhl jsem tím směrem a zastavil jedno
ho z proudu prchajících. „Po Čajkovského 
třídě projíždí kolona tanků. Střílejí!” vysvět
loval mi a v očích měl hrůzu. Na potvrzeni 
jeho slov nebe nad Moskvou ozářila série 
svítících značkovacích střel. Protlačil jsem 
se mírně panikařícím davem lidí a vyrazil 
do  míst, kam podle všeho zatím technika 
dojela.

K podjezdu na křižovatce Čajkovského 
ulice a Kalininského prospektu jsem d o 
běhl krátce po půl jedné. Tři moderní pá 
sové transportéry stály před barikádou 
z trolejbusů. Podobný zátaras už zřejmě 
musela kolona překonat na začátku po d 
jezdu před americkým vyslanectvím. Přišel 
jsem bliž a uviděl č tvrtý transportér divoce 
jedoucí dolů pod most. Řidič narážel b o 
kem na stěny a zřejmě se snažil setřást 
dva muže, kteří na něj naskočili a snažili 
se přetáhnout přes průzor plachtu. Zmizel 
v podjezdu a já na chvíli věnoval pozor
nost shluku lidi, kteří obklopili vozidla a ž i
vě diskutovali se zmatenými vojáky v p o 
klopech věží. „Ú točí na Bílý dům, chtějí 
prorazit ven,” vysvětloval mi mladík s tro j- 
barevnou ruskou vlajkou na rameni. Znělo 
to  trochu nelogicky, protože parlament le
žel ve zcela opačném  směru, než kolona 
postupovala. Na podrobnější úvahy nezbyl 
čas. Ze tm y podjezdu se vyřítil č tvrtý 
transportér, v plné rychlosti najel do p o 
sledního v řadě stojícího stroje a lehce ho 
poškodil. Později jsem pochopil, že v tu 
chvíli už řidič téměř nic neviděl a omylem 
najel do svého kolegy. Vycouval, objel ko 
lonu a rozjel se proti barikádě. Viděl jsem, 
jak z něho spadl raněný člověk. Kdosi ho 
podepřel a odvedl. Vyfotografoval jsem ho 
a ohlédl se po transportéru. Ze zadních 
otevřených dveří visela mrtvola muže. Je 
ho hlava a ruce se smýkaly po asfaltu sil
nice a za jedoucím  kolosem tak zůstávala 
široká krvavá stopa. Skupinky lidí za mými 
zády zmlkly. Mnohým začalo mnohé d o 
cházet. Hra končí. Transportér se zastavil 
před barikádou a já se pokusil vyfo togra
fovat mrtvého. Poté se ozval výstřel. Uvi
děl jsem  záblesk vycházející z transportéru 
a cítil prudký úder do hlavy. Zalehly mi uši, 
zatmělo se mi před očima. V tu chvíli jsem

myslel, že přichází sm rt. O dpotácel jsem  
se od transportéru, někdo mi podal obvaz 
a já se pokoušel trochu  zastavit krev, k te 
rá mi začala stékat po obličeji. Oqj náhod
ných kolem jdoucích jsem  přijal nabídku na 
ošetření v nedalekém bytě. Když mě o d 
váděli po Kalininském prospektu, slyšel 
jsem, jak se z místa incidentu ozývá křik, 
střelba, slabé detonace. Poslední, co  jsem 
viděl, byla šňůra rudě svítících střel, letí
cích kamsi nad Arbat. Začala zřejmě další 
kapitola dějin nultého dne.

Ráno jsem  se vrátil na m ísto krvavého 
střetu. Ohořelé zdemolované trolejbusy, 
ohořelý transportér, rozbitá dlažba. Pár
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kroků od místa, které se mi málem stalo 
osudným, hořely první svíčky. Kaluž krve 
se pomalu mísila se stružkou vody z ranní
ho deště. Tady zahynul další člověk. Snažil 
jsem se zjistit, kolik obětí si vyžádala 
dnešní noc. Prý byli tři. První se pokoušel 
dom luvit se s posádkou transportéru. Z a 
střelili ho, když otevřel dveře a snažil se 
k nim dostat. Druhý byl rozdrcen pásy, 
třetí byl také zastřelen.

Rány na hlavě mě začaly opě t trochu 
krvácet a já se rozhodl odejit na vyslanect
ví k lékaři. Rentgen vyvrátil původní d o 
mněnku o gumovém  projektilu - ukázal 
mnoho malých střepin, rozptýlených v mé 
hlavě. Jednalo se pravděpodobně o slepý 
náboj. Největši střepina (cca 7x4 mm) by
la zaseklá v lebeční kosti a způsobila, že 
jsem musel zůstat v nem ocnici a zbytek 
historického dne s jeho slavnými návraty 
i prohrami sledovat jen v televizi.

Z nem ocnice jsem  se vrátil do jiné 
Moskvy, než jakou jsem  ji znal předtím , do 
Moskvy padajících mýtů a alespoň částeč
ného probouzení z všudypřítomné apatie 
a lhostejnosti, vlastností, které mě šokova
ly několik hodin před dnem nula. Dnem, 
který začal tři m inuty po půlnoci.

Tři grafické básně Ctirada Sm olíka
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Nezávislost, samostatnost, svoboda
JOSEF ŠKVORECKÝ, Toronto

Dočetl jsem  se, že letos 14. března 
oslavovali nějací lidé v Bratislavě dvaapa
desáté výročí vzniku Slovenského štátu, 
a ty  oslavy spojili s útokem , slovním a d o 
konce i fyzickým , na prezidenta Havla, 
který má lví podíl na tom , že Češi a S lová
ci se zbavili zlého břemene, jež museli jed- 
načtyřicet let nést a jem už se říkalo všeli
jak: kom unism us, m arxismus-leninismus, 
uskutečněný socialismus, reálný socialis
mus, lidová dem okracie atd. Přesně řeče
no to byl režim, pro nějž nebožtík Benito 
Mussolini vymyslel (v jeho slovníku po 
chvalný) term ín „to ta litn í” .

D em onstrantů sice, jak jsem se dočetl, 
nebylo hodně, ale zato hodně křičeli % křik 
ještě zesilovali pom ocí přístrojů na výrobu 
decibelů. Takové chování mi napovídá, že 
argum entům , s nim iž hodlám  vyrukovat 
v tomhle článku, přístupni nejsou, protože 
mají svou pravdu, která, jak to  svého času 
nesmrtelně vyjádřil prezident „Sorry” Tony 
Novotný, nepoklonkuje před fakty. Ve ste j
nou dobu se jinde v Bratislavě pořádala 
manifestace jiných Slováků, jichž bylo víc 
a na Slovenský štát nevzpomínali, a když, 
tak ne zrovna v dobrém : ti zřejmě argu
menty, s nim iž hodlám vyrukovat v tom hle 
článku, nepotřebují, protože t.o všechno 
a patrně m nohem  víc znají z vlastní zkuše
nosti a z četby. Nevím vlastně proč se mi 
chce nosit tohle dříví do toho lesa; asi to 
dělám sám pro sebe, abych si zopakoval, 
vyjasnil, pokusil se být maximálně ob jek
tivní, a p ro to  pochopil. Potěš mě Pán Bůh!

Totalitním u režimu uplynulých jednačty- 
řiceti let (Ó hrůzo! Větší část našich životů) 
předcházel jiný to ta litn í režim a z toho, co 
jsem četl, se zdá, že v Bratislavě si rukou 
společnou a nerozdílnou zademonstrovali 
vděční vzpomínači na oba režimy, což mě 
zas tak nepřekvapilo: byly si nepodobné 
jen o málo víc než dvě slepičí vejce. Ten 
předchozí to ta litn í režim si v Čechách a na 
Moravě říkal nacionální socialismus a na 
Slovensku nevím, jak si říkal. Ale tam  i tam 
byl, v různé intenzitě dané specifikem  
obou situací, totalitní. V Čechách a na 
Moravě, v tzv. „P rotektorát Bóhmen und 
Máhren", to  byl nahý teror cizí okupační 
moci; na Slovensku to byla de iure vláda 
jediné strany, Ludové, jež tam  ovšem de 
facto  pouze zprostředkovávala vládu téže 
cizí m oci, co  nezprostředkovaně (pomine- 
me-li p ro tektorá tn í „vládu") vládla v pro- 
tektorátě. Vždyť taky sotva se Slováci té 
schované cizí vládě vzepřeli, poslala do 
země tanky a ostřílené hochy z jednotek 
SS, jimž, dle pramenů, které jsem četl (na- 
př. paměti Viléma Sachera Krvavé ve liko
noce) pomáhali stejně, nebo jen o málo 
míň ostří hoši z jednotek HG, kteří se od 
nich osta tně uniform ou skoro nelišili. Pro 
mě je těžko ze vzpomínek vypudit něm ec
ký zvukový žurnál, kde prezident Tiso roz
dává slovenské medaile ostrým  hochům 
obojího druhu.

V Čechách a na Moravě se žádné osla
vy výročí zřízení vlády té cizí moci nekona
ly, na Slovensku však ano. A  všechno má 
své příčiny.

Samozřejmě se dá všelijak argum ento
vat z historie. To se taky neustále dělá, až

Snímek Josefa Molina

se mi někdy zdá, že argum enty a p ro tia r
gum enty mohou pokračovat do nekoneč
na a že tak nebo onak se dokum entovat 
dá všechno a nic. Hned začátek m oderní
ho sporu: Masarykův podpis na p ittsbur
ské úmluvě. Byl morálně závazný? S tá to 
právně závazný? Nezávazný? Do jaké míry 
závazný? atd. O dborníci se přou, laik jako 
já to  rozsoudit nemůže. Msgre Hlinka, 
a snad i M. R. Štefánik počítali s federací. 
Nedošlo k ní. Proč? Vinou velkočeského 
šovinismu? Českého imperialismu? A dá 
se vyloučit faktor „jiných starostí” , které 
věru byly a ne zrovna nepatrné: světová 
hospodářská krize, nástup nacismu? Za 
dvacet let první republiky odcházeli na 
Slovensko, zdá se mi, tři druhy Čechů: 
provinilci, posílaní tam  za trest; kariéristé, 
kteří větřili lepši bydlo než v zemi m ateř
ské, a třebaže státoprávně-to nic takového 
nebylo, v praxi patrně pokládali Slovensko 
za jakousi kolonii; a konečně idealisté, 
kteří chtěli svými zkušenostm i a prací po 
m áhat novým československým  institucím 
v zemi do té doby pod cizí, macfarskou 
administrativou. K terých bylo nejvíc, ne
vím. Na samém začátku té společné re
publiky došlo ovšem na Slovensku k p o 
kusu o kom unistický puč, importovanému 
z Macfarska Bélou Kunem, a ten Slovákům 
pomohly zm oct české vojenské a sokolské 
jednotky. Že by si tehdy většina Slováků 
přála komunismus, pochybuju.

Zklamáni tím, že místo federace se Pra
ha - nebo přesně řečeno někteří politici 
v Praze - snažili o jednotný stát jednotné
ho československého národa, někteří S lo 
váci začali uvažovat o státě samostatném. 
M imochodem, „československý národ" je 
asi problém v podstatě sémantický: „nati- 
onality” v Severní Americe znamená v last
ně „státní příslušnost", nikoli „národ” 
v evropském slova smyslu. Tomu se tady 
odjakživa říkalo spíš „stock" (My husband 
is of Bohemian stock) ve smyslu „původu", 
nebo později „ethnic background” . Jak
o tom  píše Jiří Kovtun v knize Masarykův

trium f, takhle, tj. ve sm yslu „politického" 
národa, chápal patrně „československý 
národ" Am erikou silně (a převážné v d o 
brém) ovlivněný Masaryk. Lidé v Praze, 
kteří Am eriku neznali, interpretovali potom  
někdy československý národ ve smyslu 
ethnickém , ačkoliv v tom  sm yslu nikdy ne
existoval. Dokonce, pokud vím, se mluvilo
o „československém  jazyce” , jak o něm 
z nedostatku znalostí dodnes mluví naiv
nější Severoameričani, kteří jeho neexistu
jící existenci odvozují z bývalého oficiální
ho názvu státu Czechoslovakia.

Tedy sémantika. Evropou ovšem v d o 
bě, kdy někteří zklamaní Slováci se začali 
přiklánět k myšlence vlastního státu, o b 
cházelo ne zrovna strašidlo, ale spíš - 
v době velké krize pro mnohé svůdný - 
stín „nového pořádku", antikapita listické 
totalitní ideologie Německé národně so 
cia listické strany dělnické, jenž nakonec 
m etam orfozoval v ne už tak svůdný (mezi
tím už s ním byly zkušenosti) koncept „N o
vé Evropy". Jak došlo ke zřízení Sloven
ského štátu přesně nevím, a nevím, zda to 
někdo ví přesně. Žádal stá tn í svrchovano
st m sgre Tiso na Hitlerovi, nebo ji Hitler 
nařídil msgre Tisovi? Četl jsem  obo ji tvrze
ní, Hitler byl obratný po litický makléř a sta- 
rořímská zásada divide et impera dodnes 
nepozbyla platnosti. „Česko-slovenská fe- 
derativní republika" by pro nacisty byl asi
0 něco (málo) větší problém  než na jedné 
straně Protektorát, složený ze dvou zemi 
před tím po tři sta let pod adm inistrativou 
německé Vídně, a na druhé straně Sloven
ský štát, předtím  po staletí administrovaný 
Maďary. Nálada pro vlastn i s tá t na Sloven
sku nesporně byla (jak rozšířena, nevím), 
a byla tam  i nálada pro spíše tota litní než 
dem okratické uspořádání věci veřejných, 
jaká tehdy existovala i v řadě okolních
1 vzdálených evropských zemí - jak rozší
řená, zase nevím. Bucf jak bucf, na mapě 
Evropy se objevil jednak P rotektorát Bůh- 
men und Máhren, jednak Slovenský štát.

Ať byl, jaký byl, dem okratický stá t to  ne
byl, a nebyl ani sam ostatný, ani nezávislý, 
a už vůbec ne svobodný. Samostatné 
a nezávislé bylo Německo, díky svě obrov
ské vojenské m oci; Slovensko m ohlo mít 
nanejvýš iluzi sam ostatnosti a nezávislosti, 
a to  jen pokud zpívalo písničku nacistické
ho Německa. Jakmile se pokusilo o pís
ničku vlastní, přišly vždy (a dodnes) os
vědčené tanky. A  svoboda nebyla nikde: 
ani v satelitech, jako přesně řečeno, byl 
Slovenský štát. Svoboda je to tiž  kategorie 
individuální: svobodný je  pouze ten stát, 
jehož každý občan je svobodný ve smyslu 
m ožnosti veřejně říkat, co si myslí, a jed
nat, jak uzná za vhodné, aniž ho pro to 
čeká šatlava nebo šibenice.

Podtrhl jsem slovo „každý", protože 
i v totalitních státech někteří občané m o
hou říkat, co si mysli, a jednat, jak uznají 
za vhodné. Totiž ti, co si myslí to , co si 
mysli tzv. „představite lé” , a uznávají za 
vhodné, co i představite lé za vhodné 
uznávají. Všechno na světě, tedy i totalitní 
státy, existuje přitom  v různých provede
ních. V téhle souvislosti vždycky vzpomí
nám na Felliniho film  Am acord, příběh



o dětství pod fašisty. Je tam  scéna, kde 
fašisté cosi oslavují na náměstí malého 
italského m ěstečka, a místní nenapravitel
ný socan jim  k tom u najednou z kostelní 
věže zahraje na gram ofon „Internacioná
lu". Muži v černých košilích vyběhnou na 
věž, socana odvlečou na sekretariát fašis
tické strany a tam  - mu dají vypít láhev 
projímavého oleje. Socan to  na záchod si
ce nestihne, ale tím to pro něho skončí. 
Vždycky jsem sl představoval podobnou 
scénu v nějakém německém městečku. 
Byla by stejná, až na to, že projímadlo by 
nahradil G enickschuss. Věci prostě existují 
v různém provedení.

A  tak všichni víme, že ve Slovenském 
štátě byly v mnoha (ne ve všech) směrech 
poměry sousedské: bývalí komunisti nešli 
do koncentráku, ale do státní byrokracie 
(ovšem ani v Protektorátě nešli do kon
centráku tak notoricky známí komunisti, 
jako byl Vítězslav Nezval nebo Stanislav 
Kostka Neumann). Všichni známe anek- 
dotickou legendu o tom , jak v téže brati
slavské vinárně zasedali Šaňo Mach a Gu- 
stáv Husák a vyhrožovali si, jak jeden dru
hého zavřou, načež se nakonec sešli, oba 
zavření, v  Jáchymově. Viděl jsem  dokonce 
Husákův podpis pod jakousi výzvou ke 
sběru šatstva pro Říši nebo snad pro s lo
venské vo jáky bojující na Východní frontě 
a říká se, že první cestu do Sovětského 
svazu vykonal pozdější předseda Kom u
nistické strany jako člen delegace Sloven
ského štátu, jež se jela podívat do Němci 
obsazených území na to, co tam bolševici 
napáchali. Ať je to  všecko pravda nebo le
genda, fak t je, že dr. Husák a s nim nepo
čítaní kom unisté i antihlinkovsky smýšlející 
Slováci Slovenský štát (ne všichni) celkem 
bez úhony přežili.

Ale ovšem tento  stát musel poslat na 
Východní frontu vojsko. Patrně ve své vět
šině (nevím) švejkovalo, ale bylo tam  - byla

to jedna ze splátek na „sam ostatnost". 
A ovšem politický život Slovenska se zre
dukoval na činnost Ludové strany. 
A ovšem se arízovalo. A nakonec šli Židi 
do  plynu. Když se prý msgre Tlso dozvě
děl, že pětisetm arková jízdenka, kterou 
každému slovenskému Židovi u nacistů 
zaplatil, je neopravňuje k cestě do nových 
sídlišť m imo území Slovenska, prý u H itle
ra protestoval. Nevím, jak to  bylo, ale prý 
si snad - dost s křížkem po funuse - vy- 
protestoval zastavení transportů. Nevím. 
Kde se to  má vlastně člověk spolehlivě 
dozvědět'?? Poracfte, historici!

A  tedy msgre Tiso. Popravit ho jistě ne
měli a Benešovy výmluvy, že měl svázané 
ruce, protože milost mohl udělit jenom  na 
doporučení parlamentu, a ten ji nedoporu
čil, mi připadají oportunistické a nepře
svědčivé. M imoto jsem proti trestu smrti 
za politické zločiny. Podobně jako dr. Emil 
Hácha., byl i msgre Tiso v situaci jistě ne
smírně složité, a ex post se vždycky 
všechno ví lip než když je člověk v tom. 
Ale fakt je, že v životě politika existují s itu 
ace, kdy zásadový, statečný a prozíravý 
politik odmítne. Máme pro to případ z d o 
by zcela nedávné: Ševerdnadze. Ani Há
cha, ani Tiso neodmítli, ačkoliv Hácha byl 
dem okracií odchovaný právník, a Tiso d o 
konce katolický kněz, a třebaže lip než 
kdo jiný museli vědět, kdo je Hitler a co od 
něho lze očekávat. Chtěli zabránit nejhor
šímu? Zachránit, co se dá? Domnívali se, 
že se nějak podaří probruslit zlou dobou 
do doby lepší, snad dokonce dem okratic
ké? To všechno je možné, něco víc, něco 
míň. Oba, Hácha i Tiso, by se měli stát 
předm ětem  solidně „buržoasniho” , tj. m a
ximálně objektivního historického studia. 
Že by měli být předmětem oslav, pam ět
ních desek a pomníků, se mi nezdá 
a když, ty desky by měly přijít teprve podle 
výsledku těch studií. Oba, možná více ne

bo méně nedobrovolně, předsedali příliš 
mnoha bezprávím, krutostem , ano i z loč i
nům, aby se bylo možné divit, že - řečeno 
se Shakespearem - dobro, které učinili, je 
pohřbeno s jejich kostm i.

Vyjadřovat touhu po vlastním státě os la 
vou toho specifického někdejšího vlastní
ho státu mi tedy připadá mírně řečeno ne
vhodné, pro mnohé urážlivé a pro všechny 
zlověstné. Provoláni antisem itských hesel 
14. března v Bratislavě a otázka, kterou 
dle časopisu Respekt (12,1991) položil ja 
kýsi muž poplivávanému prezidentu Hav
lovi („Ste naozaj Žid?"), se možné nerovná 
souhlasu s politikou Slovenského štá tu  vů 
či rasově nevhodným  Slovákům, ale má 
k takovém u souhlasu trapně (možná ne
bezpečně) blízko. A pro nás všechny jsou 
ty podivné oslavy v Bratislavě zlověstné, 
protože sotva lze předpokládat, že by stát 
ustavený lidmi, kteří v rám ci oslav bývalé
ho, a všechno jiné než svobodného státu, 
plivali po prezidentově autom obilu, a d is 
kusi nahrazují e lektronickým  ukřičením, 
zachoval tu sotva nabytou a jedině existu
jící individuální svobodu. Sotva lze také 
předpokládat, že by takový stát byl nezá
vislý a samostatný. Byl by anomálií v pře
vládající evropské tendenci k demokracii, 
a musel by p ro to  asi - stejně jako ten 
předchozí stát - hledat ochranu u m ocněj
ších a dosud existujících anomálií.

Naštěstí je tu slovenská „mlčící většina". 
Prezident jí nabízí m ožnost referenda. Měla 
by se jí chopit. Ale to  by pak měla být defi
nitivní tečka za otázkou, jestli dva národy, 
které mluví jazyky navzájem tak dobře sro
zumitelnými, budou mít víc svobody každý 
ve svém, nebo ve společném státě.

A o to  přece jde. Jenom kde je svobo
da, je i naděje, že tam  nebude útisk; žád
ný, tedy ani národnostní. Kde svoboda ne
ní, dá se s útisky všeho druhu najisto po 
čítat.

CAUSA TANKY A JEDEN RŮŽOVÝ
ELIŠKA KOTRBOVÁ, Ottawa

Na jaře žilo Československo ve znamení 
tanků. Začal federální premiér. Dojednal 
prodej zelených nestvůr s kupci, o jejichž 
„solidnosti" se měla m ožnost přesvědčit 
i ČSFR, když prohlásili, že dávno splatné 
dluhy začnou platit až po nové, zmíněné 
dodávce vojenského arzenálu. Vydírání? 
Ano, vydírání. Pan prem iér se ale přiznal, 
že i on se pokusil vydírat. Izrael, USA a vů 
bec ty m ohovitě jšf členy světového spole
čenství. Prý jim  snad dojde, že půjčí-li 
chudém u československém u příbuznému 
přiměřený peníz, bude sl moci chudák d o 
volit luxus chovat se mravně a nebude nu
cen uzavírat nemravné smlouvy. Premiér

předvedl názorně světu m arxistickou filo 
zofii v praxi. Ta přece tvrdivala, že jen 
chudoba z lidí lotry činí, neuznávajíc obec
nější platnost morálky, jejíž obsažnost m.j. 
dokládá i nezávislost na vnějších hm ot
ných poměrech. A reakce doma? Pár dost 
opatrných komentářů v tisku. Premiér dál 
premiéruje, a že svět protestuje? Co je 
nám po něm! V diplomacii prý vydírání ne
ní vydíráním...

Za pár dnů na to  student sochařství Da
vid Černý (23) přemaloval smíchovský tank 
na růžovo. Sériový tank prokazatelně bez 
historické ceny. Snad pro někoho symbol 
osvobození v roce 1945, pro jiného sym 

bol poroby v roce 1968, pro dalšího p ro 
stý sym bol zabíjení jako takového. S do 
mácími reakcem i se roztrhl pytel. Nejrych
leji ovšem zareagovali vyšetřovatelé, když 
vznesli proti D. Černému obviněni pro tre 
stný čin výtržnictví. Část protitankově na
laděných poslanců FS odpověděla na 
vznesené obvinění protiakcí a v m ezidobí 
znovu zezelenalý tank opatřili novým růžo
vým nátěrem. Od té doby je causa růžový 
tank námětem č. 1 jak pro československý 
tisk, tak i pro nejvyšší státní představitele 
a představitele politických stran. Obsah 
reakcí: převládají mírně prorůžové sym pa
tie, ovšem s pozitiv isticko alib istickou vý
hradou ve smyslu - zákon je zákon, byť 
v případě trestného činu výtržnictví m izer
ný. A ten je třeba respektovat.Stanovisko, 
kterým se v té  horší části historie oháněl 
mnohý vyšetřovatel, prokurátor i soudce 
kolaborující s nacismem, komunismem 
a jinými ismy, který si ve vlastním žebřičku 
hodnot postavil na první místo normativní 
sílu zákona, bez ohledu na jeho obsah.

Inu, říkám si já v kanadském zapadáko
vě, zákon je zákon. Dél si ale takě říkám:



...ko n e c  rů žo vé  slávy...

...p o zů sta lí S n ím ky  Pavel V ítek

vždyť zákon je i Listina základních práv 
a svobod, a protože je zákonem základ
ním, měla by mít tu  m oc a sílu, aby se 
v jejím duchu interpretovaly všechny o s ta t
ní zákony, včetně trestního, má-li ČSFR 
skoncovat s vulgárním, dobou překona
ným positivism em  a vykročit cestou tvůrčí
ho přijímání práva. V čl.15 odst. 2 Listina 
říká, že: .Svoboda vědeckého bádání 
a umělecké tvorby je zaručena.” Bez o m e 
zení. Nepřipadá v úvahu ani zákon, ani 
morálka, ani veřejný zájem či jiné sku teč
nosti, které by ji mohly omezit.

Zkusm e zkoum at typ ický happening 
studenta sochařství a pánů poslanců 
(u nich ovšem budou p la tit následující a r
gum enty s maličkou výhradou) z hlediska 
ústavně zaručené svobody umělecké tvo r
by.

1/ Především je třeba vyjít z faktu, že 
zmíněný čl. 15 odst. 2 Listiny je hodno to 
vá základní norma, upravující pom ěr umění 
a státu. Zároveň jde o záruku individuální 
svobody.

2 / Pro svobodu umělecké tvorby neplatí 
žádná zákonná omezeni, ani omezení o d 
kazující na veřejný pořádek či dobré m ra 
vy.

3 / Dojde-li ke konfliktu svobody um ělec
ké tvorby s právem, které Listina zaručuje 
jinému subjektu, je třeba konflikt řešit 
s ohledem na žebříček hodnot, který by se 
měl dát z Listiny vyčíst.

Bezpochyby by se dalo nalézt v Listině 
právo, s nímž se růžový počin Davida Č er
ného, potažm o poslanců, dostal do kon 
fliktu. H ledat ho, však není mým cílem. Cí
lem úvahy je dokázat, že zahájení trestn í
ho stíháni pro trestní čin výtržnictví, tedy 
pro čin. „hrubě narušující občanské souži
tí” , je z hlediska ústavnosti nesmysl. O b 
čanské soužití je právně prázdný kom un is
tický výmysl a věřím, že z trestního kodexu 
časem zmizí. Navíc výtržnost či hrubá ne
slušnost, jako formální znaky výtržnictví, 
jsou kategorie pohříchu morální, a jak již 
bylo řečeno, jakákoli morálka není sto 
omezit svobodu umělecké tvorby. Ne, ne- 
vytýkám  poslancům  FS, že trestní zákon 
dodnes neoprostili od  výtržnictví. Učí se 
a mají spoustu jiné, závažnější práce. Vy
týkám  však vyšetřovatelům a p roku rá to 
rům, že dodnes tento paragraf aplikují, 
přesněji řečeno zneužívají. Vytýkám jinak 
statečném u občanovi, m inistru vnitra S o 
kolovi. že praxi svých podřízených vyše t

řovatelů hájí, vytýkám  mu, že ve stati 
„Soud je posvátný" (Lid. noviny 
z 22.5.1991) absurdně tvrdí, že: „být o d 
souzen za tank na růžovo je přeci jenom 
něco jiného než mít na krku vykradenou 
sam oobsluhu” , čímž vlastně (a jistě  proti 
svému záměru) zlehčuje váhu soudního 
rozhodnutí. Vytýkám panu m inistrovi, že 
se v téže stati zavádějícím způsobem  d o 
volává anglického civilně právního rozsud
ku, určujícího náhradu za pochybnou, 
avšak přesto pošram ocenou pověst ža
lobce ve výši půl penny. Dobře přece musí 
vědět, že v trestním  řízeni je to  stát a ne 
soukrom ý žalobce, kdo ^aluje, a že se od 
státu právem očekává, že si bude počínat 
s větší rozvahou než soukromník. M imo ji
né i proto, aby právě jeho reputace díky 
nesmyslné obžalobě neutrpěla podobně, 
jako pochybná čest zmíněného soukro
mníka. Neuvědomují si všichni ti právně 
vzdělaní lidé, že všechna je jich rozhodnutí 
a stanoviska v tak ostře sledované cause 
utvářejí právní vědom í ostatních občanů? 
Právní vědom i, právní c it i m orálku a nako
nec i úctu k lidem zabývajícím se trestním 
řízením - hodnoty to lik  pošram ocené m i
nulým režimem? Dosud projevovaným p o 
stojem  k aplikaci trestného činu výtržnictví 
jistě nepom ohou vymanění z minulého 
marasmu.

O tom, proč je možné považovat čin 
studenta D. Černého za um ělecký počin 
(happening), by se dala napsat celá další 
stať. Důvodů je mnoho. Jen doufám , že
0 um ěleckosti činu nebudou rozhodovat 
státní orgány včetně soudů a jim i ustano
veni znalci, jak bylo zvykem v kom un istic
ké justici. Umění by se i v ČSFR mělo stát 
svébytnou oblastí, v níž hrají roli vědomé
1 podvědom é procesy, které nelze racio
nálně hodnotit. A jediným ohraničením 
svobody umělecké tvorby by se v ČSFR 
měl stát obraz člověka, který konstituuje 
Ustina - t.j. člověka jako odpovědné osob
nosti, která má právo svobodně se rozvíjet 
uvnitř sociálního společenství ostatních. 
A  pouze práva oněch ostatních zaručená 
Ustinou ohraničují svobodu umělecké 
tvorby. Soudu pak přísluší zabývat se 
pouze jejich ochranou.

A zbývá jen se ptát; Je snad růžový 
tank nebezpečnější než zelené tanky na
bídnuté Sýrii?

Kvdten 1991

QUICK-BOOKS
Všem zájemcům ze zahraničí o českou a slovenskou 
knižní produkci státních i soukromých nakladatelství 

nabízíme rychlou zasilatelskou službu. Nevíte-li, které 
knihy v současnosti vycházejí, napište okruh svých 
zájmů, zašleme Vám seznam všech dostupných 

publikací.
Nezávazně nabízíme sehnání knih, které vyšly 

v minulých letech a jsou vyprodané.
Objednávky na adrese: QUICK-BOOKS 

P.O. Box 80 
108 00 Praha 10



Stav hladiny na diplomatických tocích

Není tajemstvím, že naprostá většina 
československých občanů by chtěla po 
stavit KSČ m imo zákon. Jak oni, tak i de
setitisíce čs. exulantů stále ještě žijících 
v zahraničí považuji kom unistickou stranu 
za zločineckou organizaci. Tedy - vedoucí 
představitelé té to  strany jsou zločinci. Jas
ná základní logika devadesáti procent Če
chů a Slováků. Tuto logickou rovnici si 
stále víc uvědomují českoslovenští exulanti 
v Kanadě, jejichž jediným můstkem s vlasti 
je čs. velvyslanectví v Ottavě, v jehož čele 
stojí ing. Rudolf Schuster - bývalý předse
da KNV, člen Ústředního výboru Kom unis
tické strany Slovenska a předseda Sloven
ské národní rady. Bývalý. Z KSČ trium fál
ně vystoupil na jaře 1990, v době, kdy 
měli krejčí v republice konjukturu díky pře
vracení kabátů.

Jeho jm enováni velvyslancem považoval 
exil zpočátku za omyl, později za špatný 
vtip  FM2V, pak za „trest"- stejný, jaký po 
stihl A .Dubčeka jmenováním velvyslancem 
v Turecku. Dnes, šestnáct měsíců po re
voluci, je velvyslanec Schuster urážkou 
vm etenou do tváře čs. exilu a nejen to. Je
ho přítom nost v Ottawě narušila jednotu 
exilu. Menši část slepě důvěřuje rozhod
nutí prezidenta Havla, který R.Schustera 
do funkce jmenoval. Větší část exilu a kra
janů se sice také shoduje s prezidentem, 
ne však v kauze Schuster, ale spíš s částí 
prezidentova novoročního projevu, v němž 
nabádá občany, aby každý ve svém okolí 
bojoval p roti „starému panstvu zabydlující
mu se v  nových podmínkách". Tohoto 
prezidentova prohlášení se chytily exilové 
organizace jako je Československé sdru
žení, Sokol, organizace bývalých po litic
kých vězňů K -231 , peticemi a dopisy již 
měsíce žádající Schusterovo odvolání. Zdá 
se však, že čím víc se exil ozývá, tím sil
nější je Schuster v kramflecích. Státní o r
gány na dopisy a petice neodpovídají, 
a tak dochází v Ottawě před českosloven
ským velvyslanectvím, které leží kousek 
od řeky O ttawy, k první porevoluční de
m onstraci (21.3.1991), které se zúčastnilo 
více dem onstrantů než na demonstracích 
v době Husákova režimu.

Reakce na dem onstraci čs. občanů žijí
cích v Kanadě, žádajících odvolání kom u
nisty Schustera, jeho zástupce V.Rychlíka 
a lustraci všech zaměstnanců a estébáků 
na ZÚ - přišla okamžitě z FMZV v podobě

ARNOŠT WAGNER, Ottawa

prohlášeni mluvčího Egona Lánského, k te 
rý se plně staví za velvyslance. Plnou po d 
poru R.Schusterovi tím vyslovil i m inistr 
J.D ienstbier (KSČ v r. 1968). První nám ě
stek FMZV, Pavol Suchán (KSČ v r. 1968), 
při návštěvě Kanady stojí za Schusterem 
jako krychle betonu, se kterou nehnou 
žádná prohlášeni, petice, demonstrace 
a ani schůze s představiteli čs. exilu. Autor 
tohoto  článku, v naprosté důvěře v ná
m ěstka porevoluční vlády, mu dal kopii in
terview s bývalým diplomatem  ZÚ v O tta 
wě Alexejem Murinem. Mělo vyjit v Re
spektu, což te lefonicky potvrdil i šéfredak
to r Ivan Lamper. Neví se, kam vedla první 
cesta P.Suchána z letiště, ale jedno je jisté
- den po návratu prvního náměstka z Ka
nady do Prahy se autor rozhovoru s Murí
nem v Respektu dozvěděl, „že to  nevy
jde". Ať jsou to dlouhé prsty Suchána, ne
bo bývalého dopisovatele Respektu Egona 
Lánského, jisté je, že cenzura má růžky 
venku. Nedlouho poté se dovídáme, že P. 
Suchán neprošel lustracemi a rezignuje ja 
ko poslanec i jako náměstek m inistra za
hraničí.

M ístopředseda federální vlády Pavel Ry
chetský (KSČ v r. 1968) se o R.Schusterovi 
v O ttawě 28.3.91 vyjádřil otevřeněji: „Jm e
nováni Schustera velvyslancem je výsled
kem dohod se slovenskou politickou re
prezentací... a naše strana dohody plni!" 
Avšak i dohody musejí mít urč itý rámec 
a morálku. Kdyby „slovenská reprezenta
ce" z jakýchkoli důvodů navrhovala třeba
V.Bifaka, byl by snad také akceptován? T i
to  lidé měli takříkajíc v „popisu práce" 
spolupráci s StB -kriterium, pro které pa 
dají hlavy poslanců a vládních úředníků 
i když v mnoha případech šlo o menší ry
by, než je ottaw ský „m ob id ik” . R.Schuster 
je reformní politik (Pavol Suchán, Ottawa, 
únor 1991), ale nebyl snad Štrougal po liti
kem stejné třídy?

Na besedě s představiteli exilových o r
ganizaci v O ttawě odpověděl Pavel Ry
chetský na otázku, proč byl odvolán vel
vyslanec z Holandska:„Lustrace.” Jak p ro 
šel lustrací R.Schuster? Lustrovali se je 
nom  spolupracovníci StB. Kdy se budou 
lustrovat lidé, kteří byli tak vysoko, že spo 
lupráci s StB NEMUSELI podepisovat? L i
dé, kteří byli NAD StB! Existují důkazy
o tom , že tito lidé, „schustrovci” , si dělají 
v rámci své mafie vlastní lustrace, které

můžeme uvést na následujících případech 
„m inirepubliky československé" - ZÚ O tta 
wa:

Stav hladiny na d ip lom atických tocích - 
řeka O ttaw a - prosinec 1989.

Velvyslanec Janovic uvažuje o emigraci. 
Bojí se odvolání. Úřad přebírá první rada 
Martin Dzúr, řadový člen KSČ (36) a „o te 
vírá dveře” velvyslanectví „všem temným 
silám exilu". Šifrář L.Koňařík, zaměstnanec 
m inisterstva vnitra, si balí kufry a uvažuje
o svém nástupci. Odposlouchávací zaříze
ní v budově a v bytech diplom atů nechává 
v „provozu” . Vojenský atašé pplk. Kram- 
pera, ve službách již léta, sundává z výlo- 
žek rudé hvězdičky a mění je za zlaté. A ta 
šé pro vědu a technologii Juraj Kosmel, ve 
službách jiného ministerstva, než je m ini
sterstvo, které mu natisklo vizitky, se učí 
nazpaměť jména chartistů. Alexej Murín, 
kandidát KSČ (26) odmítá udělit vízum do 
ČSR Radoslavovi Seluckému. Murin je  ze 
všeho zmaten, neví, jak bude hodnotit s i
tuaci dom a jeho otec (bývalý velvyslanec 
v Ottawě a m ístopředseda Slovenské vlá
dy), ale pak v něm vítězi mládí a revoluční 
myšlenky. Přidává se k M.Dzúrovi. .O ba 
jsou československým  exilem celkem  
kladně přijímáni. Pracují slušně, dem okra
ticky a připravují půdu novému velvyslanci
- Havlovu člověku. Dzúr ve funkci velvys
lance řeší různé problém y, mezi jiným  i „ž i
votní krizi” J.Kanty, konzulárního úředníka 
z Montrealu (předtím v New Yorku) poté, 
kdy ho „stiskli" odcházející zaměstnanci 
konzulátu. Kanta je přeložen do O ttawy 
pod uklidňující dohled svých kolegů. „Š o
fér” odvolán, sekretářka také. Ostatní d i
plomaté vyčkávají. Stav o ttawské hladiny 
je setrvalý.

Stav hladiny v roce 1990-91
Žádné velké jarní záplavy. Přišla první 

porevoluční „nová krev” v podobě m ladič
kých manželů Ocelákových. Ona sekretář
ka velvyslance, on děvče pro všechno ve 
funkci šoféra. Po nich přijíždí nový první 
rada Miloslav Kaminský. Stačí jenom při
pravit recepci pro nového velvyslance Ru
dolfa Schustera a pak byl na hodinu odvo 
lán. R .Schuster si vyžádal místo něj V ladi
míra Rychlíka, předsedu ZO K S č na d ip lo 
matické škole v Moskvě, který v Kanadě 
už léta sloužil za Husákova režimu a udá
val exulanty manifestující před ottawským  
velvyslanectvím za propuštěni J. Dienst-



biera z vězení. Další nová krev v této 
transfuzi je Slovák Tomáš Raček, první ta 
jemník a atašé. Katolík a nečlen strany.

První věc, kterou nový velvyslanec 
Schuster udělal, bylo navázání úzkého 
kontaktu se slovenskými separatisty ze 
Slovenské ligy, jejíž funkcionáři jsou d o 
dnes pravidelnými hosty jak na ZÚ tak na 
soukrom ých večírcích velvyslance. Rychlík 
a Schuster zavedli v úřadě aparátčické 
m etody, které znechutily život všem za 
městnancům.

Stav hladiny na řece O ttawě v březnu 
1991.

Schuster vytváří „nové dem okratické" 
vedení v tom to  složení: Schuster a Rychlík 
(KSČ), pplk. Krampera (vojenská kontra
rozvědka ještě v r. 87-88) a Kosmel (ZO 
KSČ), v Kanadě už za Chňoupka (MV). 
K nim se přidává šifrář Hipský, který p ři
chází z M ontrealu, kde léta sloužil StB. 
Alexej Murín dal výpověcf a vrací se do 
Prahy. Vystřídal ho pán v důchodovém  vě 
ku, Karel Ponocný, bývalý poradce m ini
stra v Husákově vládě. M artin Dzúr je jm e
nován generálním konzulem v Montrealu, 
ale - po třech měsících - 29. března odvo
lán. Na žádost R .Schustera je také odvo
lán jediný nekomunista, „nová krev". T o 
máš Raček nechce věřit svému jepičímu 
životu dip lom ata a odm ítá převzít letenky. 
Má šest děti a v Československu nemá 
byt. Zůstává i nadále ve služebním bytě 
a po zabavení auta dává velvyslanectví 
ještě příkaz, aby mu byla zrušena kanad
ská zdravotní pojistka OHIP. Humánní pří
stup bývalých kom unistů s lidskou tváří 
k osm ičlenné rodině, ve které se v m aro
dění střídá šest dětí. Z Račka se stává 
„první d isident", který čeká na spravedl
nost z Prahy. Finančně se mu snaží pom o
ci o ttaw ské československé sdruženi. 29. 
března je na žádost Schustera odvolána 
jeho sekretářka a její manžel, šofér pana 
velvyslance. „Porevoluční" manželé Ocelá- 
kovi toho příliš mnoho slyšeli a viděli. Oce- 
lákovi jsou hlídáni i v soukrom ém  životě.

Vedení chce vědět s kým se - již po odvo 
lání - scházejí, a tak to  kolem nich vypadá 
jako ve špatném románu. J. Kanta ozna
muje dr. Mertovi, předsedovi ottawského 
čs. sdruženi, že účastníci březnové d e 
monstrace proti Schusterovi již nebudou 
na ZÚ „vítaní". Kanta nedlouho nato ale 
žádá o odvolání z velvyslanectví pro ne
možnost pracovat v takovém  prostředí ve
deném Schusterem  a Rychlíkem. Rychlík 
si asi zase pečlivě zaznamenával za záclo 
nami jejich jména.

Místo aby ledy na ottaw ské řece p rask
ly, hladina pod nimi jenom  nebezpečně 
stoupá.

Situace na ZÚ v Ottawě není ojedinělá. 
Obdobné problém y jsou téměř na všech 
čs. velvyslanectvích, jak dokazuje přiklad 
kulturního atašé, básníka Petra Krále, k te 
rý - z podobných důvodů jako ottaw ský 
Raček - odchází z velvyslanectví v Paříži. 
Noví d ip lom até jaksi m inisterstvu zahraničí 
nesedí. Ani Vášáryovou (Vídeň) a Grušou 
(Bonn) není pan první náměstek P. Suchán 
m oc nadšen. Je jenom  nepochopite lné, že 
FMZV odvolává porevoluční zaměstnance 
na základě „nekvalifikovanosti", kterou si 
přece mohlo ověřit před tím, než je do za
hraničí poslalo. Namísto nich přicházejí 
bývali komunisté a lidé často v důchodo 
vém věku (Rychlík, Ponocný). Tyto rošády 
stojí statisíce a to  v době, kdy si m inister
stvo naříká na nedostatek finančních p ro 
středků, čímž také zdůvodňuje pomalou 
výměnu starých diplomatů.

Také metody, které staré struktury pou 
žívají, aby se udržely v dip lom atických 
službách, jsou na pováženou. Vedení o t
tawského velvyslanectví v kanadském 
i krajanském tisku vysvětluje dem onstraci 
čs. občanů tím, že „Češi jsou proti s loven
skému velvyslanci". Tuto absurditu sam o
zřejmě popírá fakt, že se demonstrovalo 
za Slováka T. Račka a zároveň proti Če
chovi Rychlíkovi a komunistovi Schustero
vi, který n á h o d o u  je Slovák. Již zcela 
úplně je opomíjen další fakt, že krajané ve

svých dopisech a peticích žádají, aby nový 
velvyslanec byl také Slovák, neboť to  vy
plývá z jejich tradice. A úplně nesmyslně 
zní obvinění předsedy Československého 
sdružení Miloše Šuchm y panem velvyslan
cem  z osobní vendety pramenící prý z to 
ho, že pan Šuchm a má zálusk na jeho mí
sto. Tento zlovolný drb  obíhá exulantské 
spolky, organizace, dom ácnosti a dokon
ce se objevuje i v domácím  čs. tisku. 
O ttawský ZÚ si dovoluje zasáhnout i do 
vnitřních záležitostí čs. sdružení a na čtyři- 
sta soukrom ých adres posílá poštou a fa 
xem „Prohlášeni” plné nepravd a osočová
ní, které nemá v historii čs. d ip lomacie 
v Kanadě obdoby. Čs. sdružení na to  rea
guje protestem  kanadském u m inistrovi za
hraničí, a tak vzniká aféra, kterou si FMZV 
m ohlo odpustit, kdyby věnovalo větší p o 
zornost výběru „kádrů" pro zahraničí. M ini
sterstvo mělo už před rokem  počítat s tím, 
že v zemi, kde žijí desetitisíce poměrně 
aktivních exulantů, Rychlíkové a Schuste- 
rové neprojdou.

Koho tedy vinit z nepříjemné situace, 
která neslouží dobrým  vztahům Č eskoslo
venska a Kanady? Za situace, která ještě 
zhoršila ne m oc dobré vztahy domova 
k exilu? Nemůžeme vinit exilové organiza
ce, jednotlivce a novináře, kteří se po de 
setiletích strávených v dem okratické zemi 
zcela instinktivně bráni proti exportu býva
lých komunistů do „jejich" ciziny. Příčina je 
v dom ácí politice.

Lidé se ptají, kolik lidí ze „slovenské p o 
litické reprezentace" musí Rudolf Schu
ster, jako bývalý člen nejvyššího orgánu 
Kom unistické strany Slovenska držet v ša
chu, když si ještě po 16 měsících může 
dovolit stínat hlavy nekomunistům? Kdo 
mu schvaluje ty obrovské peníze, které 
sto jí odsun jemu nepohodlných diplom atů 
a zaměstnanců?

Pozn.: Informace v tom to  článku má au
to r z šestnáctiměsíčního „pozorování" ve l
vyslanectví v O ttawě a od šesti jeho za
městnanců a dip lomatů.

Diplomat bez iluzí

Alexej Murín, který listopadovou revoluci 
zažil v zahraničí a který o poměrech 
v Československu ví jenom  z tisku a d ip lo 
m atické pošty, neboť od roku 1988 
v ČSFR nebyl - poskytl nám rozhovor, aby 
se mohl podělit se svými dojm y a poznat
ky z „porevoluční” d ip lom atické služby.
V interview, který dal našemu kanadskému 
dopisovateli, chce tento  osmadvacetiletý 
d ip lom at, jehož mnozí mohou považovat 
za tzv. starou strukturu, vyjádřit rozčaro
vání z poměrů, které 15 měsíců po revolu
ci vládnou na Československém velvysla
nectví v Kanadě. S A. Murinem hovořil A r
nošt W agner z Ottavy.

W  - Z čeho to rozčarování, pane  
M uríne?

M - Žádnou revoluci jsem ve svém živo
tě ještě nezažil. Něco jsem si snad před
stavoval, ale ta realita, ve které dnes žiju 
a pracuju, mně vzala všechny iluze. Před
pokládal jsem, že na československém  
velvyslanectví v Kanadě, kde žije tak o b 
rovský počet Slováků a Čechů, se revolu-
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ce projeví rychleji a drastičtěji, než posled
ních 15 měsíců ukázalo. Jako „stará s truk 
tura" jsem  byl připraven na to, že budu 
odvolán, že tu budeme všichni vyměněni 
za lidi, kteří v různých funkcích nesloužili 
starému režimu. Vím, že jde těžko vyměnit 
ze dne na den všechny diplomaty, ale 
myslel jsem si, že Kanada bude patřit mezi 
země, kde to půjde rychleji, už s ohledem 
na její význam. To, co se ale na našem 
zdejším ZÚ déje, mě donutilo k tom u, že 
jsem sám požádal o odvolání.

W - Jak js te  se vlastnd dostal do 
diplom atických služeb?

M - Jako tehdy téměř každý - protekcí. 
Byl jsem protekční dítě. Otec byl velvys
lancem v Kanadě a později m ístopředse
dou slovenské vlády. Kdyby byl o tec a r
chitektem , možná bych dnes také pro jek
toval, ale já jsem měl opravdový zájem
o práci v dip lom atických službách. V té 
době z padesáti zájemců o dip lom atickou 
kariéru byl snad jenom  jeden, který se k ni 
dostal bez protekce. Já jsem byl jedním

z mála, kteří nevystudovali moskevskou 
dip lom atickou školu, ale školu zahraniční
ho obchodu v Bratislavě. Mezi těm i, kteří 
studovali v M oskvě, nebyli jenom  lidé z m i
nisterstva zahraničí, ale i lidé, které tam 
poslalo m inisterstvo vnitra. Bylo nemožné 
rozeznat, kdo je kdo, kdo pro koho bude 
v zahraničí pracovat.

W - Vy Jste také  pracoval pro S tá t
ní bezpečnost?

M - Nepracoval. Dokonce jsem nebyl 
ani členem KSČ. A také jsem nikdy nevě
děl, kdo z mých kolegů pro S tB  pracuje, 
jenom jsem si mohl domýšlet. Jeden před 
druhým jsme byli velice opatrní. Již léta 
pracují a bydlím  ve stejné budově se svými 
kolegy, jsme zde jako v kasárnách 
a i dnes si dávám pozor na každé slovo.

W - Všiml jsem  si, 2e i ve svých 
bytech ješ tó  dnes hovoříte šeptem  
a když te le fo n u je te , tak  ve lice  opa
trné. Patnáct m ésíců po revoluci...

M - Je to zvyk, ale také nová nejistota, 
neboť pokud vím, odposlouchací zařízení



je stále ještě ve zdech budovy velvysla
nectví. Potvrdil to  i p. Rychlík, zástupce 
velvyslance, který již zde před léty působil. 
N ikdo to  zatím ještě nepřišel zkontrolovat 
nebo vypnout a zařízení na odposlouchání 
je stále v m ístnosti, kde pracuje náš šifrář. 
Budovu jsm e stavěli sami a kanadská 
služba nás poslouchala zvenku. Myslím si, 
že ještě stále m ikrofony fungují, nemohu 
to však dokázat, vím jednom, že hodně - 
i „ložnicových" - informací se dostalo z na
šich bytů ven.

W - To však zajis té  noní hlavní dů
vod, proč js te  požádal o odvolání?

M - Hlavním důvodem  mého odchodu 
z funkce tajemníka velvyslanectví je „nové 
dem okratické” vedeni ZÚ a pracovní pro 
středí, které to to  vedení vytváří. Do funkce 
velvyslance přišel v červenci člověk, který 
ještě na jaře m inulého roku byl členem 
ústředního výboru Kom unistické strany 
Slovenska a který si sebou přivezl i své 
aparátčické manýry a způsoby práce. Ing. 
Rudolf Schuster byl jmenován za své „zá
sluhy". Udělal pro VPN službu tím, že 
z parlamentu a slovenské vlády odstranil 
značný počet svých kolegů - komunistů. 
A potom  jako předseda Slovenské národní 
rady ostentativně vystoupil z KSČ. Jak si 
mám vážit nadřízeného s takovým  charak
terem, který převlékl kabát, vzal jidášský 
groš, a dnes reprezentuje novou Česko
slovenskou republiku? A navíc mi na něm 
vadí jeho vztah k některým .kanadským 
Slovákům, kteří zde bojují o svobodné S lo
vensko v  duchu fašistických tradic Sloven
ského štátu. Ještě jako předseda SNR si 
u nich budoval pozice, když zde byl jako 
člen delegace na jaře t.r., a když Sloven
ská liga byla na návštěvě na Slovensku, 
tak jim  dokonce zorganizoval pietní ná
vštěvu rodného domu J. Tisa. Jak mám 
pracovat s člověkem, který nám po nástu
pu do své funkce přikázal předem hlásit 
všechny soukrom é návštěvy v našich by
tech, s člověkem, jehož jedna z prvních 
starosti byla, zda v budově velvyslanectví 
nevisí náhodou obrazy, které malovali ma
líři - členově KSČ? Já nebudu ten, který 
bude dávat do skladiště ZÚ zátiší jenom 
proto, že to  maloval (snad) komunista. 
Uvedu jeden přiklad: když jsme jeli s pa
nem Schusterem odevzdávat jeho pověřo- 
vací listiny, měl obavy, zda složka červené 
barvy, ve které byly uloženy, nebude na 
pana generálního guvernéra působit příliš 
rudě, „kom unisticky". Já vím, že je to  ab 
surdní, ale velvyslancovy „reform y” nám 
byly již k smíchu... a co je to  za velvyslan
ce, kterému se lidé za zády smějí? Já beru 
d ip lom atickou službu velice vážně, ale to to 
je už šaškárna, ve které nechci účinkovat.

W - M inisterstvo zahraničních vě
cí v Praze musí o této  situaci přece  
jenom  něco vědět. Jak na to reagu
je?

M - Na tu to  otázku nemohu odpovědět. 
Nevím. Vim jenom, že pan Schuster dělá 
co může, aby si upevnil svoji pozici i tam. 
Vytváří si zde okruh „přá te l” z řad sloven
ských a českých emigrantů tím, že pro ně 
pořádá recepce a večeře, je ve styku 
s jednotlivci, s kterými organizuje a pro jed
nává různé osobni, obchodní a jiné záleži
tosti, případně za ně intervenuje doma. 
Ale i to  je pro něj dost těžké. Lidé za nim 
obyčejně chodí, když něco pro sebe po 
třebuji nebo proto, že jsou po tolika letech 
izolace zvědaví na zástupce nové vlády. 
Oficiální československé organizace v Ka

nadě, myslím tím emigranty, pana Schu- 
stera neuznávají, dokonce žádají o jeho 
okamžité odvolání. Výjimkou je S lovenská 
liga, se kterou byl pan velvyslanec v pravi
delném kontaktu ještě jako předseda SNR 
a zůstává s ní v kontaktu i nadále, i po  
tom , kdy jeden její místní funkcionář zp ů 
sobil na ottawské recepci ZÚ skandál.

W - M yslíte tím  dem onstranci, ke  
kte ré  došlo u příležitosti recepce na 
počest jm enováni pana Schustera  
velvyslancem ?

M - Ona to byla více méně individuální 
dem onstrace v srpnu minulého roku, kdy 
jedna studentka, která se zúčastnila d e 
m onstrace studentů 17. listopadu v Praze, 
a která zde byla na návštěvě, nemohla ně
jak přenést přes srdce, že bývalý člen ÚV 
KSS je novým velvyslancem. P9Stavila se 
s transparentem  před budovu ZÚ a „vítala" 
tak hosty, kteří přicházeli na recepci. Něja
ký Jan Geleta, funkcionář Slovenské ligy, ji 
napadl, vulgárně vynadal a zničil transpa
rent, na kterém bylo napsáno „Víte, že 
jste hosty - až donedávna - člena ÚV 
KSS?” Byl to  skandál. Pan Schuster toho  
využil hned tak, že všechny hosty pře 
svědčoval, že i když byl členem ÚV, v last
ně vždy bojoval proti komunismu. Co mne 
však nejvíce překvapilo je, že jsem toho  
Geletu viděl pár dní poté v „srdečném  
a přátelském rozhovoru" s panem S chu
sterem  v našich repre místnostech.

W - Jak se dívají na tu to  situaci 
ostatn í vaši kolegové? Za jis té  došlo 
i k jiným personálním změnám než 
jenom  jm enování nového velvyslan
ce?

M - Na velvyslanectví je jenom  jeden 
nový dip lomat, který neměl s m inulým reži
mem nic společného. Je to kulturní ataše 
Tomáš Raček. Ostatní jsou zde ještě z m i
nulých let, sloužili za m inulých velvyslanců. 
Dokonce i šifrář sloužil předtím  na gene
rálním konsulátě v Montrealu. V létě 1990 
sem přišel jako zástupce velvyslance jistý 
pan Kaminský, ale byl po několika týdnech
- k překvapení všech - odvolán. Pan 
Schuster si namísto něj vyžádal jako své
ho zástupce Vladimíra Rychlíka, který zde

již sloužil v letech osm desátých. Jeho pří
chod nás všechny překvapil. Jeho m inu
lost skalního kom unisty všichni dobře zná
me ještě z dob , kdy nám o prázdninách 
dělal přednášky jako student d ip lom atické 
školy v M oskvě, kde byl také předsedou 
místní skupiny KSČ. Je to člověk, který 
slavil Silvestra vždy třikrát: místního času, 
československého času a m oskevského 
času. N ikdy nechtěl ani slyšet žádný po li
tický vtip, od každé kritiky režimu se vždy 
distancoval a dnes papouškuje zase nové 
fráze. Jeho návrat považujem e'za špatný 
vtip. I směrem k em igrantům , kteří ho zde 
z m inulosti dobře znali jako zástupce vel
vyslance Bužeka...

W - Já si také  pam atuji pana Rych
líka. Dokonce již  z porevolučních ča
sů, kdy zde byl jako pracovník Zam i- 
ni s delegací p. Dubčeka, Čiče  
a Schustera na sjezdu Světového 
kongresu Slováků na ja ře  minulého 
roku. Měl jsem  s ním krátký rozho
vor na ZÚ, a když jsem  vyslovil podi
vení nad tím , že sem má přijít R. 
Schuster, tak  pan Rychlík mi na to 
odpověděl, že  to je  jenom  dočasně 
„záležitost šesti m ěsíců”, že Je to 
politický zám ěr, a pan Schuster zde 
bude jenom  velice krátkou dobu. Že  
lidé s jeho m inulostí nem ají v d iplo
m atických službách co dělat...

M - Mně řekl totéž. A dnes vytvořil s R. 
Schusterem „tým  dem okratického vedení". 
Je to k smíchu, když je oba pozoruji, jak 
se obrátili a jak se snaží udržet ve svých 
pozicích. Více času věnuji svojí „záchra
ně", než d ip lom atické práci.

W - Co budete, pane M uríne, dě
lat, až se vrátíte  do Českosloven
ska?

M - Já se uživím. Doufám jenom, že do 
ma je méně přetvářky a intrik, než na mém 
dosavadním pracovišti.

W - Mnoho štěstí tedy a díky za 
rozhovor. •

(Pozn. redakce: T. Raček byl 18. 2. 
1991 na návrh čs. velvyslance v O ttawě  
odvolán zpě t do ČSFR).
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Diplomaté - jejich um a výběr
OTA ULČ, New York

Na světovém  kongresu československé 
Společnosti věd a umění (Toronto, 1990) 
do jedné ze zasedacích síní vběhl roz- 
dychtěný funkcionář s oznámením, jaké 
pocty že se jim  dosta lo  - právě že přichází 
Jeho Excelence, velvyslanec ČSFR.

Kdo čekal statného státníka s bílou hří
vou, mýlil se. Rovněž by se byl mýlil v oče 
kávání zvlášť sametového demokrata. Pre
zident Havel si do  funkce vybral jiného ka- 
libra. Vešel soudruh Schuster, prototyp 
partajního funkcionáře okresního formátu. 
Tohle ale byl ústřední form át, člen ÚV 
KSS. Kolik hanebných partajních rozhod
nutí asi ta  jeho překvapivě malá hlavička 
zform ulovala či aspoň odkejvala! Můj ne
souhlasný sykot a žbrblání, jakož I , vedle 
sedícího Viléma Prečana, zanikly v nadše
ném potlesku málo vědoucích přítomných 
vědců.

Herečka Vašáryová odjela reprezentovat 
sebeosvobozenou republiku do Rakouska, 
kde pak v Salcburku celičký d ip lom atický 
sbor seznámila s kvalitou svých ňader pod 
průhlednou blůzkou.

Už jsem slyšel obavy, že Havel bude 
jm enovat Jaroslava Hutku velvyslancem 
v Holandsku. Třeba i pošle Ivana Jirouse - 
Magora k Svaté stolic i do Vatikánu.

No a p roč ne, má snad do funkcí dávat 
své nepřátele?

Což ale může, kdy mohl, být tento 
Schuster jeho kamarádem?

Otázky, otázky.
V začátcích našeho nepovedeného bu 

dování socialismu, v radostné době G o tt
waldově, se československá zahraniční 
politika vyznamenala jedním unikátem: 
v Uruguaji v roli generálního konzula ji re
prezentoval člověk, který nemluvil ani je d 
nu řeč - on to tiž notně koktal. Nicméně 
dělnický to  kádr, po liticky naprosto spo 
lehlivý soudruh.

Rychle se tak prohlodáváme k jádru 
kardinální dů ležitosti v jakémkoliv pak po 
čínání - onom u konfliktu mezi odbornosti 
a oddaností. Kolik by se našlo dobrovolní
ků podrob it se operaci m ozku, v němž by 
se mu vrtal politicky naprosto spolehlivý 
amatér? Taková kritéria v dip lom acii ale 
neplatí, a to  bez ohledu na druh režimu, 
zda dem okracie či d iktatury.

Na rozdíl od ČSFR, kde jmenovaná oso 
ba si nasadí cylindr či navleče průhlednou 
blůzku a odjede za noblesním posláním, 
v USA se kandidát musí jít představit do 
kongresu, kde si ho prohlédnou a vyzkou
šejí. Například se ho zeptají, kdo je Deng 
Xiaoping, co  je  islám, kolik je Korejí.

Tyto tři o tázky dostal Richard Kneip, bý
valý guvernér státu Jižní Dakota, preziden
tem  Carterem  vybraný jako velvyslanec do 
S ingapuru. Nedovedl odpovědět ani na 
jednu z nich. Kandidát do někdejšího Cey- 
lonu nebyl schopen najít Ceylon na mapě. 
Co bylo kdysi, bývá i dnes. Prezident 
Bush jm enoval na Mauritius ženu jménem 
Penne Korth (ovou), bez vyššího vzdělání, 
bez jakékoliv zahraniční zkušenosti, ale 
prý rozená to  velvyslankyně, navíc v Texa
su narozená - one Of the m ost im portant 
credentia ls of alt, tak se vyjádřil James A.

Baker, m inistr zahraničních věcí. Melvin 
Sembler, makléř s realitami a Bushův kan
d idát do Austrálie v  dotazníku o svých ja 
zykových kvalifikacích napsal, že mluví 
anglicky a to  plynně.

Jak tedy má vypadat správný diplom at?
Ottaviano Maggi (16. století) vyžadoval 

teo logické vzdělání, znalost Platona a A ri
stotela, architektury, matematiky, vo jen
ských věd a hudby, též znalost řeči řecké, 
španělské, francouzské, německé a tu re c 
ké a k tom u aby ještě měl zájem o poezii. 
Čili chudák, anglicky mluvící makléř Sem 
bler.

Matka Kateřiny Veliké měla jiné předsta
vy: měl to  být m ladý muž s perfektní pleti 
a schopnosti zkonzumovat obrovské 
m nožství alkoholu, aniž by se zhroutil. Její 
dceruška na carském  trůnu zdůrazňovala 
jinou kvalifikaci, a sice zdatnost v carské 
posteli. M ocnosti si pak vybíraly správné 
šampióny k výkonu této tzv. boudoir d ip lo 
macie.

Sir Harold Nicolson, významný britský 
státník tohoto  století, mezi žádoucím i 
v lastnostm i dip lom ata zdůrazňoval trpě li
vost, smysl pro humor a schopnost odolat 
pokušení vanity čili ješitnosti.

Nejvíc se mi líbí definice, kterou v 17. 
století form ulovat Sir Walton: „D ip lom at je 
počestný muž, vyslaný do zahraničí lhát 
pro dobro své vlasti." (Winston Churchill 
neméně krásně definoval lháře: purveyor 
o f term inological inexactitudes - dodava
tel, strůjce term inologických nepřesností.) 
Ve W ashingtonu až donedávna skoro čtvrt 
století velmi úspěšně působil sovětský vel
vyslanec Anatol Dobrynin, jehož Henry 
Kissinger .pochvalně charakterizoval jako 
člověka „no more deceitfu l than job  requi- 
red" - ne víc podvodného a klamajícího, 
než kolik jeho zaměstnání vyžadovalo.

Máme tu co dělat s kariérou ještě více 
žádoucí než ve filmu či televizi. On aby to 
přece jenom byl pořádný rozdíl mezi poby
tem  v zahraničí, ve velkých m etropolích, 
na blyštivých recepcích se šampaňským, 
než si n ičit zrak nad cifram i a v účtárně či 
dokonce rozvážet hnůj po družstevních 
rolích. Kde se tedy dip lom atickém u ře
meslu vyučit, jak se k němu dostat, třeba 
i bez vyučení?

Ve Francii a Velké Británii nejschůdnější 
cestu mají absolventi elitních škol. V USA 
už tomu tak není. Nikoliv již absolvent uni
verzity Yale a správný WASP (White An- 
glo-Saxon Protestant), ale spíš z plebejské 
univerzity státní a pokud možno příslušník 
menšiny, tedy zejména černoch, nebo as
poň žena s pokožkou jakoukoliv. Přechozí 
vzděláni není zárukou úspěchu. State De
partm ent pořádá písemné zkoušky dva
krát do roka, úspěšný kandidát postupuje 
do druhého kola, atd. Z původního počtu 
16 000 zájemců je vybráno 200. Jedna 
má někdejší studentka te d  vydává víza 
v Káhiře. Jiný student neuspěl jen proto, 
že odmítl redukovat svou značnou váhu
o vyžadovaných 40 kilo.

Československo sledovalo ovšem so 
větský vzor, vytvořilo si speciální školu 
a pokud mohu posoudit, d ip lom atické po 

sty zaplňovalo ze tři zdrojů: m ladých funk
cionářů s hodně širokým i lokty, s konexe
mi estébáckým i, s konexem i příbuzenský
mi. Přísné dodržování socia listického p rin 
cipu odměňování podle zásluh, ano, tak to 
má být: kdo se narodil do rodiny význam 
ného papaláše, za tu to  zásluhu se dosta 
ne mezi nás vyvolené. P ro to  syn generála 
Dzúra, normalizačního m inistra byl d ip lo 
matem v Montrealu, p ro to  syn Gustáva 
Husáka snad dodnes velvyslancuje v Bě
lehradu. Bratři, sestry, synové, dcery
i vzdálenější příbuzenstvo, od Zápo toc
kých po Štrougaly, jelo budovat socialis
mus co možná nejdál od socialismu. Ještě 
víc žádoucí ale byla kariéra v resortu m ini
sterstva zahraničního obchodu s většími 
m ožnostm i obohacování - okrádání. Nic 
tak extrémního jako za Ceausesců či za 
M arcose Ferdinanda a jeho Imeldy, těchto 
k leptokratů nejznamenitějších, ale v rámci 
m ožností českoslovenští m inikleptokrati si 
dovedli narýžovat značná, na bezpečných 
adresách uložená jmění.

Nejsou adresy jako adresy. Normalizá
tory do zahraničí uklizený Colotka rozhod
ně raději spěchal do Paříže než třeba do 
Ulan Bátoru. Sofie bývala uklizištěm pro 
zasloužilé soudruhy příliš dynosauřiho ty 
pu: tedy tam  například spěchal nenapravi
telný stalinista Václav David. Normalizátoři 
poslali padlého Dubčeka do  Turecka.

Na světě je spousta těch to  tzv. hardship 
posts, obtížných z řady m ožných důvodů - 
po litických, ekonom ických, klimatických, 
civilizačně kulturních. Tam se jede v nadě
ji, že pobyt bude krátký a pomůže v karié
ře a přesunu do více žádoucího místa. Ne
spěchá se do Kabulu či Bejrutu, kdysi ná
ramné to  metropole. Jemenská Sana, 
vždy nenáramná, prom ěňuje mnoho zou
falců v alkoholiky. V Rio Muni (nynější 
Equatorial Guinea), kde v hlavním m ěstě je 
majitelů tak poskrovnu, že v seznamu jsou 
uvedeni jen křestním jm énem , a kde z vel
ké kopie americké vládní pečeti na zdi vy
lezla zelená, velmi jedovatá mamba, jeden 
d ip lom at ze zoufalství uškrtil druhého. Ze 
čtyř na oné truchlivé vartě tedy zbyli jen 
tři.

D iplomaté jsou b ud  profesionálové ne
bo tzv. političtí, tj. individua, která se do 
funkce dostala proto, že ve své původní 
funkci selhala. Senátor, guvernér prohraje 
ve volbách a tak ho z místa porážky p o 
šlou reprezentovat někam do dálav. Nebo 
se tam  jede za trest, jako jel David, Dub- 
ček či Colotka.

V USA skoro polovina všech velvyslanců 
je z té to  politické líhně. Nejsou to  jen ve 
volbách poražení, ale i kamarádi nepora
žených, bohatci pěchující partajní poklad
ny, manželky mecenášů. Reagan poslal do 
Botswany stavebního podnikatele Theo
dora C. Maino s dvojí kvalifikací: jednak že 
rád střílí slony, jednak že podporuje skau
ty.

Politický velvyslanec není zárukou fias
ka, tak jako profesionál není zárukou ús
pěchu. Někteří z po litických, jako např. 
John K. Galbraith a Patrick D. Moynihan, 
oba profesoři z Harvardu a oba pak ve l



vyslanci v Indii, si počínali znamenitě. Jak 
ale napsal právě tento Galbraith, je cosi 
značně perverzního v povolání, jímž se 
člověk celý život lopotí po žebříčku od 
příčky sekretáře třetího, druhého, prvního, 
k chargé ďaffa ires, velvyslaneckému ra
dovi až pak úplně nahoru k šéfováni té 
které ambasády, zatím co nějaký totální 
ignoram us začne hned nahoře a podle to 
ho to někdy - nezřídka - vypadá. Převažu
je zkrátka názor, že takovou funkci může 
zastávat kdokoliv. Výtečný odborník Mal- 
colm  Toon, někdejší americký velvyslanec 
jak v Praze, tak v M oskvě, napsal o své 
zkušenosti na námořních manévrech ve 
Středozemním  -moři, Kde se mu jeden ad 
mirál svěřil, že už brzo půjde do penze 
a tak by si rád šel někam zavelvyslancovat 
a jak to  tedy zařídit. Toon odpověděl, že
i na něho již čeká penze a že tedy on, ně
kdejší námořní důstojník, by si rovněž ně
kde rád zaadmiráloval. Lampasák explo
doval nad takovou nehorázností.

Do někdejších svých satelitů Sověti 
jmenovali pracovníky aparátu aby pokra
čovali v partajním úřadování, jakoby v roli 
guvernérů provincií antické římské říše. 
Aparátník Červoněnko, poté co bídně 
zklamal v Pekingu, omyl si jel zopakovat 
do Prahy, odkud v roce 1968 posílal rozu
my, do něj pumpované státníkem  Bilakem.

Am eričané si vymysleli ještě jedno po 
divné novum, to tiž  tzv. jednodolarové d i
p lom aty - milionáře, jimž erár platí ročně 
jen jeden - prý nezdaněný - dolar.

Výtečný Adlai Stevenson charakterizoval 
d ip lom atickou činnost třem i slovy: p ro to 
kol, alkohol a geritol (posilující výtažek pro 
chabnoucí pány a pani). Avšak účast na 
recepcích, společenských obědech a ve
čeřích je součást povolání, kde se zastane 
plno práce. Případné závistivce potěším 
sdělením, že to  není nic zvlášť medového, 
že leckdo pak hořekuje - jak by vám napří
klad chutnaly ovčí oči v aspiku?

V knize D iplom atic Practice (autor R. G. 
Feltham, 1980) se lze dočíst o potřebno
stech, jak  hosty zvát a pozvání přijímat či 
odmítat, jak rozesadit a jaké pití k jaké kr
mi servírovat. V Moskvě vyšla kniha D iplo
m atický protokol a praxe (autor F. F. Mo- 
ločkov, 1977). Na 247 stranách se novi
cům dostává mnoho rad: „V chůzi se ne- 
kolébejte, chocfte vzpřímeni, s důstojnosti! 
Nedrobte chléb do polévky! Kosti nevypli- 
vujte! N ikdy si nestrkejte nůž do úst! Na 
nikoho se nedívejte příliš upřeně a vyjeve
ně!!” Autor též žáky chlácholil slovy „Ne
buďte zklamáni, budete-li mít dojem, že 
vás každý ignoruje.”

Čím vzdálenější mravy, tím ovšem víc 
úskalí. Na recepci v arabské zemi hostující 
československý hodnostář vypil misku 
s hypermanganovým roztokem, místo aby 
si v ní omyl konečky prstů. Totéž, byť ne 
s československým  provinilcem, se událo 
v Saudské Arábii a místní panovník se 
vskutku zachoval královsky: aby hosta 
ušetřil před trapasem , svou misku rovněž 
vypil.

Když britská Alžběta II. přijela na oficiá l
ní návštěvu do téže Saudské Arábie, zaha
lena byla od zápěstí až po kotníky a z hle
diska pro toko lu  o ní zacházeli jako s „čest
ným m užem " (honoráry man). Tam tedy 
přijet naše obnažovatelka z Bratislavy, 
mohla by tak způsobit vypuknutí války.

Sir Maori Kiki, m inistr zahraničních věci 
nového státu Papua New Guinea, muž do 
by kamenné, na Sira povýšený právě touto

A lžbětou, napsal knihu s perfektním  titu 
lem „Deset tisíc iet v jednom  lidském živo
tě". Ten tedy měl nárok na řadu spo lečen
ských kopanců.

Týž nárok nemíním přiznat českosloven
ském u ministrovi z doby nynější již sam e
tové, který na recepci, pořádané česko
slovenským velvyslanectvím ve W ashing
tonu k poctě návštěvy prezidenta Havla, 
velm i podstatně urazil tři kongresmany, 
s nimiž si družně povídal a pak beze slova 
om luvy se otočil a odešel. (K zlomyslné ra
dosti staré chňoupkovské gardy, která 
to to  faux pas pozorovala.)

Rovněž tom uto československém u m i
n istru zahraničních věcí doporučuji sezná
m it se s všeobecnou zvyklostí odpovídat 
na dopisy. Prozatím se neobtěžuje byť
i jen řádkou zareagovat na příjem darů, ni
koli vždy jen tuctových.

Od toho je reprezentant reprezentan
tem, že neprezentuje sám sebe, ale svou 
zemi. Země hostitelská může provinilce 
vykázat nebo ho jen ignorovat (tzv. lim ited 
d ip lom atic boycot). Nebo prohřešky igno
rovat a přenechat je masmédiím, za p řed
pokladu, že země vysílající se dovtípí a d o 
tyčného génia odvolá. Není mi známo, zda 
Bush odvolal Petera Secchiu, svého vel
vyslance z Itálie, údajně si potrpivšího na 
m ačo počínaní vůči příslušnicím něžného 
pohlaví, včetně štípanců do jejich oblých 
zadečků, což by v Itálii nemělo příliš vadit, 
a na poznámky typu „italské námořnictvo 
má dna ze skla, aby m ohlo dobře vidět na 
své předchůdce” , což by už mohlo vadit 
trošku víc.

Velký provinilec (zpravidla v souvislosti 
se špionáží nebo mezinárodním konflik
tem, přesahujícím pouhou osobu předsta
vitele) je prohlášen persona non grata 
a musí zemi opustit.

Tento status persona grata musí d ip lo 
m at obdržet dřív, než někam může vůbec 
přijet a předložit své akreditační listiny. Gi- 
org io Pelikán by například nebyl mohl p ři
je t z Říma do Husákovy Prahy. Osoba ž i
dovského původu nemůže přijet z Říma do 
Husákovy Prahy. Osoba židovského půvo
du nemůže přijet do přísně m ohamedán- 
ské země. V roce 1984 nikaragujští sandi- 
nisté jmenovali Noru Astorgu jako svou 
velvyslankyní do W ashingtonu. Tato znač
ně atraktivní soudružka, též zvaná Mata 
Hari sandinistické revoluce, se proslavila 
tím, že do své postele vlákala Reynaldo 
Péreze Vegu, krutého generála bývalého 
režimu, a podřízla mu krk od ucha k uchu. 
Po delším uvažování Washington její p říto 
m nost schválil, s doporučením  nesedat si 
k ní příliš blízko na recepcích.

D iplomat má imunitu. Kdyby v ožralstvi 
za volantem přejel jakékoliv množství 
chodců, nepůjde do vězeni, ale na letiště, 
ze země ven jako osoba nežádoucí. Zde
něk Pisk, první tajemník velvyslanectví 
ČSSR, se pokusil zrekrutovat Franka M rk
vu, zaměstnance State Departmentu, aby 
zainstaloval odposlouchávací zařízení do 
kanceláře důležité osoby. Mrkva vše pově
děl FBI a Pisk se musel pakovat. Bývalo 
by mu ale hrozilo zatčeni' být pouze č le 
nem československé delegace u OSN 
v New Yorku. Ti to tiž mají jen tzv. functio- 
nal immunity, omezenou v souvislosti s vý
konem funkce.

U OSN s oficiálním titulem  prvního ta 
jemníka pracoval estébák Václav Králík, 
který za mnou kdysi přijel na univerzitu. 
Přivezl standardní československé dary

(slivovici, becherovku, broušené sklo) a byl 
velmi nervózní - až se mě pak přece jen 
nepokusil naverbovat do svých služeb, jak 
jsem předpokládal.

Imunitu mají i d ip lom atické vaky 
(pouch). Co to  je?

Číňané za vak pokládají jen papíry, které 
si d ip lom at může nést v aktovce. Většina 
států není tak úzkoprsá a d ip lom atická zá
silka o váze 50 000 liber se nepokládá za 
něco zvláštního. S vakem rekordního roz
sahu se v r. 1985 Sověti prezentovali 
v Baltimoru. Tam v přístavu nakládali „d i
p lom atický vak" o váze 35 tun s označe
ním „em basy household goods” čili ku
chyňské hrnce. Ani jeden americký celník 
se neobtěžoval dostavit k inspekci a pak 
se divíme, kolik té  strategicky důležité 
technologie se dá z USA vypašovat.

Diplomat s krásným jm énem  Waldo 
Emerson W aldron-Ramsey, velvyslanec 
státu Barbados u OSN, měl psa, který 
v m ěstečku Pelham pokousal osm  souse
dů. Pelhamský starosta tedy poslal velvys
lancovi slušný dopis s vysvětlením, že d o 
šlo k pokousání „nerozumného množství 
lidí" (the number o f times that this dog has 
b itten people in the area is far from  reaso- 
nable) a doporučil policii zlého hafana od 
střelit.

Velvyslanec elegantně květnatě odpově
děl, že takový zásah by mohl mít tragické 
mezinárodní důsledky. Kopie sděleni ame
rickému m inistru zahraničních věcí, m ini
stru spravedlnosti, též generálnímu ta jem 
níkovi OSN. Experti mezinárodního práva 
se dohaduji, zda pes může mít imunitu.

V roce 1962 Karel Žižka, šifrant česko
slovenské mise u OSN s oficiálním titu lem  
atašé, mínil se svou ženou Věrou zběh
nout k imperialistům. StB se o záměru d o 
zvěděla a dotyčnou Věru v jejím bytě za 
vraždila (osobně prý vykonal Miloš Vejvo- 
da, šéf rozvědky, za války u vládního vo j
ska, nasazen do Itálie po boku esesáků 
honit partyzány, po válce velmi činný v te 
roru padesátých let, po vraždě Žižkové 
povýšen, dotáhl to  až na náměstka m ini
stra zahraničních věci). Když Žižka po 
noční službě přišel dom ů a uviděl krvavý 
výsledek, natolik jím to  otřáslo, že se s lu
žebním cadilacem registrační číslo DPL-41 
vyrazil do ulic, z Manhattanu nebezpečnou 
jízdou se dostal ke karambolu, Žižka zahy
nul. Američané nařídili soudní pitvu, Č e
choslováci (tehdy Čechoslováci, dnes už 
tedy Češi a Slováci) protestovali, odvo lá
vajíce se na d ip lom atickou imunitu.

Tedy otázka: může mít m rtvola imunitu?
Mým studentům , zájemcům o tu to  kari

éru, poskytuji dvě inform ace - jednu d o 
brou, druhou méně dobrou.

Volných míst přibývá.
Přibývá jich  spolu s rostoucím  nebezpe

čím. Za posledních deset let ztratilo  život 
víc amerických diplom atů než za předcho
zí dvě století. Zabito už bylo víc velvyslan
ců než generálů na bojišti.

A  jelikož dochází ke globalizaci p rob lé
mů, volných míst se třeba bude objevovat 
víc i v československých řadách.

•  •  •



Znovunavštívení rodných prostorů
OTA ULČ, New York

rých struktur, jsem  raději nekontaktoval, 
ale napsal jsem  na m imopražskou adresu. 
Ti se mi ozvali - se zpožděním , ale přece 
jenom, což sam o o sobě je  výkon, projev 
dobré vůle. Moje zkušenost a též mých 
blížních je zpravidla taková, že naši adre
sáti v ČSFR na dopisy pokud možno ne
odpovídají vůbec. Spíš te lefonují (mají-li 
přístup k telefonu, za jehož použití nemusí 
platiti). Prý jednáni jako s mimozemšťany, 
naříká si kamarád. Mně se tedy jaksi ozva
li, s tím, abych napsal skripta, je jichž roz
množení a dodání s tudentům  ale nemohou 
zaručit.

Pak se konal kongres SVU (Společnost 
věd a uměni) v Torontu. Jeden z nemnoha 
účastníků, perfektně ovládajících ang ličti
nu, byl člověk nežijící v anglicky mluvícím 
světě, to tiž  návštěvník z Československa 
Josef Jařab, rektor Palackého univerzity 
v O lomouci. Tak jako v exilu činnost a ús
pěchy nejsou výsledkem  velkoleposti o r
ganizaci, ale především  věci energie 
a obětavosti jed inců (jako je třeba neúnav
ný pan Šrámek v Detroitu či Jirka Troják 
v Pretorii), to též a jistěže i ve větším platí 
na dom ácké půdě. Zásluhou rektora Jařa- 
ba O lomouc vykukuje z klece a navazuje 
kontakty víc než jiné instituce. Ubývá též 
veteránů marxismu-leninismu, vědeckého 
ateizmu, takovýchto groteskních pavěd, 
ledacos se již učilo a nadále se činí.

Plácli jsm e si, že přijedu na dva měsíce, 
odpřednáším  jim  tam zkondenzovaný kurs 
mezinárodního práva a za tím účelem se
píšu skripta, která oni včas vyrobí, s tuden
tíkům k dispozici.

SKRIPTA, u nás přemírou výběru učeb
nic útvar to  neznámý. Pustil jsem se do 
práce a brzo zjistil, jak že jsem tenhle zá 
vazek podcenil. Však takovou přece má
me zkušenost, že mezi námi Čechy v exilu 
dost plynně svižně brebentíme v rodném 
jazyce, ale když se dostanem e k tématice 
našich povoláni, na západě nabytých zku
šeností, tak autom aticky přejdeme do té 
které naší adoptivní řeči.

Jak tecf m ezinárodni právo plynně vy
jádřit v mateřštině? Řeč přebohatá, že 
ano. Výtečně to  potvrdil M istr Škvorecký 
ve svém eseji v New Yorku Times - Book 
Section, jak se lze s češtinou mazlit, jak 
vyjádřit nuance - že z jedné jediné anglo
saské Mary se stane Marie, Mařenka, Ma
řena, Máry - každá jiná. Jenže jak ted  
mám česky rozlišit BELLGERENCY a IN- 
SURGENCY, když mě nenapadá nic jiné
ho, než POVSTALECTVÍ? Co si počít 
s RETORSION, REPRISAL a RETALLIATI- 
ON, když mám k dispozici jen ODVETU?

Opus o 200 stránkách jsem  pak přece 
jenom  sesmolil a jelo se.

Jezdit jsem mínil autom obilem . Zčerstva 
penzionovaný bratranec si v dopise stěžo
val, že kruté zvýšeni ceny benzinu mu 
znemožňuje někam si odstartovat.

Prima. Navrhl jsem, že mu za pronájem 
zaplatím dvojnásobek jeho penze, poprvé 
v životě se tak stane vykořisťovatelem - je 
ho vozíček dvakrát tak výnosný, než pří
jem za celoživotní počinání.

Domluvili jsm e se a pak se přece jenom

N a  mé článečky z exotických dálav rea
guji čtenáři jen málokdy. Jinak tom u ale 
bylo v případě mé nehorázně dlouhé zprá
vy z první návštěvy staré vlasti („Návrat, 
nenávrat", ZÁPAD, prosinec 1990). Někte
ří si pochvalovali, že oni přesně taky tak to 
viděli a cítili; jiní mi vynadali, že jsem nena
pravitelný arogantní šťoural. V pokusech
o obhajobu marně jsem se snažil vybavit si 
podrobnůstky „konstruktivního nihilismu" 
z dávnověku našich studentských let.

„Kdo za první den své návštěvy nebude 
mít všechny odpovědi na všechny naše 
problémy, později je už nikdy nenajde," ří
kají dom orodci v Jižní Africe. Čili úměra, 
že čím větší ignoranství, tím menší zábra
ny radit. Zkušenost jistěže je to  aplikova
telná i na jiné země. Proto tedy hupky zpět 
do Československa s pom lčkou, novým 
písmenem ve firmě a řadou problém ů če r
stvých i zděděných.

„Tady to  nepoznáš, jak se to  od loňska 
zm ěnilo," varovala sestřenice z Rokycan, 
poklidného kdysi městečka, kde tecf za

den došlo k několika vloupáním včetně 
vloupání do márnice, kde tři m ládenci uřízli 
mrtvole hlavu a s ní pak hráli kopanou. 
Tak vida, nejen tedy novinky s ekonom ic
kou reformou, privatizacemi, lustracemi 
a jinými frustracemi.

Pod titulkem  „O lom oucká exotika" uve
řejnila Večerní Praha poznámku o Ulčovi - 
světoběžníkovi, který tentokrát místo na 
pacifické atoly, na asijské či africké výspy 
pilil do hanácké metropole. Na letošek mi 
to tiž připadl „sabbatica l", náš výtečný 
americký vynález, d louhodobá placená 
profesorská dovolená. Pravda, v m inulosti 
jsem je trávil pachtěním po zeměkouli, 
tentokrát místo pečených opic čí marino- 
vaných hadů budu konzumovat syrečky 
m dlobných vůní.

Proč tedy O lomouc. Nabídl jsem se 
přednášet pár měsíců česky to, co doma 
přednáším anglicky. Karlovu univerzitu, 
svou někdejší alma mater a citadelu s ta 



nedomluvili, bratranec mi na poslední 
chvíli sdělil, že nepůjčí, poněvadž se v Če
chách a zřejmě i na Moravě příliš krade. 
Nicméně zařídil nájem sovětské Lady, sice 
značně hlučně a žíznivé, ale pohyblivé.

První pohyb byl do Prahy seznamovat 
se s krušnými dopady tržního hospodář
ství. Redakce Reportéra se scvrkla ve dvě 
nudličky. Týž dojem  hodně napěchované 
indické noclehárny jsem získal u Škrtu
o poschodí výš. Že prý to  tam  je všude, 
dozvěděl jsem  se. Nem ilosrdný lačný pan 
dom ácí - nikoli osoba fyzická, ale organi
zace - porušil a rušil nájemní smlouvy 
a činži zvedl mnohonásobně. V klubu sp i
sovatelů jako po funuse, knižní trh ve psí, 
prý nejhůř od doby Temna. U nakladatelů 
jsem nic m oc nepořídil a nikdo se nedivil. 
Časopisy na tom  nejsou lépe, co vy poše
tilci se sem teď  chcete hnát se svým ZÁ
PADEM? Publikační daň 22 procent, kaž
dý laje m inistru Klausovi.

Víc se dozvídám o privatizacích a lustra
cích. Lustr též spadl na jednoho ze zná
mých, n ikdo by to do něj nebyl řekl. Na 
mě by lustr asi také spadl. Začátkem 
sedm desátých let za mnou k nám do 
Bingham tonu přijel jakýsi Václav Králík, 
oficiálně první tajemník mise ČSSR u OSN. 
Ve skutečnosti to  byl estébák, což jsem 
předem věděl a rovněž předem vyrozuměl 
známé u FBI. Předpokládali jsme, že mi 
soudruzi nabídnou špionskou spolupráci, 
kterou bych byl ovšem přijal. Jenže nena
bídli, Králík mě zřejmě prokoukl.

•  •  •
Vyhledal jsem českého kamaráda, který 

u nás na univerzitě šel na penzi a teď  už 
pár měsíců pobýval v Praze. Najal si byt 
v paneláku, majitelka sídlící v rodinném 
domku mimo hlavní m ěsto inkasuje 300 
dolarů měsíčně. Pro obě strany výhodné 
arrangement, ale příliš dlouho tam  setrvá
vat nebude. Vyhání ho závist a nenávist 
sousedů. Jeho rodině je nadáváno, co že 
jim tam  z ciziny leze je vyžírat. I jméno 
z poštovního kastlíku jim  seškrabují. Tento 
druh nepřátelství už přiměl jiného známé
ho, našince z Austrálie, že sé raději odstě
hoval zpět k méně nerudným klokanům.

„Měli jste štěstí!” dostalo se mi pokárání.
„Tedy měli - ve smyslu, že nás nepřejel 

vlak, že na nás nepadla pavlač. Jenže ne
spadla ani na vás - v tom  případě bychom 
se tady přece nedomlouvali. Snad byste 
mohli p řipustit, že víc než toho štěstí bylo 
třeba odvahy dotyčného odejít a pak jeho 
schopnost se ve světě neztratit..." tak 
a podobně jsem se pokoušel o obranu.

Daleko lip se o věci vyjádřila Jiřina Ši- 
klová v  Květech (č. 17, 1991)? „Exulanti - 
podobně jako disidenti - jsou pro nás ně
mou výčitkou, jsou odlišní, viditelní, ne
ztrácejí se v šedém zástupu. I proto je na 
ně vidět, i p ro to  se na ně útočí... Vývoj 
událostí jim  dal za pravdu. Dostali morální 
satisfakci v dějinách a na to se také špa t
ně zapomíná. Představitelé „strany a vlá
dy" za nás rozhodovali a činili nás nejen 
na sobě závislými, ale I nedospělými 
a bezmocným i: to  je úrodná půda pro zá
vist. Ti, co  se odvážili neposlechnout, se 
dnes vracejí jako úspěšní, zkušeni, relativ
ně bohatí, umějí jazyky, mají v zahraničí 
kontakty, disponují zkušenostm i ze světa, 
do něhož my teprve chceme vstoupit. 
Odešlí, zmizeli, ale dnes vidíme, že nás 
vlastně předběhli. Jsou pro nás konkuren
ci a zase nás předbíhají. To se v pseudo- 
rovnostářské společnosti „neodpouští".

Pokusili jsm e se s oním kamarádem ex- 
kolegou sehnat večeři. Na velesídlišti mezi 
králíkárnami fungovala jen jedna restaura
ce. Přirozeně k neprasknutí, takže kdyby
chom  aspoň něco si mohli vzít s sebou, 
pane vrchní, prosím vás. Přírodní řízky na 
houbách že máte - no ano, m ilerádi, m oc 
vám budeme vděční.

Prý za okamžíček. Slíbené tři m inuty se 
sice protáhly na minut třicet, neměli do 
čeho zabalit a tak nám večeři napěchovali 
do  sklenic. A že si ji máme nechat, oni ji 
odepíšou, že se jako rozbila. O ptim istický 
závěr., tedy, s důvěrou v lidskou dobrotu, 
jakkoliv již tak dlouho poničovanou.

• •  •

Mířím tedy do O lomouce, kam občas 
dojíždí přednášet také Egon Lánský, náš 
občasný spolupracovník v ZÁPADU. Z re
daktora Svobodné Evropy v Mnichově se 
stal m luvči m inisterstva zahraničních věcí 
v Praze. Jeho BMW  za jednu cestu tam 
a zpět spolyká benzinu za 1.200 Kčs.

„Je to pravda, že se ti tím to povýšením 
plat snížil dvaadvacekrát?” zeptal jsem se.

Pravda to nebyla. Plat se mu snížil pě ta 
dvacetkrát.

Tak vida, co člověk neudělá pro vlast,
i když ta východní část vlasti se ho za vál
ky snažila zplynovat.

V O lomouci jsem před tím byl v životě 
jen jednou, ve vojenské nemocnici při p o 
kusu simulovat neduhy, abych se od če r
ných baronů dostal zpátky do civilu. Neu
nikám meditaci: Bylo by mě tehdy v uni
form ě buzerovaného pétépáka m dlilo  na
padnout, že se sem budu jednou vracet 
jako americký univerzitní kantor, že se 
ožením s čínskou šlechtičnou, pustím do 
pobíhání po kontinentech, začnu psát 
knížky...

Snad to příliš nevyzní jako chvástání, ale 
jako údiv, zírání na zákruty, divy života.

TecT mě tu ubytovali na náměstíčku sv. 
Václava, vedle dómu, kde sídlil Wolfgang 
Amadeus Mozart (a kde údajně složil svou
VI. symfonii - zvanou Olomouckou), kde 
zavražděn byl poslední Přemyslovec Vác
lav III.

Ze středověku jsem pak byl za pár dní 
překvartýrován do současnosti a sice do 
bytu po sovětském velícím generálovi. Byt 
bedlivě zrestaurovaný, mezinárodni bratr 
v něm zanechal předpokládanou spoušť. 
„Byl by mě zastřelil aspoň čtyřikrát," řekl 
rektor Jařab. Sovět, s m entalitou dinosau
ra, soptil' nad nevděkem Moravanů a hro
zivě předvídal, že špatně to s nimi dopad
ne, až je zas přepadnou Němci.

Tedy jsem meditoval nad oněmi zákruty 
osudu a Ladou mířil do Města Libavá, ně
kdejšího našeho pétépáckého soustředě
ní. Jenže jsem tam nedojel - cedule s vel
kými písmeny několikajazyčně oznam ova
la, že je to  tam  OFF LIMITS, VERBOTEN, 
vstup nadále zakázán.

• •  •

Jako vloni je v Československu stále 
přem noho lízatelů zmrzliny. Kornoutek 
u úst za jakéhokoliv počasí.

Na rozdíl od  rodné Plzně, stáíe rozbom - 
bardované a ohavné, se v Olomouci, za 
chované barokní enklávě, dá příjemně 
bloum at, zajít do divadel a d ivit se, jak 
d louho spolu s jinými kulturními příležitost
mi se udrží. Výtečné operní produkce. Ta
kovouhle náramnou Rosinu v Rossiniho 
Lazebníkovi jsem už dlouho neviděl, nesly
šel. Jenže tu určitě brzo ukradne nějaká

prominentnější, centrálnější scéna. Dva
krát jsem se pokusil jít na Sm etanovo Ta
jemství, dvakrát změna programu. „V tom  
je to  Tajemství,” vysvětlila slečna u po
kladny.

Lístky jsou vždy k máni. Vyprodáni byli 
jen Švandrlíkovi Černi baroni, poskytující 
druh humoru, který přece jenom  je už p o 
někud passé. Na legraci s G ottwaldovým i 
portréty starší diváci nereagovali vůbec, 
a nemyslím, že to bylo kvůli vulgárnostem  
slovního doprovodu. Byli tu  svědky vý
směchu době jejich vlastního' dávného 
mládí - a možná že i je jich budoucnosti. 
Ony srandičky o nezaměstnanosti v kapi
talismu, něco tak pradávně vyčichlého 
a ejhle, tecf to  dostávalo až nepříjemně ak
tuální punc.

Doháním české film y současné, „Ta na
še písnička česká II" o hanebnostech Pra- 
gok<Sncertu, „Jen o rodinných záležito
stech” , o procesech padesátých let s ne
vinnými soudruhy, režíroval Jiří Svoboda, 
šéf právě té to  partaje, a v čelné roli Milan 
Kňažko, do včerejška slovenský m inistr 
zahraničního počínáni. Snažím se sezna
m ovat s film y šedesátých let. „Spalovač 
m rtvol" se sym bolikou částečně matoucí, 
ale pořád co mělo říct, na rozdíl od „O 
slavnosti a hostech", už příliš odváté. Zde
na Škvorecká v něm ale rozkošně naklá
dala se žvýkačkou a její manžel neřekl ani 
slovo.

O lomouc je též m ěsto studentské, oh
romil jsem  černouška z Burundi jakousi 
znalosti jeho hlavního města Bujumbura. 
Afričanům tu salutuji za jejich zdatné po tý
kání se s češtinou.

„Já su ale tak nasraná," svěřuje se šest
náctileté hanácké poupátko jinému pou- 
pátku. Vida, to  za mých časů nebývalo, 
řízný naturalismus slovem se tu zaslechne 
každou chvíli. Poskytován je i obrazem - 
fellatio, výkon orální lásky v novém čes
kém filmu, za něco takového by v USA 
dostali zatracující hodnoceni X.

Naturalismus též činem: neměl jsem 
městskou mapu, centrem  se nedalo p ro 
jet, nabídl se občan, že mě zavede. Poslé
ze se představil jako učitel hudby, m o
mentálně nejen bez místa, ale i bez o b 
čanské legitimace, neboť byl přepaden, 
oloupen a ztlučen, račte se podívat, uka
zoval modřiny a kotlinu po vyraženém zu
bu. S velkým ošíváním mě požádal, zda 
bych mu nepůjčil padesát korun a do zá
stavy mi nabízel policejní potvrzení o od c i
zené občance. Dal jsem mu stovku bez 
zástavy a odmítal další diky.

Zásluhou absurdních kurzovních p řepo
čtů, aby v Československu štědrosti p ro 
padl i největší skrblík. Třicet korun za dolar 
z nás činí velmože nebo aspoň tvory, kteří 
mohou nakupovat, aniž by se obtěžovali 
pohledem na cenovku, jakkoliv tedy tu 
zvedli ceny, ztěžující ž ivot patrně většině 
dom orodců. Takovouhle láci pro návštěv
níka jsem zažil jen kdysi dávno, před dva
ceti lety na Filipínách a Sri Laňce, tehde j
ším ještě Ceylonu. Vlezu k holiči a oni mi 
tam  přistřihnou zbytek vlásků za sedm ko
run. Platím desetikorunou, je mi trapné 
nechat zpropitného jen tři koruny a tedy 
přidávám jeden dolar. Z údivu a poklony je 
mi taktéž trapně. Jakožto buržoazní kapi
ta listický zhýčkanec nakupuji v Tuzexu 
a platím kredit kartičkou.

„Co říkáte tom u Svitákovi?" leckdo se 
mě ptal a tady jsem říkal cosi o jeho ame
rické penzi, odhaduji ji na m inimálně tři ti-



sice dolarů měsíčně - tedy sto tisíc korun, 
plat m noha ministrů, jež na rozdíl od pře
dáka Sládka, Sviták nemíní nahnat do V l
tavy, poněvadž ta  si prý takové další za
špinění nezaslouží.

„M ít to lik  prachů, to  se ty  voloviny snad
no říkaj - ty jeho Soudruzi a soudružky, na 
naše doly a hutě kapita listům  sáhnout ne
dám e - už je vidím, jak se sem kvůli tomu 
hrnou,” vyjádřil se místní kibic, požívající tří 
p rocent Svitákova kalifornského příjmu. 
Věru ano, to  se pak dá i v Košicích lichotit 
S lovákům  za m nožství jejich politického 
rozumu a všude varovat před nebezpečím 
systému, který jeho osobně tak luxusně 
zaopatřil. (V tom  tedy se náš filosof dů 
kladně zamerikánštěl, od mnoha svých 
univerzitních kolegů za velkou louži k ne
rozeznání.)

Když jsm e u těch peněz: v Č eskoslo
vensku se mi vzdor daňovým  a jiným sráž
kám nashromáždila z různých honorářů 
částka, přesahující prům ěrný roční plat 
občana. Nemohu tedy m uset měnit příliš 
valut, ty budu potřebovat v západní Evro
pě, kde náš souchotinářský dolar má pra
m alou cenu. Tedy nutno vybrat z Živno- 
banky. Z O lomouce se tak ovšem učinit 
nedalo, musel jsem  do Prahy.

V Ugandě je to  proces schůdnější. Zde 
Na příkopě č. 18 jsem  se musel jít pěcho
vat k obležené přepážce, za niž tři slečny 
pořád někam nadlouho odcházely. Po de l
ším čekání a šťouchání zjišťuji, že jsem 
tam  zbytečný, poněvadž Zákazník musí 
napřed vyplnit papír, formulář, který ale 
vězel někde za přepážkou.

„Proč ho sakra nemáte tady někde 
vpředu k dispozici?" vznáším racionální 
kapita listickou otázku.

To že prý nejde.
„Ale proč nejde?"
„Poněvadž by je lidi kradli."
Proč by kradli form uláře? Inu, prý kradli.
Uplynula necelá hodinka a u jiného 

okénka jdu fasovat balík bankovek. „N e
můžete mi to , slečno, dát do obálky?"

„O bálky nemám e,” vlídně vysvětlila.
' „To je úroveň, co ? ” vmísil se Čechoau

stralan a zmínil se o své jiné zkušenosti: 
„Měl jsem toho tady už dost a tak jsem šel 
do Komerční banky otevřít si konto tam. 
Jenže se mnou vyběhli. Jste objednán? 
řekli. Nebyl jsem a tak tedy ven se mnou."

V Plzni na autobusovém  nádraží mi paní 
za okénkem  s nápisem INFORMACE vyna
dala, že se nevyznám a tudíž se domáhám 
informace.

V O lomouci v restauraci Národního d o 
mu, podniku lepší kategorie, jsem jediný 
zákazník. Pan vedoucí a číšnice se hlučně 
baví a mě ignorují. Jdu jim  tedy sdělit, že 
odcházím . Nechápou.

Prodejny PNS v nejrušnějších p rode j
ních hodinách jsou většinou zavřené, tedy 
přes mříže hledím na noviny a časopisy, 
to lik  jich tam  mají, mezi nimi se ten náš 
ZÁPAD určitě ztratí, kdyby tedy měli o tev
řeno. Jdu do trafiky, tam  úřadovali, plno 
denního tisku. S výjimkou Lidových novin. 

„Lidové noviny nem áte?”
„Ty mi sem nechodí.”
„P roč nechodí.”
„Zkrátka nechodí.”

„To vás nezajímá, proč nechodí?”
„Dyť vám říkám, že nechodí.”
„Prosím vás, s tímhle postojem , jak  se 

s tímhle uvažováním chcete vrátit do Evro
py?"

„Já se nikam vracet nechcu," pani řekla 
a od protivy se odvrátila.

Už zas rýpám jako v m inulém berichtu, 
já vím. Stín to ta litní zkušenosti je dlouhý, 
už zas vidíme příliš mnoho portrétů nové
ho prezidenta na úředních zdích. Příliš 
přemalovávání názvů ulic, bourání pam át
níků, aby se vlastní m inulost příliš nepa
matovala. Tím, že se odm ontuje plaketa 
s informací o tom  kterém bolševickém 
shromáždění, dojde snad k vyradýrování 
m inulosti, případně vlastního špatného 
svědomí?

Zúčastn il jsem se ustavujícího sjezdu
O.D.S. (Občanská dem okratická strana), 
dostal jsem jm enovku HOST bez jména, 
též bez fungujícího spínáčku na sako, na
dále prý nedostatkové zboží. Někteří - ne 
ale všichni - řečnici tvrdili, že je jich p rav
da je ta  jediná pravdivá, někteří povstáva
li s požadavky typu „b u d  všechno nebo 
n ic ” a bylo pak na Václavu Klausovi, aby 
zachraňoval situaci se zdůrazňováním  
novot jako to lerance, konsensus, kom 
prom is.

K změnám však dochází, ne každý kaž
dému vlkem. V tramvaji mi slečna nabídla 
místo k sezení. Bolestivě jsem zavrtěl hla
vou, že ne, archaické údy mi ještě slouží, 
jenže ona dobrá duše naléhala, trapnost 
pak vyřešil jiný starší pán, který se s chutí 
na sedátko svezl.

Objevují se privátní obchody. Vloni byly 
fronty na citrony delší. Podařilo se mi se
hnat ředkvičky. Už vydržím stát i ve fron 
tách a v aktovce autom aticky nosím pytlík 
pro případ, že někde bude něco užitečné
ho ke koupi. Vynalezl jsem si svou o lo 
m ouckou exotickou specialitu jahodový 
džús a do něho si přimíchávám nastrouha
ný kokos, obé snadno k mání.

Už si tedy zvykám, aniž bych se ale všu 
de přestal domáhat, aby si oni odvykali. 
Do profesorské stravovny si nosím tam 
neexistující papírové ubrousky a raději se 
odvracím, když kuchařka rukou nabírá nu
dle a porcuje je na talíře.

Areál Palackého univerzity je tém ěř 
kompaktní, v Křížkovského ulici je i barok
ní, nikoliv tedy každý pes jiná ves, rozcou- 
ráno po městě, jak je tom u v Praze a lec
kde jinde. Tak prostornou kancelář, co  mi 
přidělili, nemá ani náš americký rektor.

Jaká to  výhoda naší angličtiny, že ne
rozlišujeme tykání a vykáni, znovu si uvě
domuji. Zdejší titulování, profesorování, to 
jim  brát nebudu, co jsou americké plebej- 
ské způsoby/nezpůsoby proti váze trad i
ce, takhle už je to  baví staletí.

Přišli mi tu gratulovat s kytkou a vínem 
k svátku - tedy něčemu u nás za mořem 
neznámému. Jeden kolega kromě slivovi
ce do hrdla mi na housle zaserenádil do 
ouška. Kdo by pak nebyl upřímně dojat.

Přijel sem austrálský ranhojič a léčil slo
vem. Slova anglická tu nadále jsou ves
měs nesrozumitelná, což jsem ocenil na 
divadelním představení, im portu z Anglie 
s nehorázným množstvím vulgárností.

S tudenti jsou ovšem civilizovanější než ti 
američtí: např. dovedou pozdravit, činí tak 
bez náznaku nechuti. Ve třídě ale projevují 
druh zdrženlivosti, kterou bych vítal, kdyby 
jí bylo méně. Snažím se být neformální, jak 
se jen dá. Pár jed inců má znalosti převy
šující americký průměr. Třeba jsem se 
zmínil o ostrově Nauru a oni věděli, o čem 
mluvím.

Čekal jsem  víc dychtivosti po vědění
o světě. Netroufám  si ale form ulovat závě
rečný soud. Je ta to  pasivita či jen zdrženli
vost věc nejistoty? Jsem tu upozorňován, 
že tohle je přece mládež přijatá na studia 
ještě za Jakeše, tehdy politicky bezúhonní, 
nezřídka z rodin politicky prominentních. 
Někteří byli předurčeni ke studiu Jakkoliv 
třeba bez ta lentu či m otivace, tecf navíc 
dom a slyší, jak tatínek expapaláš lam entu
je o stavu věci. Tak proč by, jak by se 
mohli zajímat o povidáníčka někoho 
z amerikánského kapitalismu.

Někteří pesim isté ml tvrdí, že přehlížet 
by se neměla i navyklost lenosti, všeobec
ný pokles standardu, nároků na cokoliv - 
lajdačilo se ve fabrikách, v úřadech, proč 
tedy ne ve školách? A pak taky nezapo
meňte, pane profesore, že studentům  se 
přisuzuje zásluha za listopadovou revoluci, 
a to pak každý jakkoliv nezúčastněný se 
snaží ze zásluh vyrejžovat co nejvíc. Tedy 
m inimum  požadavků, místo zkoušek zá
počty či kolokvia a kantoři raději kejvnou, 
než aby riskovali rebelii.

Víc než manuálně distribuované nudle 
mi vadí antikvární technické vybavení, na
př. manuální psací stroje, úděsné kraksny 
do hnoje zaházet a zadupat. Rovněž ko 
munikační systém - v porovnáni Uganda 
vzorem. Na celičké katedře je jen jeden te 
lefon v ne vždy přístupné kanceláři, odkud 
lze volat ven z města. V přepychově p ro 
storném  bytě po sovětském  komandantovi 
te lefon není. Tedy abych ve městě obíhal 
budky. Prozatím jsem našel jednu, bez 
dveří, ale sem tam  funguje. Přátelé z Pra
hy se snažili dovolat sem a já k nim. Ves
měs se nám to  nepovedlo, takže si nemá
me co  vyčítat.

Tristní pravidlo má ale jednu výjimku. 
Mohu telefonovat do Ameriky. Vytočím  to 
tiž číslo 00420-00101, odněkud hodně 
z dáli se ozve „ATaT, may I help you” a já 
jim  řeknu číslo, jež míním volat a též číslo 
svého konta, kam mi to zaúčtovat, ve v te 
řině mě spojí se slovy „Thank you for using 
ATaT" a já si pak přes oceán povídám 
a vysvětluji, že to  nic, kolem zrovna jela 
tramvaj, nebo se do budky vchrstl déšť 
neexistujícími dveřm i. Když odložím  slu
chátko, vložená koruna pak vypadne zpět. 
Když jsem  se proceduru snažil vysvětlit 
úřednici na poště, neuspěl jsem. Odmítla 
uvěřit tak pro ni nerealistické nehoráznos
ti.

Antonín Blažek, o lom oucký kolega - te 
oretik vědec a praktik poslanec Federální
ho shromáždění, pak zařídil průjezd do za 
kázaného vojenského prostoru Libavá. Nic 
známého jsem v něm nepoznal, nic nestá
lo za patrně nezákonné fotogra fovat s vý
jim kou zdevastovaného tereziánského ko 
stela Stará voda. Azbuci zde počmárali, 
co se dá - VORONÉŽ - vyryto pod jedním 
svátým, LENIN - vyryt nad všemi svátými.



Ovoce rajských stromů jíme
J. FORMÁNEK, Paříž

Paní režisérka Chytilová nechť mi prom i
ne, že jsem si pro svoji povídku vypůjčil 
název jednoho jejího filmu. Když mě to 
všechno začalo provokovat a zjevovat se 
v hlavě, aniž bych věděl proč, napsal jsem 
na ještě prázdný papír tento  název. Tak
že prom iňte: .O voce rajských stromů 
jíme".

Bydlel jsem v Paříži přesně čtrnáct dnů. 
Tetička odjela na půl roku do Pyrenejí a já 
zůstal sám. Ještě mi stihla vysvětlit kde co 
najdu, zabouchla dveře u svého rychlíku, 
skrze tlusté  klimatizované kupé udělala 
úpěnlivé němé gesto, které jsem si mohl 
vyložit všelijak a zmizela na šest měsíců 
někam na jih. Zůstal jsem sám v jejím by
tě, abych se v noci věnoval francouzštině 
a přes den Paříži. Tu ženu jsem poprvé vi
děl přesně po těch čtrnácti dnech. Stál 
jsem před vchodem  a bavil se s domovní-

Usmála se, nasedla do auta a odjela. Před 
výjezdem z domovní dvorany mně ještě 
lehce zamávala.

.To je zvláštní," prohodil jsem spíš sám 
pro  sebe.

„Že jo ," chytil se toho v opačném  sm y
slu nešťastný domovník.

„Padesát sedm košťat, víte, co to  je? 
Kecají ve vládě o raketách, atomovejch 
elektrárnách a počítačích, ale pořádnou 
metlu už člověk nesežene.!”

„Víte, že je to  víc než jedna týdně?"
„No jo, sakra, máte pravdu. A co u vás, 

taky se tak lámou?"
„Nevím, já jsem nezametal, ale slyšel 

jsem, že jo .”
„Jó, pane, to  je bída - povídá se, že 

v Rusku,” poslední slovo doslova vykřikl 
a pak mě chvilku zkoumal co to se mnou 
udělalo.

„H m .“

zal jsem  na m ísto, odkud odjela ta černo
vláska.

„To je vaše sousedka, Španělka, p ro 
vdala se do Paříže a tuším  že tu něco s tu 
duje. Mluví už dobře, lépe nsž vy, však 
jste to  slyšel. Bydlí tady taky osm let. Její 
manžel je nějakej inženýr nebo co, na- 
shle." O točil se a odcházel.

„Osm let, to  je doba," brum lal jsem  si už 
pro sebe. Přesně jsem  věděl, na co myslí. 
Za to  období zlámal přinejmenším  546 
smetáků.

Šel jsem domů. To je zvláštní, koho mi 
ta holka jenom  připomíná?

V Paříži vládlo jaro a já stoupal po scho
dech do čtvrtého patra, přemýšlel o sou
sedce i domovníkovi, který si na mě vzpo
mene, když s manželkou probírá historii 
smetáků. Všechno se mi slilo dohrom ady 
a na všechno bych zapomněl...

kem, členem  francouzské komunistické 
strany. Do jeho chmurného monologu
o těžkostech života, marnosti zametáni 
chodeb (lidi je zase zašpiní), střihání ven
kovního trávníku (vyroste mrcha znova), zi
mního topení (že on akorát musí bydlet 
v Paříži, kde je obvykle zima) a neschop
nosti vládnoucí třídy zajistit výrobu trvanli
vých sm etáků (představte si - loni jsem 
jich zlom il padesát sedm), náhle zazněl 
ženský hlas.

„D obrý den, my se ještě neznáme 
a jsme vlastně sousedi na patře."

O točil jsem  se a uviděl drobnou černo
vlasou ženskou v džínách a manšestro- 
vém saku, s asi tříletou holčičkou v náručí. 
Podala mi ruku a představili jsme se.

„Kdybyste něco potřeboval, klidně za
zvoňte. Manžel umí německy. Slyšela 
jsem, že vy taky, bydlíme hned vedle vás."

„Tak v tom  Rusku dával prej ocelový 
násady a pak se to  neláme."

„Hm, nevím.”
„Panečku, to  je potom  smeták - Stalin 

to  měl vždycky dobře promyšlený," pro
nesl významně na závěr souvětí a znovu 
čekal na moji reakci.

„Je to  možný, ale zase se víc při práci 
nadřete, to koště je určitě těžší.”

Chvilku přemýšlel a přitom  se opřel
o násadu, kterou držel v ruce. Čekal jsem, 
že praskne. On asi taky. Tentokrát však 
francouzská vláda zajistila dobrý výrobek.

„Asi máte pravdu, o tom  jsem takhle 
nikdy nepřemejšlel. Jdu to  říct manželce, 
včera jsme se o tom  akorát bavili v souvi
slosti s vámi. Nechcete zaskočit na aperi
tiv?"

„Děkuju, ale musím se zase učit, jste 
m oc hodný, prosím vás, kdo to byl?" Uká-

Smmek Helena Helmichová

Několikrát jsm e se potkali na schodech 
a začali si tykat. Jednoho pátečního veče
ra někdo zazvonil. Přišla i s manželem. 
Diskutovali jsme o politice, manžel uměl 
německy hůř než já francouzský. Jm eno
val se Daniel a ona Celo. S Danielem jsme 
začali chod it hrát tenis. Pracoval na Sor- 
boně na výzkumu sluneční energie. Celo 
studovala historii, malinká Aynoa ve svých 
čtyřech letech mluvila skvěle francouzský
i Španělsky. Párkrát jsm e spolu povečeřeli. 
Za dva měsíce jsme byli jako staří kam a
rádi.

Někdy, když jsem doma v tichu kouřil 
a opakoval sl v hlavě slovíčka, slýchal 
jsem je jak se baví, nebo i hádají. Ona, 
s výrazným hlasem i artikulaci, tem pera
mentně vykřikovala své problém y. On, 
klidný a rozvážný, se snažil něco logicky 
vysvětlit. Několikrát jsem s ní byl nakupo



vat a ona mně ukázala, kde a co je nejlev
nější. Několikrát jsem  s ním jel autem  a on 
jako  rodilý Pařížan mě provezl zkratkam i 
a neznámými průjezdy. Jednou pozdě ve
čer u mě zazvonila.

„Aynoa už spí, nechceš se jít projít?" 
„Docela jo , Daniel taky spí?”
„Ne, on je celý týden v M ontpellier na 

nějaftém kongresu," prohodila lhostejně.
Podíval jsem  se na ni. Drobná černovla

sá španě lka  v keckách, džínách a triku. Je 
to  zvláštní, někoho mi připomíná a nevím 
pořád koho. Byla docela hezká, ale tako 
vým tím způsobem , kdy krása do očí pří
mo nebije. Po chvilce pozorování se však 
objeví jako dno čisté řeky, jejíž zčeřená 
hladina se uklidňuje. Stála ve dveřích a če 
kala, až se obuji. Možná, že někde jinde 
by to  bylo zvláštní - m ladá žena přijde ve 
čer pozvat skoro stejně starého souseda 
na procházku - byl jsem  však v Paříži, kde 
je toho  to lik zvláštního, že jsem  se au to 
m aticky obouval bez jakýchkoli pochybno
stí. Taky jsm e kamarádi, tak proč si lámat 
hlavu.

Venku jsm e se procházeli a kecali.
O  Španělsku, Paříži, Praze. O její historii 
a o mém divadle.

„Můžu se tě na něco zeptat?"
„H m .”
„P roč se v sobotu  a v neděli pořád d í

váš na hodinky?"
Začal jsem se smát.
„P rotože se v tu  dobu hrají v Praze 

v Národním divadle dvě představení - o d 
polední a večerní. A já to  z Paříže sleduju 
a představuju si co  se hraje, co  bych nor
málně dělal, co dělají kamarádi a který je 
asi jednání a nebo výstup .”

Usmála se.
„Je ti sm utno?"
„Ani ne. Ale mám to  rád, je to  asi takové 

vnitřní provokování m inulosti, které mně 
dělá dobře. Ale smutnej z toho nejsem. Je 
taky fakt, že jsem  měl spoustu kamarádů 
a tak si na ně taky vzpomenu."

„Takže seš trochu sm utnej."
„Nejsem, Celo, fakt: Už jsem  ti to  říkal 

dřív. Kdyby mi tecf někdo dal letenku, že 
tam  můžu ještě večer letět a pak se zase 
klidně vrátit, neudělám to. Strašně rád si 
na to  vzpomenu, ale nechci tam !”

„Jednou budeš chtít."
„Nevím, ale tecf ne!"
„Ty seš zvláštní.”
„To není nic zvláštního. To je můj zp ů 

sob, jak lip zapom enout a zvyknout si ta 
dy. Vzpom ínat na to tam, představovat si, 
jak tam  je. Ale bez citu , trpkosti, lítosti - 
prostě jako bys to někde četla, nebo vidě
la ve filmu. Už několikrát jsem  se přistihl 
při myšlence, jestli se mně to nakonec 
přece jenom  nezdálo, jestli to bylo a nebo 
ne.”

„A?"
„Pak si však uvědomím, že tam  ti lidé 

jsou pořád, že tam  mám rodiče, kam ará
dy, starý lásky. Přijde dopis, kterej to 
všechno rozčeří, nabudí atmosféru a já 
jsem  zase tam. Proto musím začínat p o 
řád znovu v těch němě m rtvých vzpom ín
kách. Znovu vzpomínat a vlastně zapomí
nat. Přiznám se, že v poslední době je to 
už snazší. Čím víc narůstá časový rozdíl, 
tím  víc se ta země vzdaluje. Jako by o d 
plouvala."

„To je zajímavé, já jsem to nikdy tak ne- 
. měla a taky jsem  cizinka."

„To není zajímavé, prom iň, to  je jasně. 
Ty máš pořád to  Španělsko otevřený, kdy

koliv tam  můžeš a kdykoliv se můžeš vrá
tit. To je ten největší rozdíl. A pak, žila jsi 
tady od začátku s Danielem, měli js te  dítě 
a to  už je nějakej smysl, studuješ - další 
smysl, máte vlastní byt - další smysl."

„Ty seš tady taky kvůli nějakýmu sm y
slu.”

„Jasně, ale tecf ho spíš hledám a musím 
si ještě sám sobě spoustu věci ujasnit. To 
co je tam  u nás jasný, je tady naráz něco 
úplně jinýho, víš?”

„Nevím a už nemluv a dej mi ruku.”
S opravdovým  překvapením jsem se na 

ni podíval.
„Ne, já to  nemyslím tak jako ty  - já se 

chci jenom  podívat do tvé d laně.”
„Ty umíš číst z dlaně?"
„Neumím, ale ráda se tam dívám," mrkla 

na mě šibalsky.
„Velká láska, málo peněz, čáru života 

máš rozpůlenou. Ten předěl je asi ta  Fran
cie. Tecf bude záležet, jestli ta  větší část je 
prožitá a nebo naopak. Jestliže jo , tak 
podle toho prcka co ti zbejvá to tipu ju tak 
na pět - deset let maximálně. V opačném  
případě se dožiješ přistání na Jupiteru..."

„... a konce komunismu ve Svazu sově t
ských socialistických republik a okolních 
spřátelených blbců!"

Smáli jsme se.
„Jdu zítra do Universitní knihovny, 

chceš jit se mnou?"
„Škola mi končí až v jednu odpoledne, 

Celo.”
„Dobře, já tě počkám  o půldruhý na 

Chátelet.”
„Fajn."
Druhý den k večeru jsm e se ploužili do 

Latinské čtvrti na kafe. Oba jsm e byli una- 
verni. Já francouzštinou a ona svým stu
diem. Začala mně vyprávět o svých kam a
rádech z Paříže.

„A víš, byli to fajn kluci, ale byli hom ose
xuálové, takže to  mezi námi klapalo bezva, 
proto jsm e ještě do dneška kamarádi."

„To už jsi znala Daniela?"
„Né, kdepak. Přišla jsem do Paříže s ka

m arádkou. Bydlely jsme kousek odtud 
v podnájmu. Ona si pak našla nějakýho 
kluka z Chicaga a tecf žije v USA. Mě si 
našel Daniel a zbytek už znáš.”

„On si tě našel, jo?" zeptal jsem se ve
sele.

„Jasně, já nikoho nehledala,” odpově
děla a podívala se mně přímo do očí. Vů
bec nic mě nenapadlo.

„Můžu se tě na něco zeptat?"
„Proč se dívám na hodinky?”
„Né, vážně."
„Celo, ty můžeš všechno."
„Ty jsi homosexuál?"
Málem mi vypadla cigareta z pusy. Tak 

tohle se mně ještě nestalo.
„Né, proboha, p roč?”
„Protože z každýho mýho kamaráda, 

s kterým mně bylo dobře, se nakonec vy
klubal hom ouš.”

Šli jsm e chvilku mlčky. Když jsm e pře 
cházeli m ost přes Seinu přímo k bulváru 
Saint M ichel, znovu na mě promluvila.

„Ty mi nic neřekneš?”
„Co ti mám říct?”
„Nevím .”
V tom  okamžiku jsem už věděl co chce 

slyšet. Ale proč, proboha? Proč pořád ty 
vášně, to  už fakt nemůžeme být normální 
kamarádi, kteří spolu leží třeba i v posteli, 
ale myslí na myšlenky toho druhého a ne 
na jeho pohlaví. A pak, je tu  taky Daniel. 
A pak je tu  taky to , co ona nepochopí. Že

s ni jsem  hlavně z toho  důvodu, že je to 
lepši než se flákat sám. Lepší v tom  bave
ní, vykládání a pití kafe. Asi jsem  egoista.

„Mně je s tebou taky fajn." Řekl jsem do 
pauzy ticha a vzápětí se zhrozil a zděsil. 
Kdo to  za mě řekl, kdo to  udělal? Už ale 
bylo pozdě. Slova se narodila do  pařížské
ho podvečera. Viditelně se jí ulevilo 
a usmála se. Bože, to  jsem  vůl.

„O voce rajských strom ů jíme."
„Cože?”
„Ale nic. Nač jsou tam  před tím  Pom pi- 

douem  ty  obrovské hodiny?” Zeptal jsem 
se, abych to  zamluvil.

„To je ještě čas do konce sto letí a tisíci
letí. Na Silvestra v roce 1999 tam  o pů lno
ci naskočí samé nuly. Přijdu se sem na to 
podívat."

Jak to  řekla samozřejmě. Ono to  bude 
za jedenáct let a ona ví, co  bude v tu  d o 
bu dělat. To je hrozné - já nevím, co  budu 
dělat zítra,.natož v tom  dalším tisíciletí.

„Tak sl tu  na tebe vzpom enu.”
„To seš hodná, ale proč pak?”
„Protože ty  se toho nedožiješ. Piješ moc 

kávy a hulíš spoustu cigaret, víme - pane 
z Prahy,” řekla s veselou potměšilostí. 

„Děkuji za upřím nost, paní ze Španěl!” 
Takže je to jasné a už vím, co budu za 

těch jedenáct let dělat. Díval jsem se na 
její zadek, jak rytm icky mizí do blízké ka
várny. Je to Španělka, holky v Čechách to 
tak rytm icky neumí.

Seděla už za stolem  a luskla na mě p r
sty. Stál jsem pořád na chodníku. Jasně, 
je to  tak. Oni lusknou, někdo zvolá olé 
a přiřítí se býk.. Jasně, vždyť to  znám. Při
šel jsem k ní a posadil se. Rukou jsem  hle
dal pod tričkem  přívěsek.

„Co si dáš?”
„Kafe."
„Fajn, já taky."
„A, tady je .”
„C o?”
Vytáhl jsem na světlo boží m alinkatý zla

tý obrázek a hrdě nafoukl svoji hrucf.
„Jé - ty seš to rr? ”
„S í-o lé !"  -
Dalších čtrnáct dnů se nic nedělo. Paříž 

se prom ěnila v žhavou pec a tep lo tn í re
kordy stárly s datem. Davy zpocených tu 
ristů z celého světa vyhřezávaly z přecpa
ných chodníků a vlaků metra, zpitomělí 
vedrem, Paříží a dvoustým  výročím  Fran
couzské revoluce. Mezi tím vším jsem  se 
snažil jezdit do kursu, odpoledne sedět ve 
stínu strom u, nebo u řeky, a večer se tř i
krát sprchovat. Ž ivot k poledni očividně 
odumíral, takže ani člen francouzské ko 
m unistické strany, náš domovník, nebyl 
k vidění opřen o násadu koštěte na dvoře, 
ale spíš o pult blízké kavárny, kde se nalé
val pivem a nadával na osud.

„Merde, že akorát já musím žit a makat 
v oblasti takových pařáků: U vás to  taky 
tak peče?" Zahulákal směrem ke mně.
V hospodě jsme byli sami dva. Čekal jsem 
na číšníka až přinese žádané gitanky.

„Taky, taky a když přitáhnou radioaktiv
ní m raky z Východu, je to  ještě veselejší.” 

„Aspoň je tam  nějaká sranda," pronesl 
chm urně a dopil pivo. Bucf jsem  to řekl b l
bě nebo mně rozuměl pouze závěr věty 
a nebo už vypil toho piva víc než dost, 
uvažoval jsem  platě cigarety.

„Hele, m ladej," zarazil mě u dveří, „a co 
ta  Španělka, co, dobrý? Starej je pořád na 
kongresech, tak zaskakuješ, né, co, .cha 
cha chá!" Začal se oplzle sm át. Tak je to 
přece jenom to  pivo, pomyslel jsem  si.



„Co máte, my jsme kamarádi.... všich
ni!"

„Ruská tro jka ,” vykřikl bujaře a plácl do 
pultu, „pivo!"

Smáli se te d  i s číšníkem. Mávl jsem ru
kou a vyšel ven.. Vedro mě opět až omrá
čilo.

„Francouzky - Francouzům! Ale cizinky 
klidně cizincům !" Slyšel jsem ještě za se- 
bou podivně překroucené heslo pravičáka 
Le Penna z úst komunistického levičáka. 
Lidi se nudí a vymýšlí si blbosti, napadlo 
mě ve čtyřicetistupňové výhni. Na dveřích 
bytu byl vzkaz - „Dnes večer slavím naro
zeniny, počítám  s Tebou, Celo!”

Dal jsem si doma sprchu a jako trpící 
Orfeus se d louho díval na ten kus papíru.

Do prdele, co vlastně chci? A co chce 
ta holka? A co moje svědomí? Otázky se 
vynořovaly a zabodávaly do racionální 
části schizofrenního mozku přesně 
v okamžiku, kdy se na mě doslova vrhla 
v jejich malém Renaultu. Narozeniny skon
čily a Daniel odjel nočním vlakem do M ar
seille. Byli jsme ho vyprovodit. Autem jsme 
se pak vraceli domů. Na nástupišti se lou
čil se svojí ženou a smutným  pohledem 
sledoval přes její vlasy a krk moje rozpači
té kouření dva kroky od nich. Objímali se 
a ona už vlastně objímala mě. I když se 
ještě vůbec nic nestalo, můj pocit viny v i
sel nade mnou jako zrcadlo, ve kterém se 
odrážely jeho podivné vyrovnané oči.

Proč? Proč přes naše přátelství tuší už 
moji vinu a já jeho podezření? Proč, p ro 
boha, bude sedm hodin ležet v upoceném 
dusném  vlaku s představou vlastni nahé 
ženy vzdychající pode mnou? Proč už ne
můžu konečně najit na tom to  světě důvě
ru? Absolutní důvěru v člověka a jistotu 
toho, co  vzhledem ke mě udělá. Proč ani 
já nejsem schopný tu to  jis totu vyvolat, 
když ji chci a hledám? Jsme už definitivně 
slepí v hledáni opravdovosti? A nebo jsme 
kdysi dávno byli vskutku za svůj dědičný 
hřích vyhnáni z ráje? Za svůj čin, který se 
s námi táhne celou věčností. Děsivý svět, 
kde milujeme falešné ovoce falešných 
stromů!

Vlak zmizel v dálce. Vyšli jsm e z nádraží 
a m lčky nasedli do auta. Já pln smutku 
a odhodlání. V tom  okamžiku se na mě 
vrhla. Začala mě hltavě líbat a její malá 
španělská ručka vjela pod mé džíny.

„0 , ach, óó." Takové a podobné zvuky 
vydávala spolu s nesrozumitelnými slovy 
m ateřštiny a francouzským  - „je te veux.”

Snažil jsem se ji mírně odstrč it. Sam o
zřejmě si to  vyložila úplně jinak a vrhla se 
dolů ke kalhotům, které začala chvatně ro 
zepínat.

„Nó, Celo!”
„Si.sí!"
-No."
„Sí."
„Tady ne.“
Okamžitě se vztyčila, šibalsky na mě 

mrkla, upravila si v zrcátku vlasy a vyrazila 
nejvyšši možnou rychlosti toho maličkého 
auta k počestné manželské posteli.

Až sem si možná normální čtenář po
myslí, že autor předešlých řádků je s tu
dent Katolického semináře a budoucí svě
tec.

„Není tomu ta k ,” říkával na gymnáziu 
náš profesor matematiky, radostně vysvět
lující na špatném příkladu přesnost a neo
m ylnost tě to vědní disciplíny. S laskavým 
svolením si vypůjčím jeho oblíbenou větu. 
O pravdu - není tom u tak - zažil jsem leda

cos v disciplíně zvané reprodukce neboli 
sex.

V tom  uhánějícím Renaultu uprostřed 
pařížských bulvárů jsem si však připadal 
jako budoucí viselec, odvážený na popra 
vu. Rezignovaně jsem  pustil kazeťák. Je le
na Obrazcovová zpívala nádherným m ez
zosopránem  Bizetovu Carmen.

„Mám tady pouze tu to  kazetu, nic jiného 
neposlouchám ," prohodila Celo a zařadila 
čtyřku.

Jazykem si prorazila cestu mezi zuby 
a už byl ve mě. Stál jsem na předsíni, ona 
mně rozepínala košili, stahovala si halen
ku, třela se boky o můj probudivší se úd 
a do toho stačila vydávat nosem zvuky, 
které ve mně vyvolávaly, moji zjitřelou fan 
tazii, předešlý Pochod toreadorů. „Bůh 
však už nesnesl pohled na lidské utrpení 
a když si nemohli poradit sami se sebou
i zželelo sq srdce jeho!”

V okamžiku, když jsem se už začal p ro 
padat do tem not Gehany, ozval se zvonek 
a probudivší se Aynoa začala plakat. Celo 
k ni odběhla a já, manžel v rozepnuté ko 
šili, absolutně zpitomělý, otevřel klícfo cizí 
dveře. Na prahu stál domovník. Chtěl ně 
co říct. Dokázal však pouze otevřít ústa 
a naprázdno polknout.

„Dobrý večer, nemohl by jste jit na chvil
ku ke mně," vyhrkl jsem a mrkl k vedlejším 
dveřím. Stále nebyl schopen slova. Chytil 
jsem  ho proto pod paži a doslova vtáhl do 
temna bytu.

„Co si dáte k pití?”
„Sakra, mladej, to jsou fofry. Starej s o t

va vodjede a ty už jedeš..." vydechl ú le
vou.

„Co si dáte k p iti?” Opakoval jsem nalé
havě otázku.

„Vodku - jestli máš."
„Mám."
Nalili jsme si oba. Na dveře zaklepala 

Celo.
„Tak já už rači...”
„Jenom  secfte," zaúpěl jsem prosebně 

a otevřel.
„Kdo to? Dobrý večer," odpověděla 

ch ladnoucí Španělka na domovníkův p o 
zdrav.

„Byl jsem u vás pozvat vás na sobotní 
manifestaci, tak se nezlobte, že jsem rušil, 
když tady soused..." hledal mamě adek
vátní slova.

„Ale ne, to  je v pořádku, my jsme po ve 
čeři, manžel akorát odjel, byli jsme ho vy 
provodit a akorát jsme se vrátili."

A akorát jsem chtěla píchat, pomyslel 
jsem  si a blahořečil lamači násad.

„Tak já už pudu, když už to  víte. A p ři
jďte, bude tam  bleší trh, občerstveni a ko 
lo toče pro děti. Je to spíš taková... mírová 
veselice," tentokrát našel vhodný obrat, 
„tak  já už..."

„Kam byste chodil, dejte si ještě paná
ka, my jsme stejně poslední etáž, tak co?"

„To je pravda, tak co!”
Celo se zamračila.
Za hodinu jsme byli oba namazaní pod 

obraz. Domovník zpíval Internacionálu, já 
Avanti Popolo. Vysvětlil mi, proč má Geor- 
ges Marchais vilu na francouzském jihu 
a mercedes. Já mu na oplátku sdělil, že 
ani Miloš Jakeš nejezdí ve škodovce a ne
bydli ve 2+1 na pražském Jižním Městě. 
U vodky a následujícího Martellu mně 
s pomocí tetiných deček a výšivek znázor
nil mapu světa a antagonistický boj dvou 
společensky rozdílných soustav. Největši 
nebezpečí viděl v ubrusu (Sovětský svaz)

a přehozu přes televizi (USA), kteří prej na
konec všechno schlamstnou, překryjí 
a navzájem si rozdělí. Usínal na svém vý
tvarném díle s nostalgickým i povzdechy 
nad nebohou Francií, kde se přece tak 
dobře žilo a žije.

To už byla Celo dávno doma. Naštvaná 
a neukojená.

Já dopíjel bujaře koňak zjihlý vzpom ín
kou na Daniela mířícího francouzskou nocí 
k Marseille a naše krásné přátelství.

Tři dny jsem chodil dom ů^po špičkách 
a potmě. Nepouštěl jsem si hudbu, neroz- 
svěcoval, nesplachoval na záchodě a neot
víral dveře. Ve tmě pokoje jsem přemýšlel
o všech svých slabostech a špatnostech 
celého lidstva. Vím, že nedokážu (asi) říct 
ne, i když to  chci a přál bych si. Vím, že 
domovník už podruhé nepřijde. (Ostatně 
od neblahého večera se se mnou m oc ne
baví a po našem večírku mu manželka za
kázala jít na manifestaci, což je mu líto.)

A vím také, že bych už asi n ikdy nedo
kázal věřit sám sobě.

Dopisuji ty to  řádky a tu to  povídku bez 
konce. Čtenář nechť si vybere, anebo spíš 
uváží, jak by jednal v podobné situaci on.

Je podvečer a letni vedro v Paříži pří
jemně ustupuje.

Před chvilkou tu  byla. Zapom něl jsem 
se a spláchl na záchodě. Prej se vrátí až 
Aynoa usne. Člověk je vždycky na všech
no jen sám. Sám se sebou žije a sám so
bě se zodpovídá.

Dokouřil jsem, sedím a dívám se z okna. 
Domovník stojí s dom ovnicí na balkóně 
a hladí ji před boky. (Určitě si žehli m íro
vou veselici.)

Život je nesmírně zajímavý, ale nesmírně 
těžký.

Ovoce rajských stromů jíme a marné 
jsou naše skutky pod hvězdami.

„Neni tom u tak, pane profesore!"
Připomíná mi Pokušení. To prvotní 

a věčně zakódované do genů celého lid 
stva. Tu nejdůležitější zkoušku. Zkoušku 
ve všem.

Brát, anebo rozdávat?
Užívat, anebo trpět?
Být sám sebou a v sobě je možná to 

nejdůležitější, protože pak snad nehledám 
opravdovost, netápu, ale poučen hříchy 
a h istorii - vím.

Na chodbě cvakly sousední dveře. Vstal 
jsem.



Laskavost je metla lidstva
STANISLAV REINIŠ, Waterloo

Už jsem  na to to  térria četl pár pozná
mek v Lidových novinách, i jsem viděl kre
slený vtip  od Jiránka. Jak to, že se cizinci 
tak pořád usmívají, jak to , že jsou tak las
kaví a ohleduplní k sobě i k nám, zatímco 
my si nadáváme a znepříjemňujeme si 
navzájem život?

Sám nad tím  m nohdy uvažuji. Uvedu 
příklad. Nedávno jsem  upsal zas jednu d u 
ši organizaci. Měl jsem  dojem , že je to 
správná organizace, že dělá dobré věci, 
seděl jsem i v ředitelské radě, ale po pár 
měsících jsem  zjistil, že předseda není, 
mírně řečeno, člověkem  na svém místě.

Postupně jsem začal být alergický na 
cokoliv, co  řekl nebo udělal. Začal jsem 
kritizovat, ale odbyli mě. Až po schůzi mi 
řekli, že to, co  říkám, je sice pravda, ale že 
to vypadá jako když spor je jen mezi námi 
dvěma, mnou a jim . Že také vědí, že p řed
seda není, tedy, člověkem  na svém místě, 
ale že příště na schůzi uvidíme.

Příště na schůzi zase úsměvy, a nic. Na 
mé pro testy n ikdo nereagoval, připadal 
jsem si jako kverulant. Po schůzi mi řekli, 
že te d  už to  s předsedou, tedy, ne č lově
kem na svém místě, dál nejde, a příště se 
do toho  dají, mám ve všem p ra v iu . U piva 
jsm e si dělali legraci ze všeho, co řekl. Tak 
se to táhlo týdny. Já kritik, oni s úsm ě
vem. Až jsm e jednou po schůzi upekli, ja 
ko kom prom is proti vykopnutí, že ho jako 
uděláme čestným  předsedou, a tím že se 
ho zbavíme.

Na příští schůzi sláva, velké hlasování, 
on čestný doživotní předseda, když to  vše 
skončilo, povídám:

„A tecT si zvolíme nového předsedu."
„Ale ne,” oni na to. „On bude i čestný 

předseda, i normálně fungující předseda.”
Už jsem to dál nevydržel, a do organiza

ce jsem  víc nevkročil. Přede mnou to, m i
m ochodem , udělali už i jiní ze stejných d ů 
vodů, ale odešli s úsměvem. To však není 
můj styl. Po nějaké době předseda rezig
noval. Což je lekce v myšlení mých kanad
ských spoluobčanů.

A příklad druhý: Jak to, že v té to  zemi 
někteří lidé věří ve vědu o stvoření, čili 
kreacionism us, v astrologii, p lochou zemi, 
sílu pyram id a mnoho jiných očividných 
nesmyslů, a netají se s tím?

Jsem  učitelem, vychovatelem, zabývám 
se výchovou těch druhých. Už léta, s chu 
tí. Vím, že na výchově záleží, je nutná, aby 
dem okratický systém  fungoval, pro zdraví, 
spokojenost, produktiv itu  práce, pokrok, 
pro všechno. Na ten to  účel dostávají školy 
mnoho peněz, až skoro přemnoho.

A vím, že výchova má aspoň dvojí účel: 
Předně, dát lidem znalosti, a za druhé, 
naučit je nezávisle, kriticky myslet. První 
úkol není obtížný a dá se zvládnout s k li
dem. Druhý úkol, bohužel,není tak snadný, 
což jsem  už před léty poznal.

O bčas káži: Vaši učitelé jsou tu proto, 
abyste jim  nevěřili. .C okoliv řeknou, může 
být nepravda. Jejich vzdělání není beze
dné, přete se, polem izujte...

Vzpomínám přitom  na naše učitele, kteří 
nás učili Lysenka, Lepešinského, zvulgari- 
zovaného Pavlova, marxisty-leninisty,

a my jsme přizvukovali a mlčeli. M lčet bylo 
nutné, a ptali jsme se jenom  na to, co 
jsme stejně věděli, tak, abychom  prošli. 
Proto jsem emigroval, abych tohle nem u
sel.

Aby studenti nemuseli.
Jenže všechno je jinak. Vychovávat lidi 

ke kritickém u myšleni znamená, že si mají 
dělat svůj úsudek, a že jej mají také říkat 
nahlas, že mají být skeptičtí, nedůvěřiví 
nebo dokonce svárliví. Jenže právě tohle 
znamená, že člověk přestane být k d ru 
hým milý. A to je, bohužel, v tom to  vý 
chovném systému intelektuální faux pas. 
Tom u se školní systěm  vyhýbá kde může.

Předuniverzitní školní systém  tu vycho
vává děti k toleranci. Pěkně to zní, protože 
to lerance je krásná věc. Ale: psycho logic
ky laděný žargon učitelů vede děti k tom u, 
aby hrály vždy a všude roli pěkného, m ilé 
ho, tolerantního člověka. Pro milého č lo 
věka je každý oukej. Pro tolerantního č lo 
věka je to  hlavni tolerovat názory, pocity 
a postoj toho druhého. Nalézt pravdu 
a stát sl za ni, to pro tolerantního člověka 
není to  hlavni.

Produktem  této výchovy jsou lidé, kteří 
nikdy nepronesou sarkastickou poznám 
ku. Nevyjadřují hněv. Usmívají se. N ekriti
zují, to  je proboha to  nejhorší a nežádoucí. 
Přirozeně a podvědom ě za léta předun i
verzitní výchovy přijímají m ladí lidé filosofii 
totálního relativismu. Každý má svou p rav
du. Nic není pravda nebo lež, vše je pouze 
věc osobního názoru. Ale názory jsou
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a  c ukrářské  výrobky

pouze verbalizovaně pocity, a nemůžete 
přece kritizovat něčí pocity.

T ito studenti se naučí cokoliv. Co jim 
řeknete, co  do nich vložíte, to  v  nich při 
zkoušce najdete. Jen jedno nepochopí: 
Co je to  jit za pravdou. Co je to  vědecká 
m etoda (což je právě to , jit za pravdou).

Bertrand Russel napsal v úvodu ke 
svým Skeptickým  esejím:

„Chtěl bych čtenáři nabídnout k přízni
vému posouzení doktrínu, která se může 
zdát d ivoce paradoxní a podvratná. Zní 
takto: Je nežádoucí věřit v takově tvrzení, 
u kterého se nedá zjistit, zda se zakládá 
na pravdě. Kdyby se ta to  doktrina všeo
becně používala, změnila by podstatně 
náš společenský život a politický systém."

Ano, ubylo by jasnovidců a hlasatelů f i
lozofických směrů. Ubylo by špatných p o 
litiků.

Když jsem  tady v Kanadě, a to  bylo ča 
sto, polemizoval na téma, že komunism us 
je špatný a že bude dobře, až z naší země 
odejde, pomysleli si mí posluchači zcela 
autom aticky, že to  je teda můj názor a že 
jej je tedy nutné uznávat a ctít. A dost. 
Vzpom enu sl, jak profesor m arxista nad
šeně mluvil o krásné budoucnosti lidstva, 
což byl jeho názor a je také třeba jej ctít.

Nedávno se konala před jedním  česko
slovenským vyslanectvím v jedné západní 
zemi dem onstrace našich lidi kvůli tomu, 
že nově jm enovaný velvyslanec býval vy
soce postaveným  soudruhem, což pro náš 
stát není ta  nejlepší reprezentace, a nao
pak, že jediný nekom unistický zam ěstna
nec velvyslanectví je posílán dom ů, což 
také dobrá reprezentace není. Noviny
o tom  přinesly zprávu form ulovanou zcela 
typicky, jak to  tu média dělají. Citují, že 
jedni říkají, že se dem onstruje kvůli tomu, 
že velvyslanec je  Slovák, druzi ale říkají, že 
jim  na národnosti nezáleží, že byl prostě 
významným činitelem  bývalého režimu 
a do zahraniční služby pro to  nepatří.

Čtenář, zvyklý na relativitu faktů, se ani 
nezamýšlí. Od dětství jej učili, že názory li
dí se mají ctít. Ani novináři nepřijde na 
mysl, že také existují fakta a jejich logická 
souvislost. Kdyby napsal, že ti, kdo tvrdí, 
že dem onstranti vyrazili před vyslanectví 
kvůli tom u, že velvyslanec je Slovák, pro 
stě lžou a nemají pro to  jediný podklad, se 
zlou by se potázal. Určitě by mu čtenáři 
vyčetli, že zbytečně poučuje a a f se dá na 
kazatelství a tam  ať káže.

Noviny, televize, rozhlas to dělají tím to 
způsobem . Novináři jsou k tom u školeni 
na svých novinářských fakultách. Vydava
telé to  tak vyžaduji. D iskutoval jsem  s je d 
ním novinářem, jak to  může vydržet, vždyť 
přece aspoň občas musí vidět, kde je 
pravda. Přiznal, že je to  opravdu někdy 
těžké, udržet se, ale tak se to prostě  tady 
dělá. Proti stereotypům  se ^ ž k o  vystupu
je.

Snad se očekává, že si po přečtení 
zprávy v novinách čtenách udělá svůj ná
zor. Bohužel, většinou si názor neudělá. 
Léta, po která jsem se snažil čtenáře 
a posluchače přesvědčit o tom , že m arxis
mus je nesmysl, mě poučila. Vyšlo to
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m nohdy tak, že posluchači brali moje d is 
kuse s m arxisty jako fotbalové utkání, jako 
hádku dvou babiček o kousíček másla, ja 
ko osobní spor, ve kterém jeden má svou 
pravdu a druhý také.

Uvedu ještě jeden případ ze svého p ro 
středí. Univerzitní učitel řekne studentům, 
že určitá teorie je chybná. Aristoteles, tře 
ba, neměl pravdu, když tvrdil, že kámen 
hozený do vzduchu dopadá na zem proto, 
že touží po návratu domů. Že existuje tíže 
zemská, a to  že je správné vysvětlení.

Průměrný student je zvyklý uvažovat ji
nak. Jak to, ptá se, že je učitel na toho 
Aristotela tak zlý? Vždyť to byl Aristotelův 
názor, a Aristoteles o něm byl opravdu 
přesvědčen! Někdo třeba má rád A risto te
la a jeho vysvětlení, a mohl by se urazit. 
S tudent si vůbec nepřipustí myšlenku, že 
Aristoteles neměl pravdu. Učitel mu pouze 
vyložil jiný, svůj názor. Oba názory mají 
pro prům ěrného studenta stejnou váhu. 
Tak uvažuje „nice” , milý člověk.

Relativita uvažováni prostupuje vše.
V politice, v novinách, všude ji vidíte. Do
pisy čtenářů v časopisech jsou vybírány 
tak, aby každý i sebepitom ější názor byl 
reprezentován.

Proč tomu tak je?
Snad je to  tak trochu sebeobrana těch, 

na které se od dětství valí informace a ná
zory, každý jiný, kdo se v nich má vyznat, 
musel bys strávit léta studiem, jak je to 
s tím  Aristotelem, a tak někdy kolem pu 
berty se většina m ladých stane mlčící, 
avšak usmívající se většinou.

Hlavně je v tom  ale něco jiného.
Žijeme ve společnosti, kde obchod, 

byznys, mnoho znamená. Něco vyrobit 
není takový problěm jako to prodat. Se 
zákazníkem nepolemizujeme, zákazníka 
uspokojujeme. Zákazník sice může vyža
dovat nesmysl, ale je to  zákazník, jsou to 
jeho pocity, jdi a splň mu každé přání. Na 
tento  cil je zaměřeno vše, i školní výchova. 
Již časně v základní škole děti přehrávají 
scénky, kdy se snaží vcítit do pozice toho 
druhého, snaží se být „nice", milé.

Pak se živi prodejem aut, a tam velice 
málo záleží na tom, zda je auto dobré ne
bo špatné, ale jde o to, být „n ice” , aby je 
prodal. Pravda o autu je na závadu.

Neabsolutizuji. Nepopisuji chováni vý
lučně a stoprocentně platně. Popisuji ch o 
vání typickě. Najdou se tací, kteří vyrazí 
dem onstrovat, zpravidla proti anonymní

instituci. Najdou se případy atypického 
chování. Opravář ledničky, který mi vyna
dal, byl však Jugoslávec, nebyl to  místní 
člověk.

Občan dem okratické země je vychová
ván, aby nenadával. Když už musí ne
souhlasit, je vyškolen v tom, čem u se říká 
“delikátní nesouhlas". Delikátně nesouhla
sí, aby zůstal „nice". Delikátně nesouhlasit 
je určitý druh umění. Ještě větší umění je 
však delikátnímu nesouhlasu porozumět. 
Občan donedávna socialistického státu 
musí dávat veliký pozor, aby pochopil, co 
usměvavý cizinec vlastně míní.

I M iss Manners, Judith Martinové, která 
ve stovkách amerických novin vede rubri
ku o správném  chováni a tím určuje bon
ton, nejen že vede své čtenáře k tomu, 
aby byli vždy „milí", ale dokonce jim  uka
zuje, jak to  dělat, jak delikátním  způsobem  
vyjadřovat nesouhlas.

Přiklad? Zde je. Dáma se ptá, jak hodně 
má pěstovat styky s tchánem , který se 
rozvedl s tchýní a vzal si hned jinou. Což 
rodinu naštvalo. Dáma však přesto tch á 
novi posílala vánoční pozdravy, tchán o d 
povídal, oba byli „nice", a šlo to. Tchán 
tím dostal jem ný pokyn, že není tak zcela 
odmítán. Když však tchán měl výročí d ru 
hé svatby, dáma gratulaci neposlala. Tím 
tchán dostal jem ný pokyn, že není vše tak 
zcela v pořádku. Načež tchán neposlal 
gratulaci k výročí její svatby. Dáma se tec/ 
táže, co má dělat.

Miss Manners to vyřešila tak, že dámě 
poradila, aby tchánovo opom enutí ignoro
vala. Aby pokračovala dál ve vánočních 
pozdravech, aby nezhoršovala konflikt, 
aby byla tím pádem „nice".

Miss Manners řeší i takové konflikty, ja 
ko když se někdo s někým vyspi jednou 
a pak už ne, jestli má pak m lčet, nebo 
poslat děkovný dopis, nebo to  nějak d o 
tyčnému připomínat. V tom to  případě říká 
Miss Manners, být „n ice” znamená držet 
ústa.

V tom to všem jsou školeni lidé v dem o
kratických zemích. U nás se to to  vychová
ní za socialism u jaksi opom enulo. Když si 
to  ale teď  sám pro sebe rozebírám, ne
jsem si jist, zda je to  tak velká chyba. 
Když mi pani, co  hlídá v Praze v hospodě 
záchodek, vynadá a já jí, aspoň oba víme, 
na čem jsme.

Č e s k o  - a n g l ic k ý  
s l o v n ík  id io m u

CZECH - ENGLISH 
OICTIONARY OF IDIOMS

CESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK IDIOMU
a ustálených rčení obrazných, metaforických a lidových

O  p o tře b ě  d v o u ja z y č n é h o  s lo vn íku  č e s k é  id io m a tik y  a frá z e o lo g ie  nen í tře b a  m n o h o  
s lo v . D o s u d  js m e  je j v naší lin g v is tic k é  lite ra tu ře  b o le s tn ě  p o s trá d a li.  Je  to  p rvn í d ílo  
to h o to  d ru h u  a ze jm é n a  p ro  e m ig ra n ty  je  d ů le ž ité  p řím o  e x is te n č n ě  -  p o m ů ž e  za p o jit 
se  d říve  d o  s p o le č e n s k é h o  ž iv o ta  a p ře k o n a t p o c it  is o la c e  a o d c iz e n í, v zn ika jíc í v d ů 
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Extase čili vyjevení

To byl takový film  režiséra Machatého, 
který se stal slavným a dnes už je to  klasi
ka, i když jej natočili ještě v době vykořis
ťování člověka člověkem  a bez sovětského 
vzoru. Kupodivu slavným se vůbec nestal 
jeho předcházející film  Erotikon, ačkoliv to  
vlastně bylo o tom též.

M é vlastní pocity  o tom též jsou zasaze
ny do doby poválečné, když jsem  rozum 
brala a hledala svého Prométhea s Achil
lem, pokud m ožno spojené V jedné osobě. 
Och to  byly krásné doby, v Praze se kona
ly sjezdy mládeže, tedy Svazu, a potom  
m ládežnické veselice a m ládež v extasi, 
vedená svými Prométhey a Achilly, bujaře 
hopsala kolečka na Starom ěstském  p ro 
zpěvujíc:

- Hoja, ej, hola - hola Omladina Tito- 
va, což nám Tito, bohužel, krátce po dovr
šení vítězství pracujícího lidu zkazil svou 
zaprodaností im perialism u a svým obecně 
známým krvavým psovstvím . Ale vítězství 
samo mělo pozitivní vliv na to , že nadšení 
m ládeže nemohl zavádět na falešné stezky 
nějaký Barták s Vlachem, Sokol, Skaut 
a podobně, takže se m ládež mohla vydat 
přímo ku tvorbě nového člověka, který ne
bude jeden druhém u vlkem.

A  tak jsm e měli přímo pohanské rado
vánky Rašení jara, tecT už na Václaváku, za 
zpěvu podmanivé melodie: •

- Já mám rád, tu  kudrnatou Káču, já

Snímek Alexander Goll

JULIE S. SALCHEROVÁ, Kanada

pro tu Káču, ve dne v noci pláču -, až po,
- já se pro tu Káču upláču. Na kteroužto 
animovanou melodii se dala kolečka hop
sat taky, s případnou zm ěnou na:

- Išla žena do mlýna, a ty  mužu bucT d o 
ma,; daj pozor na kákaši, daj pozor na ká- 
kaši, ať jich vrána nesplaší -.

Na Václaváček se vždy dostavili i naši 
Achillové, sym boly radostného mládí, ně
které, jako takový Hejzlar, dokonce posvě
cené členstvím v Ústředním výboru. Taky 
si přišli hopsnout, i Pavka Kohout se uká
zal, ačkoli to  jistě dělalo Ostraze těžkou 
hlavu, ale my si byli jistí, že do  naší radosti 
ze života se nemůže vloudit žádný reakci
onář, a i kdyby se vloudil, extase ho pře
může.

Takové přemožení extásí lze dobře o d 
pozorovat. Já ho zjistila o hodně později 
na Jamaice, při předvádění tanců voodoo. 
Docela řádně zaplaceném předvádění 
včetně zaplaceného velekněze, kdy tanec 
nakonec strhne uměřené viceprezidenty 
společností na výrobu šamponů a výkonné 
sekretářky podniků zabývajících se praním 
ovčích střívek na delikatesní uzenky.

A my to  tehdy měli, prosím, docela za
darm o a své velekněze mládí jsm e mohli 
navíc následující týden sledovat ve Filmo
vém týdeníku a radovat se nad tím, že jim 
ani vážná stran icko-po litická práce v ÚV 
a boj s pletichami nepřátel, ani d ip lom ato- 
Vání v Moskvě, nezabránilo zahopsat si 
a vyjádřit naši společnou neutuchající ra
dost ze života.

Já osobně ovšem měla štěstí, že v té 
době ještě nebyly kom putery, které by 
mne byly zajisté vyhmátly a hopsání mi za
razily, neboť jsme se jako rodina dostali do 
Prahy proto, že můj soukrom okapita listic- 
ký otec, když nás po vídeňské arbitráži vy
hnali z Těšína, nemohl soukrom okapita li- 
zovat a chytil se tudíž vyučování krejčoviny 
a němčiny na učňovské škole. Za což d o 
stal v pětačtyřicátém  jednak od svých žá
ků, co představitelů svrchovaného lidu, 
napráskáno tak, že ho dávali devět měsíců 
dohrom ady, načež obdržel od je jich otců, 
v rámci národní očisty, tak zvaný malý 
dekret a byl zbaven občanských práv.

Takže jsme se jedné tiché noci, hned 
jak se tatínek vylízal natolik, že mohl ales
poň chodit, sbalili a opustili milé moravské 
městečko, kde se to  všecko stalo a přesí
dlili do Prahy. Prošlost procesem národní 
očisty jsm e pochopite lně zatajili.

Když na to  te d  myslím, připadá mi, že 
chudák tatínek asi tehdy doopravdy neměl 
pravdu, když třeba nechal z němčiny
i krejčoviny propadnout učně Chromelu. 
Chromela to  to tiž  dotáhl na předsedu KNV 
v Ostravě, takže to nemusil být takový b l
bec, za jakého ho otec považoval. Zřejmě 
už věděl, že bude jednou povolán k vyš
ším úkolům, na které nebude ani němčinu, 
ani krejčovinu potřebovat. Asi v tom  se
hrála roli taky okolnost, že Chromela se 
chtěl tehdy tatínkovi zalíbit a tak vzal na 
procházku našeho špice Fritze, - dom a 
jsm e mu říkali Adolf, ale venku jsm e se b á 
li, - a ten pes mu utekl a pokousal nějaké
ho verkšucáka, takže se ta Chromelova 
pom oc obrátila v pořádné opletačky a měli

jsme co dělat, abychom  Fritzovi zachránili 
holé bytí.

Vědět o téhle mé skvrně na kádrové m i
nulosti, zajisté, že by mi řekli:

„Ty s námi soudružko nehopsej, ty se 
neraduj, ty  nejásej, tvůj o tec nemá občan
ských práv, nehledě na m inulost vykořisťo
vatele. Zajisté, že by se se m nou nebyla 
kamarádila Gita, která znala soudruha Ko
houta osobně, takže mi mohla dodat i de 
ta ily o kterých se noviny nezmiňovaly, 
a měla všecky jeho knížky veršů osobně 
podepsané a s věnováním. Takže mi bylo, 
jako kdybych I já byla tom u velkému č lo 
věku blízká a společně s ním čelila Wall 
Streetu a jiném u zlu. Navíc jezdil, místo 
nás všech, už tehdy mezi kapitalisty, a i za 
nás tam  jásal nad naším radostným  živo
tem. G ita od něj jednou dostala tužku, kde 
se ze slečny svlíkly plavky, když se ta  tuž
ka otočila. To jsme se otřásaly nad tím, jak 
je ten kapitalismus zkažený, a bylo nám 
dobře, že tam  nežljem -.

Pokud jde o tatínka, občanská práva ni
jak nepostrádal. V Praze m oudře zapom e
nul i na nějakou němčinu a rozpom enul se 
jen na své krejčovské řemeslo. Nás všec
ky, m atku a tři dcery, zapřáhl do šití mont- 
gomeráků a šití vložek do m ontgom eráků. 
Jinak si dopřával a lkoholické radovánky, 
zděděné ještě po buržoasii, a do kádro
vých dotazníků jsm e psaly, že je pom ocný 
dělník, což doopravdy byl. Byl taky legio
nář, což taky rychle zapomenul, a m am in
ka Ruska, uměla jsem  tedy dobře ruský, 
což byla nesmírná výhoda.

Nu a tak  jsem  vedla dvojí život. Se sva- 
záckým souborem  jsem  pomáhala zaklá
dat JZD, a Gita to  vždy dovedla váhajícím 
zemědělcům  vysvětlit nejlépe. Když jsme 
jezdili agitovat, nemuseli jsm e do školy, 
což byla taky výhoda. Zazpívali jsme ze
mědělcům  - Oral Vávra na souvrati, čo u 
hala mu sláma z gatí, - a - kdo rozorat 
meze zkusí, podíví se velice, jak se změní 
hovna husí, ve zlatý klas pšenice. Tady 
mne dnes značně mate, že strana a vláda 
od téhle aplikace sovětských zkušeností 
nějak ustoupila, ostatně od hopsání taky. 
Dočetla jsem se, že loni dostal nějaký aka
dem ik v Praze laureáta za vynález mezí 
a remízků.

Za úspěšný sběr surovin pro naše ná
rodní hospodářství - a potvrzení jsem vždy 
měla dost - jsem  byla, jako nejúspěšnější 
vybrána na zájezd do Sovětského svazu. 
Maminka m oudře usoudila, že nepojedu 
nikam, protože nějaké šťourání se v našich 
papírech by m ohlo přinést jen  komplikace. 
Tak jsem  nejela ale to  nikdo nevěděl, a tak 
jsem svou svazáckost zlepšovala příběhy 
z SSSR, které mi záviděla i Gita. Tak jako 
já jí zaviděla toho  Kohouta. Ty příběhy 
jsem samozřejmě vyčetla ze Světa sovětů 
a Světa v obrazech, - však tam  jednou 
otiskli i mého Achilla Pávku v  kroji Džingis- 
chána na svazáckém plesu v Lucerně. 
A hned na titu lní stráncel Velmi poučné 
byly pro mé přednášky i sovětské filmy, co 
je naši kritici vždy uměli tak  dobře vyhod
notit. Hrdina, hudební skladatel a předse
da kolchozu, se ke konci filmu prochází 
kolchozním  parkem  v bílém smokingu.



Nemovitosti v Československu
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Kolchozní park silně připomíná kolonádu 
v M ariánkách, nebo alespoň Lázních Veli- 
chovky, až na to , že je tam  taky jezero. 
Hrdinka má rovněž bílou večerní róbu 
s blyštícími se šperky. Tak tam  stojí u toho 
jezera, kolem hlav jim  poletují haluze sm u
tečních vrb. Plán byl splněn a dochází tu 
díž k vyznání lásky, závěr přechází v pod
manivě duo. Předseda kolchozu, když to 
tiž na příkaz strany nechal toho kom pono
vání a šel zajišťovat zemědělskou produk
ci, naplnil ž ivot kolchozníků, kromě zave
dení masáží vemene a předradličky, i za lo
žením sym fonickěho orchestru. Takže do- 
žínkaml burácela klasika ruských mistrů, 
a během filmu chytrý kolchozní stařeček, 
jinak hrdina občanské války, nejen vzpo
mínal na to  jak bili bílé, ale trousil i zrnka 
pravdy pro nás mladé.

Nu a já trousila na svých přednáškách 
dál. Samozřejmě, vycvičena jak dobrý 
pavlovovský pes, jsem tvrdila, že jde o mé 
osobní zážitky a povykládala o kolchozní
cích, jak si po sklizni bram bor umyjí ruce, 
aby neumazali housličky a dají se do Čaj
kovského. Však to bylo v novinách, že 
jsem byla odměněna cestou do SSSR. 
Během svých přednášek jsem se dostáva
la sama do extáse, jak Jarmila Glazarová, 
nebo profesor Daniel, případně Šternberg, 
toho prvního jsme měli na dějiny filmu 
a toho druhého na marxismus, pokud ho 
ovšem nezastupoval Mlynárik, a tak jako 
oni, jsem  vždy roztáhla ruce a řekla:

„No, co vám mám vykládat, ta krása se 
musí vidět!"

Nemyslím, že jsem odvedla horší práci 
než oni.

Nádherný to  byl čas. Večer po přednáš
ce jsem  spíchla vložku, nebo nastřihla otci 
m ontgom erák, však u něj potajmu šili
i laureáti, a řekla jsem  si, že mám zas vy
dělanou tisícovku.

I naši umělci se tenkrát poučili. Vzpomí
náte na film  „Zítra se bude tančit všude?" 
Kdopak ještě dneska ví, že za něj dostal 
soudruh režisér Vlček Mezinárodni Stalino
vu cenu míru? A slova k té  písni, o vítěz
ných rudých vlajkách, které vyletí na s to 
žáry světa, složil náš Pavka: Vlček, mizera 
jeden, to  měl díky tom u iaureátství kádro
vě dobré, tak vyjel do Francie a místo aby 
tam kapita listům  ukázal, požádal o asyl. 
Buržoazie ovšem nějak nekapirovala na je 
ho kvalifikaci, kdepak buržoazie a jásat 
a vyvolávat extási, to  si raději jedou na Ja- 
maiku a zaplatí tam za voodoo. Skončil 
někde jako asák. V šedesátých letech se 
pak dával v Praze film o Mandarínovi, kde 
fungoval jako pom ocný režisér davových 
scén.

To už ovšem bylo v době, kdy existoval 
Elvis a Beatles a narušovali nám ideologic
ký růst. Jenže kampak na mne: Já byla 
vychovaná na Puškinovi a Lermontovovi. 
Elvis byl pro mne balík a Beatles pásci. 
Pavka, ten pro mne představoval Puškina 
s Lerm ontovem  dohrom ady. Vždyť taky je 
ho básně vycházely ve větších nákladech 
než jejich. Však na to Pavka taky jistě rád 
vzpomíná. Onehdá jsem byla ve Vídni 
a někdo nám doporučil navštívit jako kolo
rit pajzlik zvaný Nachtasy. A nastojte. Pav
ka tam  byl a platil za celou nastupující ge
neraci flašky pro celou hospodu, aby si 
přiobnovil pohádku mládí. Bohužel, matka 
příroda je mrcha, m ládež je  dneska zkaže
ná a nebere zásluhy v úvahu, třebaže flaš
ky přijímá, ale jen takový m ecenáš vypad
ne, dělá si z něj moc ošklivou srandu. Asi

proto, že na poezii nedošlo a zůstalo jen 
u těch flašek, přičemž zvláště ty s červe
ným chutnaly hodně mizerné, takže ve 
Vídni už se prostě extase nedostavila.

Bohužel, co to Pavka s Hejzlarem pustili 
v Praze z ruky, nějak se nedostavuje ani 
tam. Má dneska mládež někoho, kdo by jí 
napsal takově Zářijové noci? Nemá. Nebo 
jak Jde Frantík kolem zahrádky, a povyklá- 
dá si s dívkou za vrátky o tom, že ji miluje 
jako svoju frězu? Dokonce už neslyšet, že 
m ladý je každý komunista. Já si myslím, 
že Pávku zkazil Andrejev, však nám ho 
maminka zakazovala čist a zamykala před 
námi knihovnu, abychom na něj nemohly. 
To asi Pavka doplatil na své proletářské 
mládí, že neměli na zámek ke knihovně. 
Taky mu v té Vídni chyběl ten kostým 
Džingischána, a pak ta jeho skromnost. 
Ne aby se postavil a seřval to: „Já jsem 
napsal Čas lásky, čas boje, vy p itom ci." 
Kdepak. Jen seděl a tak smutně se koukal 
kolem, jak mládež pije i Coca-colu, i když 
si jistě dobře pamatuje, že kam imperialis
mus nemůže, nastrčí právě Coca-colu.

Oslazuju si trpký úděl exilu četbou m lá
dežnického M ladého světa, ale už to nemá 
tu šťávu. Čtu to vlastně, abych si uvědo
mila oč vlastně přicházím, a te d  jsou tam  
v módě takové veřejné zpovědi, co je 
v Československu zavedli, asi když si uvě
domili, jak skončil ten Vlček, Plzák s Ne- 
svatbou. Znát ty jejich rozhovory americké 
fem inistky, tak počítám, že je veřejně upálí 
na Madisonově náměstí.

A nastojte, tak si najednou čtu, že 
sedm náctiletý Petr dává světu vědět, že 
jeho nevěsta musí být panna a mít a les
poň padesát tisíc věna. Sakra, říkám si, 
montgom eráky už jsou z módy, jak to  ho l
ka seženeš? Ještě, že už jsem pod če p 
cem. Nějaký Pavel, devatenáctiletý, tam 
do  novin píše, že nevěsta taky musí být 
panna, aby nedostal AIDS, chce taky vě

no, jinak to  může být i holka vzdělaná, 
ovšem odsud až potud, až se tenhle Pav
lík ožení a přijde domů z práce, chce mít 
oběd na stole.

Tak tyhle extáse mou generaci minuly, 
říkám si.

Můj cynismus ovšem posléze vždy d o 
stane nějakou facku. Z nějakého důvodu 
se najednou srotí ta úplně nejnovější m lá
dež v Praze na Václaváku, a znova a zno 
va, a vůbec nekřičí: My jsm e m ládež nová, 
m ládež Jakešova. Klidně si dem onstrují za 
úplně jiné věci, ač si mohou spočítat, že 
jim  z toho těch 50 000 na věno nekápne. 
Taky hrdiny si vybrali úplně špatně. Džin- 
gischán? Svazák v ÚV, anebo alespoň 
básník te p a jíc í, imperialisty? Kom ponista 
a předseda kolchozu v jedné osobě? Kde
pak! Žádný mládežník. Vyberou si s tuden
ta filozofie, který se upálil, anebo spisova
tele, který je tak praštěný, že je víc v  base 
než dom a, ačkoli už taky mohl dávno se
dět ve Vídni a dávat flašky kolem. Vždyť 
ten člověk nemá rozum: A kde jsou, p ro 
sím vás, nějaké ideály pro tu mládež? 
C hodi si na Václavák úplně neorganizova
ně a křičí si kdy je napadne a co je napad
ne: Jsem z toho  celá vyjevená.

PŘEDPLAŤTE

Západ
PŘÁTELŮM A ZNÁMÝM 
V ČESKOSLOVENSKU



Jak to všechno bylo
MILAN SVOBODA, Praha

Od listopadu 1989 jsem byl několikrát 
'řa d o u  svých přátel i spolupracovníků p o 

žádán, abych sdělil veřejnosti, jakými způ
soby jsem  se podílel na prosazování i pub 
likaci díla J. Foglara v tzv. exilové literatuře 
a na své spolupráci s Danielem Strožem, 
který byl v tom to  období nejen vydavate
lem knih J. Foglara, ale i důsledným  o b 
hájcem i p ropagátorem  jeho díla.

Úvodem  považuji za nutné říci, že tu to 
spolupráci jsem  navázal někdy v r. 1984, 
po více než osm i letech snahy o legální vy
dávání knih J. Foglara v Československu. 
Měl jsem  za sebou nesčetné množství 
jednání, dopisů, na které většinou nikdo 
neodpovídal, týkajících se prospěšnosti
i oprávněnosti díla J. Foglara adresova
ných na nejrůznější orgány, instituce i řadu 
konkrétních osob, častokrá t v nejvyšších 
funkcích. Ve velké většině těch to  jednání 
jsem se vždy setkal s nezájmem, nedůvě
rou, ale hlavně s naprostým  alibismem 
a nechutí se podepsat pod cokoli, co vy
bočovalo z tehdejších obvyklých schémat
i d irektiv. K vyvrcholení těchto  snah došlo 
v závěru r. 1981, kdy jsem po napsání 
osobního dopisu tehdejšímu předsedovi 
vlády L. Štrougalovi, jehož obsahem byla 
stížnost i argum entace proti diskrim inaci 
J. Foglara, musel odejít ze svého zam ěst
nání m etodika kanoistiky na ČÚV ČSTV. 
Současně z příkazu tehdejšího předsedy 
ČÚV ČSTV VI. Krumera a ved. odd. sportů 
ČÚV ČSTV Vošatky jsem byl odvolán 
prakticky ze všech dobrovolných funkcí 
v kanoistice včetně funkce odpovědného 
trenéra reprezentačního družstva juniorů 
ČSSR ve vodním  slalomu.

S Jaroslavem Foglarem se znám o sob 
ně někdy od r. 1976, kdy jsem  jako profe
sionální pracovník ČÚV ČSTV se snažil
o vydání jeho m etodické příručky „Náš o d 
díl” ve form ě m etodického dopisu pod 
patronací svazu kanoistiky a turistiky 
ČSTV. Jak již bylo dříve řečeno, ta to  sna
ha přes veškerou zainteresovanost nebyla 
úspěšná. Současně jsem již v tom to  o b 
dobí byl také ve spojení s exilovým nakla
datelstvím  „D ialog" ve Frankfurtu n./M oha- 
nem, jm enovitě s jeho vedoucím  V. Horou 
a částečně jsem  se znal i s redaktorem  
časopisu „Svědectví” Pavlem Tigridem 
a několika jiným i exilovými knihkupci i vy
davateli.

P rakticky po celou tu to  dobu jsem  s ně
kolika přáteli J. Foglara přesvědčoval, že 
jednou z m ožností jak tehdejší režim nepří
mo přinutit k opětovném u vydávání jeho 
díla je  vydání několika jeho knih v exilo
vých nakladatelstvích. Jako konkrétní pří
klady jsem  mu dokazoval spisovatele Hra
bala, Seiferta i další. J. Foglar z tohoto  po 
stupu měl značné obavy a hlavně z důvo
dů vyšetřování na to to  nechtěl přistoupit, 
přestože, jak mi p /l jednom  z rozhovorů 
řekl, dostal již k tom uto  nějaké konkrétní 

. nabídky. Stále to tiž  věřil, že se situace d o 
ma uklidní a jeho knihy budou moci legál
ně vycházet.

Nezávisle na tom to  jsme se dozvěděli, 
že v r. 1984 vydal Daniel Strož jeho knihu 
Hoši od Bobří řeky. Po dohodě s J. Fogla
rem jsem se s ním spojil a sešel. Při se tká
ní a vzájemném rozhovoru jsem  zjistil, že 
na tu to  problem atiku máme naprosto 
shodné názory i stanoviska. Doslova mi 
tehdy učaroval nejen způsob, jakým tuto 
knihu v m inimálním nákladu 500 výtisků 
vydal, ale I její grafická i estetická úprava. 
Když jsem po návratu dom ů s tím to se
známil J. Foglara, viděl jsem, že je tímto 
na jednu stranu potěšený, ale na druhé 
straně to v něm vzbuzovalo další obavy 
z různých vyšetřování, postihů a d iskrim i
nací. Ze přes veškeré ty to  obavy si doká 
zal zachovat svoji tvář dokazuje i sku teč
nost, že nepřistoupil na žádost o své o fic i
ální odmítavě vyjádření k vydávání jeho 
knih v zahraničí. Dokonce na vydáni da l
ších jeho knih Záhada hlavolamu a Stínad- 
la se bouří, mi předal původní vydáni, k te 
rá byla použita k tisku. I tyto knihy vydal 
D. Strož v m ininákladu 500 výtisků opě
tovně ve vynikající grafické i estetické 
úpravě. Při veškerých těchto  skutečnos
tech považuji za nutné podotknout, že D. 
Strož neustále připomínal, že dílo J. Fog
lara patří domů, a že jakm ile tyto knihy za
čnou být doma legálně vydávány, on s je 
jich vydáváním v zahraničí přestane.O této 
skutečnosti měl také v říjnu r. 1986 osobni 
rozhovor s tehdejším  ředitelem odboru 
knižní kultury m inisterstva kultury p. O ta 
karem Lancem, který se zúčastnil v M ni
chově výstavy čs. knižní produkce a který
- dnes je to  již možné říci - s tímto plně 
souhlasil. Vzhledem k dalšímu vývoji udá
lostí je možné říci, že to to  jednání i rozho
vor mělo důležitý vliv na pozdější další vy
dávání knih J. Foglara v Československu.

Normalizační režim pod vlivem „glas- 
nosti" již tehdy začal polevovat a tak opě
tovně svitla naděje na vydávání knih J. 
Foglara doma. V průběhu r. 1986 projevilo 
nakladatelství Olympia zájem o vydání kn i
hy Hoši od Bobří řeky k autorovým  80. na
rozeninám a současně o vydání nově na
psané knihy Tajemství Velkého Vonta. Vše 
vypadalo velmi nadějně, až do doby, kdy 
se proti vydání knih J. Foglara postavil 
nadřízený orgán vydavatelství, p ředsed
nictvo ČÚV ČSTV, hlavně ústy svého 
předsedy VI. Krumera, který prohlásil veš
kerou tvorbu spisovatele J. Foglara pro 
současnou m ládež za zápornou. V p odob 
ném duchu, i když umírněnější, bylo teh 
dejší stanovisko m inisterstva kultury ČSR. 
A tak jednoho dne, těsně před svým o d 
jezdem na závody do Francie, jsem dostal 
od svého přítele ing. Jiřího Raby vzkaz, že 
J. Foglar souhlasí s odvezením rukopisu 
nového románu „Tajemství Velkého Vonta" 
do>zahraničí a jeho předáním Danielu Stro- 
žovi. Obratem  jsem  o tom to s J. Foglarem 
jednal. Dohodli jsme se na určitých záru
kách týkajících se jeho bezpečnosti a on si 
vymínil, že kniha bude publikována v za 
hraničí později, až po jeho dodatečném

Ja ro s la v  Fog lar

souhlasu. Jak jsem vyrozuměl, stále v něm 
převládaly obavy z vyšetřování, stíhání 
apod. Ještě před vyvezením rukopisu, po 
poradě s několika přáteli a jeho propagá
tory jsem tu to  dohodu vědomě porušil. 
Všichni jsme naopak považovali za nutně 
co nejrychlejší publikaci toho to  nového ro 
mánu, na který již více pež 10 let čekalo 
značné množství čtenářů. Navíc jsem 
v tom to viděl reálnou m ožnost nepřímo 
přinutit nadřízené instituce k vydávání knih 
J. Foglara doma, což se potom  také velmi 
rychle realizovalo. Tyto skutečnosti jsem 
také autorovi později vysvětlil a mohu říci, 
že kromě zvětšených obav z vyšetřováni 
mi nepřipadalo, že by se proto moc hně
val. Ale to  jsem  trochu předběhl časovou 
posloupnost.

Po převzetí rukopisu jsem  tento  během 
dvou hodin musel nechat okopírovat, o ri
ginál jsem vrátil autorovi a následovalo je 
ho pracné zalaminování do několika lodí 
a zdařilý vývoz do zahraničí. K tom uto 
bych ještě rád sdělil jednu perličku. Na la
minování rukopisu do lodí se se mnou po 
dílelo několik dospělých členů čs. repre
zentačního družstva vodního slalomu, 
s kterým i jsem dojížděl na mezinárodní zá
vody do Francie. Jakmile se tito  dozvěděli
o co se jedná, přinutili mě, abych jim  ruko
pis po jeho vyndání z lodí na místě závodu 
zapůjčil k přečtení - samozřejmě pod přís
ným slibem naprosté m lčenlivosti. A tak 
jsem měl m ožnost sledovat přímou reakci 
těchto  dospělých závodníků, kteří ve vo l
ných chvílích na závodišti u stanů si pře
dávali jeden list po druhém  a byli napjati 
stejně jako kdyby jim  bylo 10 let. O pětov
ně jsem si při tom to  vzpomněl na odpověd 
L. Štrougala na můj dopis, kdy mě sdělu
je, že knihy J. Foglara naše mládež ne
chce, protože jim  nic nemohou říci a že je 
tyto ani nebaví.

O několik dní později, při návratu přes 
Mnichov, jsem rukopis předal D. Strožovi 
a na vánoce r. 1986 jsem  J. Foglarovi pře 
dal originál nové knihy, ve stejném form á
tu, úpravě a nákladu 500 výtisků jako kni
hy předchozí. Vzhledem k věku J. Foglara



Hlasatel začal po roce 1989 opět vycházel. Zno
va se vrátila romantika i Rychlé šípy na česko
slovenský časopisecký trh. Jak vidíte na snímku, 
Hlasatel zaujal i člena RCMP v Ottawě. Časopis 
vSak v současné době z ekonomických důvodů 
přestává vycházet.

Snímek Helga Gazda

jsem i já měl určité obavy z toho, co  bude 
následovat a jaká na to to  bude oficiální re
akce. Naštěstí žádné vyšetřování J. Fogla- 
ra nepostihlo a kniha se všemi dostupným i
i nedostupným i způsoby šířila mezi jeho 
čtenáři. Ještě předtím , než spatřila světlo 
světa, prakticky těsně po sdělení, že vyjde 
v zahraničí, byl vydán souhlas k opě tovné
mu vydáni románu „Hoši od Bobří řeky" 
a postupně potom  i jeho dalších románů. 
Je samozřejmé, že J. Foglar nemohl nikde 
tlum očit, že o všech těchto  skutečnostech 
věděl a tak na veškeré dotazy tlumočené 
mu, ať již na besedách nebo v dopisech, 
odpovídal, že mu byl rukopis publikován 
v zahraničí bez jeho vědomí a že neví, ja 
kým způsobem  se tento do zahraničí d o 
stal.

Uvažuji-li dnes, kdy I u nás počíná být 
vše skutečně normální, nad touto  záležito
stí, považuji za nutné jménem všech příz
nivců J. Foglara a snad i samotného a u to 
ra vyslovit dík Danielu Strožovi za jeho č in 
nost a vydání několika knih J. Foglara
i v tom to minimálním nákladu. Jsem  pře
svědčen o jejich velmi vysoké hodnotě. 
Nejen ze sběratelského hlediska, ale i ze 
skutečnosti, že dokumentují činnost nejen 
vydavatele D. Strože, ale i řady příznivců
i čtenářů J. Foglara dom a i v cizině.

Mgr. 
Eliška 

Kotrbová-Wagnerová

advokátka 
České advokátní komory 

právní porady, zastupování, 
obhajoby.

Kancelář v Kanadě 
a v ČSFR

Adresa:
RR 1, KARS -  Ottawa 

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

Pravda je, když je pravda

Když tom u bylo od bratrské pomoci 
právě pět let, roku 1973, zorganizovali 
jsme s přáteli na prostranství před ch icag
skou radnicí dem onstraci. Pět let je takové 
kulaté výročí, a v Chicagu existuje stále 
ještě dost velká československá menšina, 
nehledě na dost početnou skupinu Če
choslováků, kteří tam  tehdy dojeli právě 
díky té bratrské pomoci, a díky té to po 
moci se do USA dostali s preferencí poli
tického asylu.

Demonstrovalo nás tehdy přesně sedm. 
Manželé Lutovští, pan Lutovský byl právě 
rehabilitačním soudem  v Československu 
znovu odsouzen na 15 let, pan profesor 
Schwarzenberk František s chotí, strýc 
dnešního Havlova kancléře, manželé Be
nešovi, a dva hoši, je jichž jména se neza
chovala, vím jen, že tehdy právě dojeli do 
USA z Jižní Afriky.

Na chodníku, tak aby je snad někdo ne
mohl podezřívat z účasti, pohybovalo se 
ještě pár známých tváři, politická exulant- 
ka , jinak kadeřnice s manželem, a něco ji
ných takových.

Své zkušenosti jsem učinil, když jsem 
se pokusil šířit exilovou literaturu, pořádal 
výstavy o  Československu, vybíral peníze 
pro disidenty, nabízel trička s obrazem 
Václava Havla, když tento  právě pykal 
a nebyl ještě prezidentem, aniž kdo tušil, 
že se jím stane.

„Jo, to  víš, já to  koupím  a pak mi nedaj 
visum do Československa," byla jedna ze 
zamítavých odpovědí. Většinou nebyly fo r
m ulovány tak přímočaře, ale většinou se 
dělo, že osoba, která se dostala do USA 
na základě politického asylu, si den po

JAN BENEŠ, USA

obdržení občanství USA vyzvedla na poště 
pas, a uháněla do náručí vlády, před k te 
rou původně do USA tak zvaně musila 
uprchnout. Občanství USA naštěstí ušet- 
řovalo mnohem výraznějšího břicholezectví 
ad vocem tak zvaného upravení vztahů, ke 
kterému docházelo všude jinde ve světě. 
Nutno ovšem dodat, že např. úpravu vzta
hů přímo vyžadovalo. Dalo se to však vyří
d it i důstojněji, než se většinou dělo.

Pokud však jde o kritizovaný výrok m ini
stra Dienstbiera, ad vocem toho, že po ro 
ce 1968 nikdo utíkat nemusil, bylo to  
vskutku svobodné rozhodnutí, právě tak 
jako nikdo nemusil vstupovat do KSČ a li
dé se k tom u rozhodovali svobodně, vče t
ně pana ministra, kdysi. Nicméně má vcel
ku pravdu, a pokud se omluvil za svou ne
citlivost, učinil tak opět necitlivě, myslím. 
Stačilo totiž rozlišit mezi emigraci a exilem. 
Exilovou aktivitu vyvíjela vskutku jen část 
tak zvané krajanské obce, a slovo exil, 
kdyby ho pan ministr a v Československu 
dokázali pojmout do mentality svých vzta
hů k zahraničním Čechoslovákům, by vy
světlilo vše. Exulanti si to tiž neupravovali 
vztahy, neškemrali o visa, nestranili se vše
ho, co by mohlo „poškodit dobré jméno 
socialistické vlasti" a podle svých možností 
konali, co svědomí exulanta kázalo jim.

Pokud tedy jde o pana ministra, je mi lí
to, že v m inulosti musil spolupracovat 
s emigranty, jak vyplývá z jeho odpovědi, 
a nikoli s exilem. Mezi emigrací a exilem je 
to tiž  podle mého názoru asi takový rozdíl, 
jaký existuje mezi vězněm, a vězněm, p ro 
pouštěným na sobotu a neděli na přeruše
ní trestu. Taková věc se, jak si pan ministr

zajisté dobře pamatuje, neposkytovala 
v československých krim inálech bez p ro ti
služeb. Pan m inistr nemohl postoje a úlo
hu našich krajanů snížit, č i zvýšit, protože 
pojem krajan přikryje všecko, opom inutím  
pojmu exil, či jeho ignorováním, se podle 
mého názoru žel dopustil i ve své omluvě 
zkreslující generalizace. Od listopadu 
1989, prosím, žijeme všichni v emigraci, 
nebo jen v zahraničí, ale až do té  doby žili 
někteří z nás v exilu a chovali se podle to 
ho. Neboť nejen m inistru Dienstbierovi, ale
i mně vadí, že ze sebe dělali oběti režimu 
ti, kteří n ikdy neudělali nic, odmítali učinit, 
a jak řečeno, slůvko exil by to  dokázalo 
napravit lépe než cokoli jiného. Tenkrát, 
21. srpna 1973, bylo v Chicagu zjevných 
exulantů právě sedm. Ti, řekl bych, také 
mají jediní právo do pana m inistra řezat za 
výroky ne dost citlivé, jenže pan m inistr 
nemluvil o exilu, ale o emigraci.

V exilu ostatně žije i nadále zmíněný 
Vladimír, kterému sametová rehabilitace 
změnila původní trest sm rti z roku 1950 na 
15 let. O pět žel, není sám a samičký, kdo 
byl dále pracující kom unistickou justicí 
tím to způsobem  rehabilitován. Pokud pan 
ministr vyjadřuje své mínění o tom , že ni
komu v roce 1968 nehrozil trest sm rti /ie - 
bo 25 let vězení, má zajisté pravdu, ta to 
malá pravda ovšem zakrývá ledacos, co 
už pravda není. A  v roce 1991 hrozí jis té 
mu Lutovském u v Československu 15 let 
vězení za cosi, co se stalo roku 1950, 
a co by spíše mělo být odměněno něja
kým tím vyznamenáním. Řekl bych, že to 
mluví o podstatě té to  revoluce samo o so 
bě dost dobře.



Yivat iustitia!

23. dubna 1990 vstoupil v p latnost zá
kon 119. o soudní rehabilitaci. Mám tu po 
ruce několik rehabilitačních „usnesení” , té 
měř humorných, které znamenitě vystihují 
pokus o nápravu křivd „zákonností" pade
sátých let.

Příslušným soudům  náleží právo prostě 
„oddě lit zrno od plev", podle paragrafu 2 
c itovaného zákona. Jen určit, které para
grafy bývalých kom unistických soudů re
habilitovat, které ne. Všimněme si, jak ve 
všech následujících případech rehabilitační 
soudy dnešního, dem okratického režimu 
kvalifikuji jednotlivé paragrafy, rozsudky 
soudů tota litního kom unistického, tedy ne
přátelského režimu.

Hned podrobně doložím, o čem  mluvím:
Případ bří. Mašínů a jejich společníků 

dokonale znám. Je popsán v knize „Je 
nom ne strach", která dom a právě vychá
zí. M imo to  je rámcově popsán v Západu 
č. 2 z dubna 1987 pod titu lem  „Vyprávěni 
veteránů studené války".

Jak je známo, činnost skupiny Ctirada 
a Josefa M ašinových byla rozsáhlá. Ctirad 
Mašin byl zatčen v důsledku neopatrnosti 
člověka, který s celou skupinou neměl nic 
společného. Pro trestní čin opuštěni re
publiky a nedovolené ozbrojování byl o d 
souzen Státním soudem  v Praze 15. 8. 
1952 k trestu odnětí svobody na dva a,půl 
roku.

Podotkněm e, že čin opuštění republiky 
vůbec nebyl dokonán; zbraně, připravené 
k docela jiným účelům, byly objeveny pří 
dom ovní prohlídce a C tiradovi Mašinoví 
byly soudem  přičteny k tíži.

V  jeho případu usnesení o rehabilitaci ří
ká: (citujeme pro úsporu místa jen pod
statné části všech dále uvedených doku 
mentů).

RT 227 /90-13
U s n e s e n í
Krajský soud v Praze rozhodl v neveřej

ném zasedání konaném  dne 10. 7. 1990 
podle zákona č. 119/1990 Sb. o soudní 
rehabilitaci

t a k t o :
I. Ustanovením paragrafů 2 odst. 1 

pism. c / zákona č. 119/1990 Sb. byl čá
stečně zrušen rozsudek státního soudu 
v Praze ze dne 15. 8. 1952 sp. zn. 6 Ts
I 32 /52 , jimž byl obviněn Ctirad M a š i n ,  
nar. 1 1 . 8 .  1930 v O lomouci, okres O lo
m ouc; odsouzen pro  trestný čin opuštění 
republiky podle paragrafu 7, odst. 2, pa
ragrafu 5 a paragrafu 95 zákona č. 86/50 
Sb., k trestu odnětí svobody v trvání dva 
a půl roku a trestu propadnuti zbraní.

Podle paragrafu 2 odst. 2 zákona 
119/1990 se trestní stiháni obviněného 
C tirada Mašina pro trestní čin opuštění re
publiky podle paragrafu 95 zákona č. 
8 6 /50  Sb., kterého se měl dopustit podle 
obžaloby tím, že na podzim  r. 1951 v Po
děbradech a jinde obstarával ilelgálni p ře 
chod přes hranice pro Josefa Koutného,

z a s t a v u j e .
II. Za trestní čin nedovoleného ozb ro jo 

vání podle paragrafu 120 odst. I pism. a/, 
b / zákona 86 /50  Sb., který je ve smyslu 
paragrafu 2 odst. 1 zákona č. 119 Sb. re 
habilitaci nedotčený,

zdánlivě proto, aby kotouly rehabilitačního 
zákona patřičně vynikly.

Vladimír Lutovský byl 31. března 1950 
zatčen Státní bezpečností pro protistátní 
činnost. Nasadili mu na ruce „klepeta" 
a posadili ho do vozu, kde seděl řidič, p ři
rozeně též estébák. Přepadové skupině 
nějak ušlo, že dopadený Lutovský má za 
opaskem pistoli. Zatím co probíhala d o 
movní prohlídka, Lutovský s pistolí v d la
ních vystoupil z vozu a žádal, aby mu řidič 
odemkl pouta. Ten výzvu odmítl, naopak 
Lutovského srazil na zem a tak protistátní 
zločinec Lutovský vystřelil. Dvakrát - a p o 
tom  i s pouty neodem knutým i uprchl, d o 
konce za hranice. Dostal u Státního soudu 
trest smrti. Ovšem v nepřítomnosti.

Po drahných létech vypukla sametová 
revoluce - a tak se podívejme na jeho re
habilitační „usnesení":

U s n e s e n í
Krajský soud v Českých Budějovicích 

rozhodl dne 11. 10. 1990 v neveřejném 
zasedáni konaném podle paragrafu 2 o d 
st. 2 zák. č. 119/1990 Sb. o soudní reha
bilitaci, 

t a k t o :
1) Ustanovením paragrafu 2 odst. 1 

pism. b / zák. č. 119/1990 Sb. byly 
z r u š e n y ,  a t o k  datu, kdy byly vydá

ny:
1) rozsudek státního soudu v Praze dne 

17. 11. 1990 , sp. zn. Ts l/l 100/50, ve 
spojení s rozsudkem Nejvyššího soudu 
v Praze ze dne 13. 4. 1951, sp. To III 
22/51, pokud jim i byl obviněný Vladimír 
L u t o v s k ý ,  nar. 14. 1. 1923

v Libějicích, odsouzen za zločiny velez
rady podle paragrafu 1, odst. 1 pism. c / 
odst. 2 a vyzvědačství podle paragrafu 5, 
odst. 1, odst. 2, pism. d /  zák. č. 
231/1948 Sb. ve znění předpisů jej mění
cích a doplňujících.

2) Podle paragrafu 2 odst. 2, zák. č. 
119/1990 Sb. se trestní stíhání jm enova
ného pro uvedené zločiny 
z a s t a v u j e .

3) Vzhledem k tom u, že jm enovaný byl 
citovaným i rozsudky dále uznán vinným 
trestným  činem vraždy podle paragrafu 
216 odst. I zák. č. 86 /1950  Sb. ve zněni 
předpisů jej měnících a doplňujících, na 
který se rehabilitace podle paragrafu 2, 
odst. I, zák. č. 119/1990 Sb. nevztahuje, 
přičem ž mu byl uložený úhrnný trest, a to 
trest smrti,

s t a n o v í  s e  za čin rehabilitací 
nedotčený trest odnětí svobody 
na p a t n á c t  l e t .  
O d ů v o d n ě n í .
(úplně stejné, jako výše)
Poučení: Proti tom uto  usnesení je přípu

stná stížnost, jež má odkladný účinek. 
Atd. viz výše.

V Českých Budějovicích dne 11. 10. 
1990 

Předseda senátu 
JUDr. Josef C h r o m ý  
Za správnost vyhotoveni: 
podpis nečitelný, v.r.
Kulaté razítko: Krajský soud České B u

dějovice
Citované „usneseni" uvádíme, abychom

OTA RAMBOUSEK, New York

s e  s t a n o v í
podle paragrafu 2 odst. 2 zákona č. 

119/1990 trest odnětí svobody v trvání 1 
(jednoho) roku nepodmíněně. 

O d ů v o d n ě n í .
(následuje obsáhlé zdůvodnění kde se 

právnicky vysvětluje, že opuštění republiky 
patří mezi paragrafy rehabilitované, kdežto 
za nedovolené ozbrojování je sazba jeden 
rok. M imochodem: Ctirad Mašin byl na ja 
ře 1953 v rámci amnestie propuštěn).

Poučení: Proti tom uto usneseni lze p o 
d a t stížnost do 3 dnů ode dne oznámeni 
Nejvyššimu soudu ČR prostřednictvím  po- 
depsaného soudu.

Stížnost má odkladný účinek.

V Praze dne 10. července 1990 
JUDr. Helena Řičicová 
Za správnost vyhotovení:
Jitka Hofmanová 
(kulaté razítko.
Krajský soud v Praze.)
Nyní mi dovolte zdánlivě odbočit. Jen



jej srovnali s rehabilitací podobnou; vyne
senou jiným  soudem , proti jinému obvině
nému.

Stojí za zmínku, že rámcový text všech 
rehabilitačních usneseni je naprosto totož- 

ný '(Mám po ruce čtyři: Plzeň, České Budě
jovice, dvakrát Praha.)

Nyní se vraťme k osudu skupiny bří Ma- 
šínů. V říjnu 1953, tedy po Ctiradově p ro 
puštění, překročilo pět mladíků čs. hrani
ce, aby prošli přes východní Německo do 
západního Berlina.

Uspěli tři: oba bratři a Milan Paumer. 
Zbyněk Janata padl do rukou východoně
mecké Volkspolizei, a o něco později při 
přestřelce zraněn Václav Švéda. Byli sou
zeni Nejvyšším soudem  v Praze v r. 1955. 
Nynější usnesení o „rehabilitaci" říká toto:

U s n e s e n i
Krajský soud v Praze rozhodl v neveřej

ném zasedání dne 26. záři 1990 podle zá
kona č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci

t a k t o :
Ustanovením paragrafu 2 odst. I písm. 

c / zák. č. 119/1990 Sb. byl zrušen rozsu
dek Nejvyššího soudu v Praze dne 28. 1. 
1955 sp. zn. 1 T /1 /55  zn. pokud jím byl 
obviněný Václav Š v é d a ,  nar. 26. 4. 
1921 uznán vinným trestným  činem vele
zrady a sabotáže podle paragrafů 78 odst. 
3 a 85 /3  Sb. a trestního stíhání obviněné
ho pro trestné činy, jichž se měl podle o b 
žaloby dopustit tím, že v roce 1953 se 
spolčil s jiným i k rozvrácení republiky, za
pálil stohy slámy, zmocnil se výbušniny 
a zmocnil se osobního auta, se zastavuje.

Současně byla zrušena všechna další 
rozhodnutí v téže trestní věci na zrušenou 
část rozsudku obsahově navazující, 
všechna rozhodnutí byla zrušena k datu, 
kdy byla vydána.

Za trestný čin loupeže, pokusu vraždy 
a krádeže podle paragrafu 232, 5, 216 
a 245 /3  zák. č. 86 /50  Sb., na který se re
habilitace podle odstavce 1 cit. zákona 
nevztahuje, stanoví soud podle paragrafu
2, odst. 2 zák. č. 119/1990 Sb. jako p ři
měřený trest odnětí svobody v trváni 15 
roků.

(A opět rozsáhlé zdůvodnění.)
P o u č e n í :  Proti tom uto usnesení lze 

podat stížnost do tří dnů ode dne ozná
mení k Nejvyššimu soudu v Praze pro
střednictvím  podepšaného soudu.

Stížnost má odkladný účinek.
V Praze dne 26. září 1990
JUDr. Vladislav S o u č e k
Za správnost: Pašková
Kulaté razítko: Krajský soud v Praze.
... Na rozdíl od Vladimíra Lutovského, 

který zachránil život, se ve shora uvede
ném usnesení o „rehabilitaci” skrom ně m l
čí, že Š v é d a ,  ale i Janata a strýc bři 
Mašínů, zasloužilý odbojový pracovník 
proti nacistům, byli odsouzeni k trestu 
sm rti (na rozdíl od Lutovského bohužel 
v přítomnosti), a rozsudek byl u všech 
třech vykonán 2. května 1955. Den nato 
byly pozůstatky zpopelněny v krematoriu 
v Motole.

Václavu Švédovi zbývá odsedět patnáct 
let těžkého žaláře.

Rehabilitační zákon č. 119/1990 Sb. 
opět praví:

Par. 27. (1): Došlo-li k rehabilitaci po 
škozeného, na němž byl vykonán trest 
sm rti nebo který zemřel ve výkonu trestu, 
mají ti, jim ž zemřelý poskytoval nebo byl 
povinen poskytovat výživu, krom ě nároků, 
které na ně přešly podle paragrafu 26 též 
nárok na náhradu toho, co jim  na výživ
ném ušlo.

Paní Lida Švédová odseděla dlouhá léta 
ve vězeni. Také bratr Václavův, který s ná
mi seděl v Leopoldově. O pět Jejich dětí 
a jejich „výživu”" se starala babička vyba
vená žebráckým  důchodem , kdesi na M o
ravě.

Rehabilitační soud nyni sto jí před ne
snadným úkolem: Upřesnit, co a kolik ná
leží pozůstalým  po Václavu švédovi za re
habilitované paragrafy politického charak
teru, nebo naopak, kolik musí rodina d o 
plácet za zločiny „rehabilitací nedotčené".

Nakonec - popsané případy rehabilitace 
s trochou nadsázky porovnáme.

... Máme v Praze místo, kde se ukrývalo 
sedm vrahů. Měli také na svědomí spo luú
čast na vraždě, zběhnutí, banditism us, ve 
lezradu, vyzvědačství, nedovolené ozbro- 
jování, opatřování výbušnin, sabotáže, 
sdružování proti státu a jeho rozvraceni, 
nedovolené opuštěni republiky. Všechno 
podle tehdejších platných zákonů. Všech
ny zločiny rehabilitací nedotčené.

Občané se k té to skrýši chodí za ně 
m odlit, nosí tam  květin, zapaluji svíčky.

Protože prý - bojovali proti nepříteli. Za 
svobodné Československo.

Fakta o pokusu o úlet
(Psáno narychlo pro advokáta, který podával odvolání)

Já, Zdeněk Mikš, nar. 7. 10. 1926 ve 
Dvoře Králové n .L , bytem Brno, Zapleta
lova 97, jako přímý účastník pokusu o o d 
let na Západ spolu s dalšími osobam i vy
dávám to to  stručné svědectví o motivaci 
a průběhu našeho činu:

V říjnu 1946 jsem byl s dalšími uchazeči 
přijat do Letecké vojenské akademie 
v Hradci Králové. Prodělávali jsme postup
ně stále náročnější výcvik na funkci pilota
- stihače. Vše probíhalo, dá se říci, v ka
m arádském  duchu tak, jak to  bývá u p ro 
fese, kde jde denně o život. Velkými vzory 
pro nás byli frontoví bojovníci jak ze Zápa
du tak i Východu, kteří se k nám chovali 
s lidským porozuměním na rozdíl od osvě
tových pracovníků, kteří nejen že se nezú
častnili protih ltlerovského boje, ale naopak 
s okupanty spolupracovali (Mjr.Kugler - 
hospodářská kontrola). Toto  vše se ale 
změnilo po únoru 1948, kdy nastal hon na 
nekomunisty a jejich tvrdá likvidace. Já, 
který jsem nikdy nebyl v žádné politické 
straně a nejsem doposud, jsem  se po 
stupně dostával pod stále větší tlak m orál
ní. Když jsem tehdy, ještě vlastně jako ne
zkušený kluk, viděl, jak jsou vyhazováni 
skuteční bojovníci za svobodu národa 
a jací jsou ti, kteří je vyhazují, tak ve mně 
stále jasněji uzrávalo přesvědčeni, že ne
mohu zradit své svědomí a smysl pro 
spravedlnost a čestnost.

ZDENĚK MIKŠ, Brno

Akadem ici se po únoru 48 vlastně bez 
dom luvy rozdělili do tři skupin: zásadově 
pevní, k nimž patřila především skupina 
odborně prospěchově nejlepšich akadem i
ků, druzí z různých důvodů váhající neu
trálové a nakonec prospěchově podřadná 
část bezcharakterní spodiny. Vzájemné 
vztahy tím byly pochopite lně hluboce na
rušeny a naprosto zmizel ten předtím  tak 
krásný kamarádský duch. A když do této 
situace ještě přišly represálie, bylo mi jas
né, že nás řadu vyhodí.

Při pohovoru s osvětovým  důstojníkem  
na který si mne pozval, jsem  na jeho d o 
taz, proč jsem  nevstoupil do KSČ, přímo

prohlásil, že pro to , že pocházím  ze Dvora 
Králové n.L., k terý hraničil se Sudetam i, 
a při tom  že jsem  po osvobození vidě l, že 
čím větší darebák, tim  měl větší hvězdu 
na klopě. A na dotaz co říkám novému 
útěku bývalých západních letců na Zá 
pad, jsem  prohlásil, že se jim  nedivím, 
protože oni nasazovali ž ivoty za naši svo
bodu a te d  jsou vyhazováni a někteří za
víráni.

Rozhovor skončil a žádné následky 
jsem bezprostředně nepozoroval.

Pak ale uletěl na Západ jeden z poručí
ků z ročníku před námi. Nato do LVA p ři
letěl generál Hanuš, tehdejší náčelník čs.



le tectva a prohlásil, že kdo není kom uni
sta, nemůže být důstojníkem  čs. letectva.

Na základě tohoto  prohlášení jsme pak 
byli jednotlivě předvolávání k tzv. prověr
kové komisi, ve které zasedali i někteří 
prověřeni letečtí akadem ici, členové KSČ. 
Po pohovoru nás celou řadu převeleli 
k náhradnímu leteckému pluku do Vysoké
ho Mýta a dnem 23. 1. 1949 nás p ropus
tili do  civilu s tím, že se nám pobyt v LVA 
započítává jako základní vojenská služba. 
Pochopite lně, že nám všem  byl odňat 
charakter akadem ika a letce II. výkonnost
ní třídy, 24. 1. 1949 jsm e byli propuštěni 
do poměru mimo činnou službu, 25. 1.
1949 přeloženi do zálohy.

T ím to rozhodnutím  pro mne začalo po li
ticky  motivované pronásledování v  civilu. 
Vzhledem k nějakým tajným kádrovým 
materiálům, pocházejícím z LVA, jsem ne
mohl vůbec najít zaměstnání odpovídající 
mému vzdělání (r.g. s maturitou) ani v d a 
lekém okolí - někde byli při druhé návště
vě, kdy mi měli sdělit, zda budu přijat, na
to lik  upřímní, že mi řekli, že to vzhledem 
k došlým  kádrovým  materiálům  není m ož
né, jinde jen nejapné a nepřesvědčivé 
výmluvy - to podle čestnosti referentů 
osobního oddělení. A tak nakonec jsem 
přijal místo jako pom ocný ruční tiskař 
u Čs. textilních závodů, n.p. Letovice. P o 
chopite lně s m inimálním platem.

Účastnil jsem se několika setkání lidí 
v Praze, kde se jednalo o boj proti d ik ta tu 
ře. Měl jsem poznatky, že jsem sledován. 
A tak  když 8. 5. 1949 časně ráno za mnou 
dom ů přišel Vlastim il Klenovský, také se 
m nou vyloučený akadem ik, s návrhem, 
zda bych s nim a ještě dalšími nechtěl o d 
letět na Západ, že je vše snadné, protože 
pracuje na továrním letišti v Chocni, kde 
zná celé poměry, tak jsem  bez váhání 
souhlasil s tím, že se dostavím  12. 5. do 
Chocně. On že na mne bude na nádraží 
čekat.

Já jsem skutečně ten den dojel. Předtím 
jsem  se dom a ' běžně rozloučil, nikomu 
jsem  neřekl ani slovo o svém úmyslu. Jen 
můj bratr o pět let m ladší asi něco tušil, 
protože když jsem  se s ním loučil, tak mi 
jen řekl: aby ses vrátil.

A  po příjezdu do Chocně jsem  se setkal 
s dalšími účastníky. Byli to: Vlastim il K le
novský se svou dívkou Hedvikou P rokopo
vou, Jan Horníček, Jaroslav Valášek a M i
roslav Nový. Všichni jsm e byli vyloučenými 
akadem iky stejného ročníku. Celý večer až 
do  časných ranních hodin 13. 5.. 1949 
jsme byli společně v místnosti, kterou V.K. 
a J.H. obývali jako podnájemnici. O celé 
akci jsme ani m oc nediskutovali, podle 
V.K. mělo vše probíhat hladce. Jen jsme 
se domluvili, že zbraň - měli jsme jediný 
revolver - nesmi být použita. Měl ji u sebe 
V.K. Když padl návrh, že by se měl napsat 
dop is osvětáři LVA Kuglerovi, tak jsem za
sáhl a řekl, že to můžeme udělat až po 
příletu na Západ. Ostatní nakonec souhla
sili a to  bylo myslím i řízení osudu, protože 
jinak by pak měl soud další „důležitý” 
a nevyvratitelný doklad o našich „z loč i
nech".

Po půlnoci jsm e šli pěšky až do blízkosti 
letiště fy Mráz a tam  jsm e v polích zalehli 
a sledovali dění. Probuzené p tactvo v o ko 
lí neustále pokřikovalo. Postupné jsme se 
doplížili až k hangárům. Tam se vydal ku 
předu V.K. vzhledem k místním znalostem. 
Když pak objevil jednoho strážného SNB 
sedět v letadle na hlídce, připlížil se až

k němu, chytil jeho pušku a snažil se mu jí 
vytrhnout a vyzval ho, aby vystoupil. 
Ovšem strážný SNB Bernard vystřelil a by
lo velikým štěstím, že V.K. měl ústí hlavně 
pod paží a ne proti tělu a tak projektil bez 
následků skončil v zemi, vystřelil znovu 
a V.K. pak v rámci nutné a nezbytné sebe
obrany a bezprostředního ohrožení svého 
života přiložil revolver na ruku příslušníka 
SNB držící pušku a prostřelil mu prst. Te
prve pak se strážný vzdal.

Druhý strážný Pochobradský se zacho
val vzorně lidsky a bez sebemenšího o d 
poru se vzdal. Přitom  bych ještě rád po 
dotkl, že oba strážní se s V.K. a J.H. znali 
dobře osobně, protože jak V.K. tak J.H. 
pracovali tehdy na onom  letišti a často  se 
s nimi setkávali a povídali během strážní 
služby, kterou tam  vykonávali.

H.P. ošetřila Bernardovi prostřeleny 
prst, ovázala mu ho a pak jsm e oba s tráž
né svázali, sebrali jim  závěry z pušek. Pak 
ve velikém shonu vzhledem k tom u, že 
v tichu noci došlo ke střelbě a v blízkosti 
vedla jednak silnice a také železnice 
a kdokoliv mohl eventuálně zavolat SNB, 
jsme se všichni až na H.P. věnovali horeč
né přípravě letadel k odletu. Potřebovali 
jsme dvě třímístná letadla Sokol, která se 
tam vyráběla.

Jedno letadlo bylo v hlavním hangáru - 
to  jsme vytlačili a pak nastaly komplikace, 
protože jsme zjistili, že je bez paliva. 
S druhým potřebným  letadlem to  zdaleka 
nebylo tak snadné, protože po otevření 
hangáru jsme ke své hrůze zjistili, „že 
v tom to podlouhlém  hangáru stojí nejdříve 
letadlo bez křídel, po jeho vytlačeni jsme 
museli včetně přivolané H.P. podat neuvě
řitelný výkon, kdy v šesti lidech jsm e dík 
nervovému vypětí vytlačili německý obrně
ný pásový transportér a pak teprve další 
použitelné letadlo. Skutečnosti z druhého 
hangáru neznal ani V.K. Do letadel jsme 
pak ručně donášeli a nalévali palivo. N e tu 
šili jsme ovšem, že během doby, co  my 
letci jsm e připravovali letadla a H.P. hlídala 
spoutané strážné, strážný Bernard požá
dal H.P. o povolení pout, protože ho prý 
bolí zraněni - to to  mu splnila a pak ji ještě 
přemluvil, aby mu donesla závěr k pušce - 
to mu splnila také. Zřejmě pak v době, co 
nám H.P. pomáhala s vytlačováním trans
portéru, se zbavil pout zcela, H.P. po ná
vratu to nepostřehla. A tak když jsme ko 
nečně seděli v letadlech a letadlo, ve k te 
rém seděli J.V., M.N. a J.H. pomalu pojíž
dělo a u našeho naskočil m otor až při d ru 
hém pokusu, zavřel jsem kabinu a chtěl se 
upoutat. V.K. měl pilotovat a já dělat navi
gátora.

H.P. seděla na zadním sedadle mezi ná
mi. Když jsem byl soustředěn na upínání 
popruhů, tak jsem najednou slyšel p rask
nutí a hned hlas H.P.: „Vlastíku, on tě  s tře
lil?" Já jsem se podíval na V.K. tom u kle
sla beze slova hlava a hned na to střelil 
strážný Bernard H.P. Když jsem se otočil 
k ní, tak jsem  přes sklo kabiny zahlédl, jak 
míří na mne, bleskově jsem se sehnul 
a tak kulka určená mému srdci prostřelila 
krční páteř, stočila se v pravém ramenním 
kloubu, roztrhla plíce a zůstala v těle nad 
bránici.

Předstíral jsem, že jsem mrtvý, slyšel 
smrtelné chroptění H.P., která už nepro
mluvila a po chvíli, když jsem viděl, že 
Bernard se vrací k hangáru a nejde za le
tadlem, které mezitím odrolovalo, zkusil 
jsem přidat plyn. ale m otor nereagoval

a tak jsem otevřel kabinu a dostihnul rolu
jící letadlo, řekl osádce co se stalo, požá
dal aby mne vzali s sebou. Protože však 
byli plně vytíženi odstartovali a já  zůstal na 
ploše sám těžce zraněn.

Rozhodl jsem se, že vyhledám lékař
skou pom oc až ve Vysokém Mýtě a pak 
se pokusím nějak dosta t za hranice. Kašlal 
jsem neustále krev a šel terénem  směrem 
Vysoké M ýto jen silou vůle. S myšlenkou, 
že musím být u lékaře dříve než začnou 
chod it lidé do práce. Ve Vysokém Mýtě 
jsem zašel za kamarádkou mě známé a ta 
mne hned zavedla k lékaři. Ten, když z jis
til, že jde o střelnou ránu, mi ji přelepil leu- 
koplatí a šel k telefonu volat SNB - já mu 
říkal, ať nevolá, že ho neznám a nikdy 
u něj nebyl. Když ale přesto volal, tak jsem 
utekl a ještě ve městě mne zatkl příslušník 
SNB a odvezl autobusem , který zastavil, 
do nemocnice ve Velkém Mýtě.

Dali mne na společný pokoj, ale asi za 
hodinu mne přemístili na pokoj, kde jsem 
byl sám a neustále hlídán příslušníkem 
SNB i když jsem už byl Imobilní.

Musím poděkovat vzorné péči tehdejší
ho primáře a také řádovým sestrám za to, 
že jsem  přežil.

Ještě týž den za mnou přišli vyšetřova
telé StB, kteří pro ně tak typ ickým  vulgár
ním způsobem  vedli výslech. Měl jsem 
štěstí, že můj zdravotní stav byl kritický 
a tak si v civilní nem ocnici přece jen ne
mohli dovolit běžné vyšetřovací metody, 
protože sebemenší násilí by vyvolalo krvá
cení a smrt.

Byl jsem přesvědčen, že kamarádům  se 
podařilo uletět a tak jsem podle toho i vy
povídal. Sepsali protokol s pravopisnými 
chybami, které jsem  za jejich nadávání při 
čtení před podpisem  opravoval.

Když se ale asi za dva dny objevili ve 
dveřích pokoje znovu a přivítali se se 
mnou: „Ty kurvo, cos nám to tu  vykládal 
za pohádky," a slibovali, že to  ze mne vy
mlátí, až si mne odvezou, ale přitom  p o 
třebovali hned moji výpověď, dali se znovu 
do práce. Já stále trval na tom , co  jsem 
uvedl již dříve a tak nakonec jeden z vy
šetřovatelů to  nervově nevydržel a řekl mi, 
že všechno vědí, že to tiž  chytili i zbývající. 
Já jim  nevěřil, ale když nakonec po p ro 
hlášení, že J. V. je jiný borec, ten že řekl: 
když mne máte, tak vám vše po pravdě 
povím - tak jsem sice ještě z počátku,
i když mi ukazovali podpis J. V. na papí
rech, nevěřil, ale pak začal číst některé 
pasáže z jeho výpovědi a některé sku teč
nosti mohl znát jen přímý účastník akce 
a nikdo jiný, uvědomil jsem si, že ve všem 
nelžou. Řekli mi, že havarovali u Sušice 
a že M. N. havárii nepřežil. A tak  nakonec 
výslech probíhal tak, že mi četli přímo 
z výpovědi J. V. jím podepsaných, i když 
mnohdy neodpovídajících pravdě.

Proto také v mých pro toko lech je často 
zahájení pasáže „popírá, že..." a pak d o 
slovně citovaná odpověd  J. V.

Protože případ byl ve své podsta tě  na
konec nekomplikovaný a jasný, měl jsem 
klid, jen mi stále tvrdili, že M. N. zahynul. 
Asi si mysleli, že na „m rtvého” budu něco 
svádět. Když neuspěli, tak mne I přes p ri
mářův zákaz převozu převezli do  vězeňské 
nemocnice Praha-Pankrác v osobním  vo 
ze.

Cesta byla utrpením. Pak už jsem jen 
čekal a jednoho dne mne zavolali a pře
četli obžalobu. Tam jsem  se zase poprvé 
viděl se svými kamarády.



A 31 .8.1949 následoval soud na Pank
ráci - S tátní soud. Hned na začátku, v sále 
ještě před zahájením, za námi přišel č lo 
věk, prohlásil, že je náš obhájce ex offo, 
že dostanem e trest smrti, ale že máme 
možnost žádat o m ilost prezidenta repub
liky. V soudní síni byl jen senát St. soudu, 
my a po jednom  našem důvěrníkovi 
(u mne otec) a plné lavice školy soudců 
z lidu a prokurátorů. Celý způsob vedení 
procesu byl neuvěřitelný, neustále se ho 
vořilo o trestu  sm rti za velezradu a šp io 

náž, ale pak po našich výpovědích vyšel 
odněkud za námi člověk, který něco p o 
šeptal předsedovi a od té chvíle se o smrti 
přestalo tak často  hovořit. Náš obhájce 
působil trapně.

Celý průběh jednání, kdyby nebyl hrou
o m ladé lidské životy, by jinak byl dokona
lou fraškou.

Po skončení líčení se senát odebral ke 
kratičké poradě a předseda přečetl z již 
předtím  napsaného rozsudku tresty. J. V. 
doživotně, já, J. H. a M. N. 30 let těžkého

žaláře s vedlejšími tresty, navíc s námi vy
loučený akadem ik Vlastim il Losenický je 
den rok za neoznámení přípravy trestného 
činu. Načež škola soudců z lidu a p roku
rátorů protestovala proti nízké výměře tre 
stu.

N ikdy jsem nedostal do rukou ani obža
lobu ani rozsudek a nemám je dodnes. 
Odvolání nic nezměnilo. A  tak jsm e si 
všichni odpykali ze 30 let až na dva dny 
celých třináct let, kdy jsm e byli podmíněně 
propuštěni na amnestii dne 1.5.1962.

V EVROPE JSME UZ BYLI
JIŘÍ SEYDLER, Praha

Šest evropských států - Francie, Itálie, 
SRN, Rakousko, Švýcarsko a Českoslo
vensko - se spojilo, aby vzpomnělo 200. 
výročí úmrtí jednoho z největších hudeb
ních géniů lidstva, W olfganga Amadea 
Mozarta. Při té to příležitosti se vlády uve
dených zemí rozhodly uspořádat festival 
dosud nevídaných rozměrů - v době od 5. 
do 29. záři zazněla Mozartova hudba na 
padesáti pražských koncertních a hudeb
ních představeních pro více než čtyřicet t i
síc diváků. Této jedinečné akci předcháze
ly dílčí festivaly pořádané v městech (cel
kem jich bylo 27), v nichž umělec úč inko
val nebo je  navštívil. Byl vytvořen Meziná
rodní výkonný výbor festivalu v čele s jeho 
prezidentem, intendantem  Státní vídeňské 
opery, vynikajícím znalcem M ozartova díla 
C lausem Helmutem Dresem, některých 
produkcí se účastnily vládni delegace 
v čele s m inistry kultury, kteří před festiva
lem pořádali tiskové konference, podíleli 
se na výběru umělců pro účinkování na 
festivalu. Při jedné příležitosti pan Claus 
Drese pronesl slova, která se stala jistým 
krédem výboru a která jsou vysokým 
uznáním kulturnosti naší vlasti: „Praha je  - 
svým vztahem k Mozartovi a naopak - mí
stem, kterému ta to  pocta patří... Ušlechti
lé záměry festivalu korespondují s ideami 
vaši sam etové revoluce. Proto se Praha 
logicky stala hostitelkou této významné 
akce..."

Koncerty se konaly v nejkrásnějších ba
rokních, novoklasicistických, renezančních
i moderně pojatých budovách a sálech - 
v Národním, Sm etanově a Vinohradském 
divadle, ve Sm etanově síni, v hradním 
Španělském sále, v největších starobylých 
chrám ech a palácích, které dnes Praha, 
odívající se znovu do bývalé krásy, může 
zahraničním divákům  nabídnout. Bohužel 
M ozartova „opera všech oper" nebyla uve
dena v „jeho" bývalém Stavovském diva
dle; teprve nedávné převratné změny po 
skytly dostatek prostředků na jeho rozsáh
lou obnovu, takže Don Giovanni zazní - už 
m imo festival - znovu v nádherných p ro 
storách divadle aspoň ve výroční den prv
ního uvedení před více než 200 roky.

Některé referáty hovořily v souvislosti 
s festivalem o „vstupu do Evropy". Festival 
svým záměrem i rozmachem to to  tvrzeni 
do určité míry připouští. Vezmeme-li však 
v úvahu věhlas a zásluhy českých hudeb
ních m istrů posledních staletí, můžeme

směle prohlásit, že o tento „vstup do 
Evropy" se zasloužili už dávno oni a že ně
kteří dokonce svou tvorbou ovlivnili samé- 
ho Mozarta.

Snad největší vliv na mladého skladate
le, zvláště na jeho melodiku, měl II Divino 
Boemo, někdy zvaný II Venatorini, pražský 
rodák Josef Mysliveček. Tento původně 
vyučený mlynář a později skladatel, který 
si pokořil i hudebně náročnou Itálii, poznal 
v roce 1770 m ladičkého čtrnáctiletého 
W olfganga a okamžitě ocenil jeho výjim eč
ný talent. Navázal s jeho rodinou přátelské 
styky a využíval svých známostí v jeho 
prospěch. Snad stojí za povšimnutí i ne
příliš známý fakt, že to tiž v melodii menue
tu v Myslivečkově oktetu Es dur jsou první 
čtyři takty (lesní rohy) takřka totožné s m e
nuetem Dona Giovanniho. Tím zdaleka 
nechcem e říci, že jde o vědomý plagiát; 
takový génius toho nemá pochopitelně za
potřebí. Spíše šlo o povědomé opakováni 
lákavého tématu, které Mozart převtělil 
v ještě dokonalejší součást svého vrcho l
ného díla.

Další český muzikant evropského vý
znamu, žehulický rodák Jan Václav Stich, 
který si později, rovněž v Itálii, vysloužil 
umělecké jméno Giovanni Punto, se stal 
jeho přítelem a blízkým spolupracovníkem. 
Stich - Punto byl všestranný hudebník, 
především se však proslavil hrou na lesní 
roh - a to  vedlo Mozarta k napsání Kon
certní symfonie pro čtyři dechové nástroje. 
M imo jiné - k jejich sblíženi dal podnět Jo 
sef Mysliveček. Trvalejší spolupráci se Sti- 
chem  - Puntem navázal Mozartův otec 
Leopold, který ho zVal k provedení několi
ka synových koncertů. Stich - Punto d o 
sáhl i významného ocenění v Neapoli, kde 
jej ve své lóži po koncertu přijal neapolský 
a sicilský král Ferdinand IV. Chceme p o 
dotknout, že uměni českého hornisty na
lezlo uplatnění i ve spolupráci s Beethove
nem. Snad stoji za zmínku text plakátu, 
kterým  byl ohlašován koncert obou Mistrů: 
„S vysokým povolením budou míti čest 
Ludw ig van Beethoven a Giovanni Punto 
pořádati 18. dubna o šesté hodině večer 
v c.k. dvorním divadle velký koncert, při 
němž se pan van Beethoven dá slyšeti na 
klavír a signor Punto zahraje na lesní roh 
a bude říditi orchestr." Koncert měl také 
m imořádný úspěch.

Snad nejlépe vyjádří uznáni hudebnosti 
Čechů slova Mozartova, která vyslovil
o melodramatech Jiřího Antonína Bendy

W. A. M ozart v kresbě  
D. S tockové z  roku  1787

Ariadna na Naxu a Medea: „Benda mi byl 
mezi luteránským i kapelníky vždy nejm ilej
ší. Miluji ta to  dvě díla tak, že je vozím stále 
s sebou...” Za zmínku rovněž stojí, že M o
zart našel i mezi členy vídeňské zednářské 
lóže české hudebníky, s nim iž se jako se 
svými „spo lubratry" sblížil a našel spo leč
nou řeč i v hudbě. Tak například byl ča 
stým hostem  u syna m irotického učitele, 
skladatele Benedikta Žáka, u něhož využí
val volných chvilek k tom u, že mu občas 
přikom ponoval některá místa do jeho o pe 
ry. „Prý je více míst v Žákových operách 
dílem Mozartovy ruky a génia, nežli au to 
rových," vzpomínala Konstance Mozartové 
při jedné příležitosti. A  ještě jedna zajíma
vost z té to  doby a prostředí. Dne 24. d u b 
na 1785 uskutečnilo se provedení malé 
M ozartovy kantáty pro tenor, mužský sbor 
a orchestr, k nim napsal slova další člen 
lóže - František Petráň. Jm éno jasně 
svědčí o jeho národnosti.

Ale ohlédneme se na chvíli od  magické 
postavy geniálního Mozarta a od českých



Jan Stich-Punto

hudebníků (bylo jich m nohem  více, než 
jsm e mohli připom enout!), jeho přátel či 
soupeřů. Vždyť dosud jsou i v cizině (a ně
kdy více nežli u nás) proslavena jména An
tonína Rejchy, Jana Václava Stam ice, Ja 
na Václava Huga Voříška, jm éna hudební
ků z rozvětveného rodu Bendů, bratři V ra ' 
n ických a dalších, kteří odcházeli z té to 
„konzervatoře Evropy", jak Čechy byly 
s uznáním ve své době označovány, do 
zemí celého kontinentu. A jak nevzpom e
nout geniálního houslisty Josefa Slavíka, 
který bohužel zemřel příliš m lád, než aby 
mohl naplnit vrchovatou měrou umělecký 
osud, k němuž jej p ředurčilo  jeho nadání. 
Slavný Paganini se před jeho památkou 
poklonil slovy: „Všechno se chvěje, když 
Vy hrajete"" ve francouzštině jsou vepsána 
na jeho vyšehradském  hrobě.

Neobracejm e však pozornost jen k dáv
ným dobám . I když ty to  „spanilé jízdy” 
českých muzikantů, díly změněným spo le
čenským  podm ínkám , už v pozdějších d o 
bách neměly takový masový charakter, ší
řili naši umělci slávu české hudebnosti
i v  dalších létech a dobývali ostruhy pro 
naši kulturu na celém světě. Jak nevzpo
m enout trium fální pobyt Antonína Dvořáka 
za velkou louží, jeho ohrom né úspěchy 
v Londýně, a samozřejmě světové tažení 
jeho hudby, která, stejně jako tvorba Bed
řicha Smetany, Leoše Janáčka, Bohuslava 
M artinů a dalších skladatelů a interpretů 
se už dávno stala nedílnou součástí svě to 
vé hudební kultury. Na některé, často ze 
závisti č i nízkých politických pohnutek, jak 
už to  u nás bývá, ke škodě vlastní zapom í
náme. Typickým  příkladem je dlouholeté 
ignorování významu hudby mistra operetní 
klasiky Rudolfa Frimla, o němž se opráv
něně v rozsáhlých Dějinách operety vyjád
řil její autor Bernard Grun slovy: „Dnes 
nám jeho hudba zni... jako úchvatná vzpo
mínka na zpívající a tančící dvacátá lé ta ...” 
A  co Česká filharmonie se svými úspěchy 
nejen u evropského posluchačstva, ale
i v USA a především v Japonsku, kde se 
stala idolem klasické hudby? Co Josef 
Suk, Václav Hudeček, někteří naši operní 
pěvci - ti nejsou pokračovateli té to  trad ice  
dobývání Evropy mírovými prostředky nej
ušlechtilejší ražby, uměním? Mohli bychom  
jm enovat stovky dalších, ale není to  snad 
třeba. Na adresu všech můžeme vyslovit 
uznání, že je jen málo oborů lidské č innos

ti, které by byly svým významem a rozsa
hem jejich tvorby srovnatelné.

W.A. Mozart navštívil třikrá t Prahu a po 
každé byla jeho plodotvorná přítom nost 
spojena sg jmény manželů Duškových. 
Nebyla to  náhoda; paní Josefa Dušková 
byla vnučkou salcburského zámožného 
obchodníka J.A. Weisera, který se stal 
v létech 1772 až 1775 starostou města. 
Je přirozené, že při návštěvě Salcburku, 
kam J. Dušková přijela se svým chotěm  
krátce po svatbě, navštívila rodinu Leopo l
da Mozarta, kde se seznámila i s jeho ge 
niálním synem. Oplátkou bylo pozvání 
W.A. Mozarta do Prahy, kde se jeho pře
chodným  sídlem stala rozkošná Bertram 
ka. Skladatel, unaven intrikami a nepřízni 
vídeňského dvora i závistivých soupeřů, 
zde pokaždé ve šťastné pohodě pracoval 
a seznamoval se tu  i s mnohým i p ředstav i
teli pražské kulturní veřejnosti, která si ho 
s takovým  zájmem až láskou přivlastnila. 
Proto byly zcela na místě jeho upřímné vý
roky, už to likrát citovaně, ale neměly by 
chybět ani při tom to  nevelkém ohlédnutí: 
„M oji'P ražané ml rozumějí... Můj orchestr 
je v Praze!" Není divu, že Mozart se rád 
a s láskou odměnil J. Duškové dokonce 
třem i skladbam i...

V Praze zažil největší úspěchy. Začátek 
jeho popularity přinesla už opera Únos ze 
serailu (1782) v podání společnosti české
ho významného herce a učitele Karla W a- 
kra, následovala dnes jedna z nejhraněj
ších oper (ve Vídni, na rozdíl od Prahy, 
však nepříznivě přijatá) Figarova svatba, 
především obrovský úspěch měla m noho
kráte už tehdy reprízovaná (což byl výji
mečný případ tehdejší praxe) opera. Don 
Giovanni. To vše - a samozřejmě i ohlas 
posledního M istrova díla, Kouzelně flétny, 
uvedené v Praze rok po jeho smrti a v ro
ce 1794 hrané tu dokonce ve 3 verzích(!) - 
v německém originálu, v italštině a rovněž 
v českém  překladu - bylo zárodkem  ne
smírného ohlasu jeho tvorby, který zane
chal nejhlubší stopy v povědom í našeho 
národa.

Dnes můžeme kriticky hodnotit i zdánli
vý neúspěch jeho další - bohužel už p o 
slední - opery, po Donu Giovannim rovněž 
pro Prahu objednané, Titus, v souvislosti 
s korunovací nového císaře Leopolda II. 
českou korunou. Postoj vídeňské dvorní 
společnosti k Mozartovi se projevil nako
nec i. chladným  oceněním samého císaře, 
což ovlivnilo i pražskou sm etánku, takže 
celkový výsledek zdaleka nesplnil um ělco
vo očekávání. Není náhoda, že právě tato 
opera zahájila v Národním divadle pražský 
festival.”

Mozartův kult u nás nebyl jen podvědo
mou reakcí na chladný až nepřátelský po 
sto j Vídně ke skladateli, tedy jistým  po litic 
kým gestem  probouzejícího se národního 
uvědomění. Pramenil především z hudeb
nosti českého národa, která byla (a d ou 
fejme, že stále je) jeho m im ořádně klad
ným charakteristickým  rysem, jeho vroze
nou náklonností k hudbě a do značně míry
i tradičním  hudebním myšlením pod lože
ným tvorbou vlastních lidových I p ro fesio
nálních skladatelů. Mozart, až na krátké 
časové úseky, byl vždy „náš", milovali 
jsme jeho svět jiskřivých melodii, nepře
berných nápadů, radostné oslavy života 
a štěstí, kterého se tom uto géniovi tolik 
nedostávalo a po němž po celý kratičký ž i
vot prahl.

Antonín

K d y ž  si uvědomíme, jaké bohatství tónů 
zanechal v říši hudby gigant české hudby 
Antonín Dvořák, zdá se nám, že není fyzic
ky možné, aby se tak obrovské dílo v těs
nalo do jednoho dvaašedesátiletého živo
ta. Kdyby se výčet jeho skladeb měl vyčí
slit v časopiseckém  článku, nezbylo by už 
místo pro  další text. Protože letos uplyne 
stopadesát let od narození toho to  hudeb
ního génia, který přišel na svět v Nelaho- 
zevsi 8. září 1841, chystá se kulturní svět 
to to  významné jubileum  oslavit.

Také Filmové studio Barrandov přináší 
svůj vklad k dvořákovském u roku (který se 
nasmůlu kříží s rokem rnozartovským) 
a natáčí v koprodukci s francouzskou fil
movou společností Cineteve Paris a „La 
Sept Paris" reprezentativní snímek nazva
ný lapidárně Antonín Dvořák. Francouzská 
„La S ept” patří k té nekomerční části te le 
vize, co  se od letošního roku také stará
o náplň program u OK 3, který sledujeme 
na třetím  kanálu. Film, jenž je poetickým 
průřezem skladatelova života, slučuje 
přednosti dokumentárního zobrazení au
tentické reality s inscenovaným i obrazy 
z Dvořákova života. Propaguje nejen Dvo
řákovu hudbu, ale také naši výtvarnou ku l
turu a pam átkové objekty na pozadí jíma- 
vé krásy české krajiny. Zazní zde sedm de
sát osm ukázek z hudebních opusů nejen 
Antonína Dvořáka, ale taky starých čes
kých m istrů, jako jsou „II divino Boemo", 
čili božský Čech Jos. Mysliveček, J.V. 
Stam ic, Antonín Rejcha. Uslyšíme nejstarší 
hudební skvosty, to  jest chorá l Sv. Václa
va, husitský chorál K tož sú boží bojovníci 
a v oratoriu Svatá Ludmila zazní nejstarší 
notový zápis dochovaný na českém  území 
Hospodine, pomiluj ny.

Film režíruje Jaromil Jireš, který se zdá 
být nejvýš povolaný k ztvárnění té to  pre
stižní hudební fresky, poněvadž je m uzi
kální, má značné hudební vzdělání a os 
vědčil své realizační schopnosti na dalším 
velikánovi českého hudebního souhvězdí 
Leoši Janáčkovi. Připomeňm e si televizní 
filmy Leoš Janáček, Zápisník zmizelého 
nebo celovečerní snímek inspirovaný po 
sledními lety m oravského skladatele a jeho 
láskou ke Kamile Stósslové - Lev s bílou 
hřívou. V janáčkovském  filmu se objevil ja 
ko představite l Antonína Dvořáka vynikající' 
Lubor Tokoš, který je do té míry identický 
s velkým umělcem, až musíme litovat, že 
patrně z politických důvodů nebyl obsazen 
do hlavní role Vláčilova Koncertu na konci 
léta. Josefu Vinklářovi, jakkoli vehementně
o tu to  úlohu usiloval, se bohužel nepodaři
lo Dvořáka přesvědčivě ztvárnit. Takže se 
nyní můžeme na skladatelovu „filmovou 
rehabilitaci" v Jirešově snímku jen těšit.

Filmový štáb jsm e zastihli v tanečním 
sále na Žofíně, kde m ladé páry při rozsví
cených lustrech klouzaly za zvuků tónů 
Dvořákových Pražských valčíků po nablýs
kaných parketách. Páreček dětí se proplé
tá mezi tanečníky a oživuje plesový rej, 
který je  po choreografické stránce dosti 
chudý. Štábní kostym érky a kadeřnloe



Dvořák Dojemné stoiy
LUBOŠ NOUDEK, Kanada

mají plné ruce práce, aby udržely bieder- 
meierovské úbory a dobové účesy v žá
doucím  lesku. V žádoucím  lesku se však 
režisérovi nejeví koncertní křídlo, ohlíží se 
po produkčním , ten se prý však dnes ne
koná, takže ustaranému šéfovi nezbývá, 
než popadnout hadr a klavír vyleštit sám. 
Za chvíli to tiž si na vyvýšené pódium  s ná
strojem  zasednou naši špičkoví umělci, ja 
ko jsou Josef Suk, houslový virtuos, piani
sta Jan Panenka a violoncellista Josef 
Chuchro, aby přednesli klavírní trio f-moll.
V úchvatném podání tří vynikajících inter
pretů zaznívá veškeré utrpení, nejistota 
a vnitřní svár pocitů  autora. Ještě víc než 
ostatní díla M istrova se jeví meditativní té 
ma s temným i melancholickým i tóny jako 
nejintimnější zpověd osamělého běžce. Fi
nále Tria však již vyznívá optim isticky 
a manifestuje vůli nepoddat se nepřízni 
osudu. O přestávce jsem  se zeptala Jose
fa Suka, s jakým i pocity hraje skladby své
ho pradědečka.

„S velice intenzivním i," odpovídá pra
vnuk Antonína Dvořáka, u něhož je rodin
ná podoba, až po velké Siřeji rozsazené 
oči, zřetelná. „Jsem  vždycky rozechvěn, 
kdykoli studuji některou skladbu otce mé 
pečlivé babičky Otýlie. Prolínají mnou po
c ity radosti, odpovědnosti a vděčnosti za 
štěstí, že mohu aktivně pokračovat v ro
dinné tradici, na níž jsem nesmírně hrdý.
V srdci uchovávám jako nejdražší památku 
také vzpomínky na mého milovaného dě
dečka, po němž jsem rovněž zdědil lásku 
k hudbě a jm éno, na skladatele Josef Su
ka, který ještě předtím, než se stal Dvořá
kovým zetěm, byl jeho učenlivým a pozor
ným žákem. Jsem z celé duše rád, že m o
hu partic ipovat na filmu, který má titul An
tonín Dvořák a že o jeho spolurealizaci 
projevili zájem právě Francouzi, ačkoliv ve 
Francii - na rozdíl od jiných zemí - můj 
slavný předek nikdy nebyl.”

Režisér k tom u dodává: „Projekt vznikal 
ve spolupráci s francouzskou autorkou Jill 
Nizardovou a českým  m uzikologem Jarmi- 
lem Burghauserem. Poněvadž i já jsem se 
podílel na scénáři, musel jsem prostudo
vat a vyposlechnout velké množství muzi
ky. Celé Dvořákovo dílo však neznám, 
protože je opro ti Janáčkovi m nohonásob
ně rozsáhlejší. Vytipovali jsme tedy s pa
nem Burghauserem pouze charakteristic
ká díla vývoje různých žánrů. Pianista Ra
doslav Kvapil, který je zároveň vykladačem 
některých Dvořákových děl hraje se svým 
francouzským  přítelem Georgesem Plude- 
macherem čtyřručně Slovanské tance, 
a přitom  si o nich každý ze svého pohledu 
vyměňují názory. M imořádně jsme získali 
účastí francouzského špičkového vio lon
cellisty, který nám vykládá jednotlivé fáze 
Dvořákova koncertu pro violoncello a or
chestr h-moll. K tom uto opusu jen malé 
vysvětlení:

M ladý Dvořák si přivydělává hodinami 
klavíru a učí i sestry Čermákovy, dcery zá
m ožného zlatníka. Do starší, Josefiny, se

zamiluje, ta však jeho lásku odmítá. I když 
se později oženil s její sestrou Annou, byla 
mu celoživotní inspirací a zůstal jí do smrti 
duchovně věrný. Když se po návratu 
z Ameriky dozvěděl, že Josefína zemřela, 
změnil ještě konec třetí věty a do finále dal 
úvod přímé citace písně „Lass mich all- 
ein". Režisér dále uvádí, že jeho záměrem 
je vytvořit film, kde by na výpovědi díla vy
světlil umělcův život - a naopak. Domnívá 
se, že Antonín Dvořák nepotřebuje žádnou 
oslavu a že by byl první, kdo by p ro testo 
val. To je možné, protože při jmenování 
doktorem  hudby na univerzitě v Cambridgi 
Dvořák prohlásil: „Nemám ty  slavnosti rád. 
Samá ceremonie a samý doktor! Styděl 
jsem se, že neumím latinsky." Škoda, že 
velký M istr nezná dnešní české doktory, 
kteří taky neumějí latinsky a vůbec se za 
to  nestydí.

Režisér Jaromil Jireš soudí, že Dvořák 
má slávy dost, ale dorůstají mladí lidé, k te 
ré by film, pokud pro ně bude zajímavý, 
mohl přivést k hudbě. Kolik obnáší slovo 
„do s t” , je otázka. Myslím si, že naše sp o 
lečnost má vůči velkému synu své země 
nesplacený dluh s úroky narůstajícími až 
od éry soudruha akademika Nestravitelné
ho, pardon Nejedlého, který při potírání dí
la a osobnosti Antonína Dvořáka vyprskal 
gejzíry jedovatých slin. Že stále fungují 
Nejedlého pohrobci, je zřejmé také z toho, 
že dodnes se Společnosti A. Dvořáka „d í
ky" umělým překážkám, byrokracii a ne
tečnosti nepodařilo postavit v Praze uměl
ci dlouho plánovaný pomník. Nechť je tedy 
alespoň film sym bolickým  pomníkem to 
hoto génia českého národa.

ZLATA HAJSKÁ Praha

Snímek archiv časopisu Týdeník Rozhlas

Jednou v naší televizi nějaký občan la
konicky odpověděl na otázku, co se mu 
vybaví při vzpomínce na 21. 8. 1968: 
„Dvacet let života v hajzlu!” Také já, když 
vidím dokum entární záběry z „bratrské po
m oci", neubráním se emocím. Filmové zá
běry, které mi naposledy tuto pom oc p ři
pomněly, byly poněkud neobvyklé. Byly 
to tiž zjevně natočeny průzory okupant- 
ských tanků. Navíc, viděl jsem  je na poně
kud neobvyklém místě - v posluchárně 
Business School, University o f Colorado. 
Ruský disident, jak ho pořadatelé předsta
vili, Edward Lozanský, tam  promítal film o
vý dokum ent ze svého života. Dokument 
zhotovila BBC. Záběry z okupace Prahy 
tam byly proto, protože jeho tchán je ge
nerál Jeršov, který prý v šedesátém os
mém velel invazním jednotkám .

Disidentská dráha m ladého atomového 
fyzika a generálova zetě začala po roce 
šedesát osm. KGB ho ale neposlala na Si
biř, jak to  bylo v kraji zvykem, ale posadila 
do vlaku a poslala na Západ. Jeho mladá 
žena si vymohla odjezd hladovkou. Ve fil
mu generál Jeršov říká: „Nemohl jsem se 
dívat, jak má drahá dcera trp í...” A tak ji 
poslal za Edwardem  do Ameriky. Před ne- 
dávnem se sem, podívat za dětmi, přijel
i on.

Před tím se ale stavěl v Praze, omluvit 
se našemu národu za rok 1968. Ve filmu 
chodí po Praze s bratrem Jana Palacha, 
postává u pomníku svátého Václava a om 
louvá se Alexandru Dubčekovi. Nic proti 
tomu, každý máme právo udělat v životě 
nějakou tu chybu. Kdyby se omluvil sou
kromě, bral bych to  jako gesto čestného 
vojáka. Proč s tím ale jeho zeť objíždí 
americké univerzity?

Inu, z prostinkého důvodu. Je třeba 
přesvědčit Američany, že ruští generálové 
se změnili. Jak říká ve filmu tchán, „udělal 
jsem osobní perestrojku". Prostě, jsou to 
lidi jako my a nemusíme se jich více bát, 
protože změnili svůj starý im perialistický 
způsob myšleni. Disident pak nezapomněl 
říci, že na rozdíl od mnoha evropských ná
rodů, které Am eričany nemají rády, Ruso
vé je přímo milují. Bylo by to krásné, kdy
by po letech nedorozumění si staří nepřá
telé padli do náručí. Proto disidentova o b 
chodní firma organizuje m ítingy přátelství. 
Na jednom  takovém  se v M oskvě sešli 
staří generálové a vykládali si o starých 
časech.

Když člověk vidi, jak někdo takto  kšef
tuje s naší národní tragédií, po přednášce 
prodává svou knížku a rozdává propagač
ní materiál své firmy, dělá se mu nevolno. 
Ne nepřeslechl jsem. Lozanský prohlásil, 
že spolupráce Američanů s odborníky ze 
sovětského vojensko-prům yslového kom 
plexu by byla oboustraně výhodná. 
A hned nabídl zprostředkováni styků. Na
víc, poznamenal, je osobn i přítel Borise 
Jelcina.

Člověk za tím cítí nejen kšefty, ale i s ta
ré generály. Budiž, lze si představit, že ně
kteří Rusové a někteří Američané se cítí ve 
světě opuštěni. Při představě, že by zrov
na tito  lidé spolu, ruku v ruce, budovali 
New W orld Order, mě navíc mrazí.
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na Slovensku

Poté, co  se ultrabolševičtí pučisti poku
sili ovládnout SSSR, začaly se vyjadřovat 
některé politické strany. Ne všechny však 
jednoznačně odsuzovaly pučisty i jejich 
počínání. Kdo hádal, že to  byly strany tak 
či onak kom unistické, neprohádal. Ale p ři
pojili se k nim i slovenšti nacionalisté. 
Předseda SNS Jozef Prokeš ve svém pro
hlášení namísto odsouzení vojenské so l
datesky hřímal o nepochybném  zneužití 
situace v SSSR silami, .k te ré  usilují o za
chování nerovnoprávného postavení S lo 
venské republiky v rám ci ČSFR". V jeho 
slovníku nechyběly obra ty o tlacích „o b 
jednaných zvenku” .

Pokrouceně vidění skutečnosti projevilo
i S lovenské národně dem okratické hnutí, 
jež se dojemně zastávalo práv národů So
větského svazu a licoměrně nechtělo v i
dět, že sym bolem  potlačování jejich práv 
není Gorbačov - byť udělal nejednu chybu
- nýbrž právě posta lin ističti pučisté, které 
ani slovem neodsoudili. Nebo to  snad byli 
generálové, kdo chtěl po puči dát náro
dům  svobodu? V očích SNDH možná ano. 
Šedý zákal též sužuje zrak Strany národní
ho s jednoceni Slováků. Ani ona nepojm e
novala skutečné příčiny převratu a neod
soudila jeho aktéry. Zbyla jen stará odrho- 
vačka o útlaku národů.

Nacionalističtí vůdcové se tak těsně při
mkli k postkom unistickým  stranám, jejichž 
stanoviska se rovněž omezila na m udrová
ní o neústavnosti pokusu o převrat. Strana 
dem okratické levice dokonce vyslovila na
ději, že „Sovětský svaz bude důsledně re
spektovat všechny své m ezinárodní závaz
ky” . Konec, tečka. Žádné odsouzeni kon
zervativních sil v  SSSR. Stejně uhýbavě 
reagovaly i Kom unistická strana Slovenska 
‘91 a Svaz kom unistů Slovenska, jehož 
prohlášení by se dalo in terpretovat jako 
zdrženlivá podpora puči.

Předseda VPN Jozef Kučerák uvedl 
v kritických dnech, že situace v SSSR po
vede k polarizaci slovenské politické scé
ny. Stalo se. Levičáci byli jasni tak i tak. 
Objevují se ale jiné otázky. Kdo stoji v po 
zadí nacionalisticky orientovaných sil? Je 
jich nedávná prohlášeni dávají tušit, kdo. 
Spekulace potvrzují i empirické výzkumy. 
Podle červencového šetření Ústavu pro 
sociální analýzu UK v Bratislavě měl ko 
m unistický režim více přednosti než dneš
ní podle mínění asi šedesáti procent voličů 
SDL, více než třiceti u HZDS a téměř třice 
ti u HZDS a téměř třiceti u voličů SNS. 
Spokojených s nynějším vývojem je 
u těch to  stran nejméně lidí.

O pačný postoj zastávají voliči VPN, De
m okratické strany (DS) a KDH. V souvi
s losti s nedávnou výzvou Vladimíra Mečia- 
ra k vytvořeni velké koalice de facto  p ro ti
reformních sil by se nebylo co divit, kdyby 
jeho výzvu realizovala opačná část po litic 
kého spektra. Pohled na výsledky výzku
mu veřejného mínění ukazuje, že blízko 
k sobě mají VPN a DS, kterě by vzhledem 
k tom u mohly do vo leb splynout ve stranu 
jedinou. )v0  SLAVÍK

Světový primát do ČSFR
Sto miliónů dolarů a 15 let vývoje stála 
éra „čistého" spalování uhlí, která byla 
zahájena nedávno přímo v centru švéd
ské m etropole Stockholm u. Světový uni
kát švýcarsko-švédského koncernu Asea- 
-Brow n-Boveri má podobu kombinované 
elektrárny a teplárny, využívající tzv. p řep l
ňované fluidní spalování schopné zp raco 
vávat např. uhelný prach, tuhý komunální 
odpad atd.

Jinými slovy, proti klasickým te p e l
ným elektrárnám dokáže snížit spotřebu u- 
hli o 15 %, emise CO 2 o 45 % a SO2 až
o 95 %, přičem ž stupeň využití energie se 
blíži 90 %. V současnosti nejčistši a nej-

efektivnější m etodou výroby elektrické 
energie z uhlí nabízí ABB i nám.

Pro jeden z největších e lektro techn ic
kých podniků na světě, který by zavedl 
v ČSFR i své know -how  včetně efektivního 
a odborného hospodařeni s energii, se za
tím však u nás hledají partneři. Zajímavá 
nabídka vychází z toho, že první z těchto 
investičních celků postaví ABB u nás zdar
ma, další pak s výraznou slevou (není d ů 
vodu, proč by mezi zájemci nemohla být 
Praha, mající „ovzduší" srovnatelné se se
verními Čechami). V budoucnu bude vše 
spláceno dodávkam i elektrické energie.

kva

T Ý D E N ÍK  l O  d l

n i a R U B y
Ve federálním shromáždění ČSFR praskla žárovka. Co následovalo?

© O H I  É I M A



P ř iš lo  p o š to u

Drahý krajan
Víc: Usnesení okresn ího  so u d u  v Příbrami 
Rt 433/90 ze  dne 6. září 1990, které  nabylo  
právn í m oci 22. zá ř í 1990.
Usnesení okresn ího  soudu  v Příbram i 2 
T  175/71 ze dne 10. dubna 1989, k teré na 
bylo právn í m oci 3. května  1989.

Vážen)) pane prezidente,
V  p řílo ze  zasílám  fo to ko p ie  výše c itova
ných usnesení.
Po odchodu  z  Č eskoslovenska v roce 1969 
jsem  byl odsouzen  k nepodm íněném u tre- 
stu odnětí svobody  v trvání 14 měsíců. V ý 
še citovaným  usnesením  z 10. 4. 1989 m i 
celý tento trest byl p ro m in u l na základě  
amnestie ze  dne 27. října 1988.
V  roce 1990 jsem  na zák ladě  zm ěn  v Č es
koslovensku  a m noha prohlášení vydaných  
V ám i i jin ý m i v ládním i organizacemi, 
v n ichž jsem  spo lu  s dalším i osobam i byl 
nazýván drahým  krajanem  a srdečně zván, 
abych se do Č eskoslovenska přijel podívat, 
p o k u d  m o žn o  i se svým i dolary, požádal
0 rehabilitaci. C htěl jsem  a stále chci se p o 
dívat za příb u zn ým i, k teří zby li - m oji ro 
diče se toho u ž bo h u že l n edožili■ V  usnese
n í  o rehabilitaci z  6. 8. 1990 jsem  se s p ře 
kvapením  dočetl, že přes výše citované  
p ro m in u tí celého trestu, a přesto, že  byla 
m ezitím  Vám i vyhlášena další amnestie, 
jsem  stále odsouzen  nepodm ínečně ke č ty 
řem  m ěsícům  odnětí svobody  v 1. nápravné  
skup ině  za trestný čin neoprávněného u ž í
vání věci z  m aje tku  v socialistickém  vlast
nictví, kterého jsem  se údajně dopustil 
v roce 1969 a za který jsem  byl odsouzen  
v nepřítom nosti a tedy bez m ožnosti se 
bránit, ja k  se ostatně stalo m noha dalším  
drahým  krajanům , dříve zrádné emigraci. 
Chtěl bych vědět, ja k  je toto m ožné, ze jm é
na v době, kd y  p ro kaza te lné  zločiny  vlas- 
tizrady, u b lížen í na těle a vraždy, které se 
udály ve stejné nebo  p o zd ě jš í době, nejsou  
stíhány z důvo d u  prom lčení, p o ku d  vůbec 
nějaké důvody  udávány jsou. Co se stane, 
přijedu-li dnes do  Č eskoslovenska? Budu  
za neprokázaný  čin, který  jsem  nespáchal 
před  více n ež dvaceti lety, uvězněn, za tím 
co lidé s krv í na ru ko u  budou  dále pobírat 
své  vládní p enze?  K olik  je  m ezi drahým i 
dojným i krajany dalších lidí, k teří Vám  
dnes posíla jí p en íze  na vybavení nem ocnic  
a kn ihoven, organizu jí ne jrůznější akce na 
p om o c  Č eskoslovensku, a m o žn á  netuší, 
ko lik  měsíců či let a ve které nápravné s k u 
p ině  je  čeká, přijedou-li se podívat.
V ážený pane prezidente, m yslím  si, že  m ůj 
případ m á da leko  širší pozadí, než  se na 
p rvn í po h led  zdá. O bávám  se, že ukazuje  
skutečný p osto j Č eskoslovenska k  exilu. 
A no, naše p o m o c  je vítána, ovšem  kd yko li  
se naskytne příležitost, zůstávám e fa ck o va 
cím panákem , ja kým  jsm e by li bývalé vlá
dě. Vůči lidem, k teří odešli za hranice, je
1 nadále vše dovoleno. Svědčí o tom  sp o u 
sta m aličkostí, ja ko  třeba m ůj případ, p o 
hrdavé výroky  pana ministra Dienstbiera, 
přístup československých zastupitelských  
úřadů ve věcech, kde nejde o pen íze  (na
přík lad  problém y, které m á vancouverská

odbočka Č eskoslovenského sdružen í v K a
nadě s pů jčováním  film ů  z velvyslanectví 
v Ottawě), a m noho  jiných.
R ád bych se do  Č eskoslovenska podíval, 
soudím  však, že  je  třeba nejdříve ro zh o d 
nout, jsem -li drahým  krajanem , a v tom  
případě vyřešit p rob lém  výše citovaného  
soudního  usnesení. N ejsem -li drahým  kra 
janem , do  Č eskoslovenska ani nadále n e 
m ohu, a v tom  případě by  m ů j dopis m ěl 
být varováním  lidem, k teří se m o žn á  za  
drahé krajany p o va žu jí m ylně.
D ěku ji za odpověd.

Emanuel Tomšíček, Kanada

Replika na výrok ministra
Bravo, pani Zdena Salivarová, bravo / 

Vaša replika na nechutný výrok ministra  
Dienstbiera o emigrantoch je výborná. D o 
volím  si k  nej p řip o jit len m alú poznám oč- 
ku:

A k  by kom un istický  režim  bo l m usel vy
tlačit (po vzore význam ných prom inen tov) 
všetkých, čo s n ím  nesúhlasili, asi by v re- 
pub like  nebol zostal n ikto , k to  by  bo l p ra 
coval na rodnú stranu, ktorej papaláši dáv
no  nevedeli rob it n ič iné, ako  o tvárai ústa 
k  rečneniu, rozka zo va n iu  a jedeniu. Po- 
k iať je pravda, že „nikto  z angažujúcich sa 
neriskoval 25 rokov  žalára", ak zostal, ris
kova l naproti tom u celkom  reálny postih  
v zam ěstnaní, lebo, ak ušiel, celkom  reálne 
vázenie za „nedovolené opustenie republi
k y "  po  návrate z „nepriatetskej cudziny". 
To predsa pán m inister nem ů že  pop iera i - 
ako o tom  svědčí hanebná amnestia, doka- 
zujúca, že všetci tito tudia, v očiach re ži
mu, boli zločinci a že  ich vlast bola pre  
nich vličším nepriatetom , ako tá „nepria- 
teCská cudzina". Či by toto bolo m o žn é  
v nejakom  norm álnom  štáte?... A  každý  
nie je na to tko  masochista, aby po  pred- 
chádzajúcich skúsenostiach bol ochotný  
dalej ž i t  v sadistickom systéme. (Potvrdzu- 
je to, m im o iného, aj p osto j súčasnej mla- 
dej čs. generácie, ktorá  a n i  t e r a z ni- 
čom u neverí a v masách se pokúša  z m iz 
n u t  do  cudziny  - ka m ko tvek  a čo najskór.

V. Krizanová

Otevřený dopis. 
Egon Lánský 
mluvčí ministerstva 
zahraničních věcí ČSFR 
Praha

M ilý  Egone,
m rz í mě, že spolu korespondujem e ve

řejně, ale ministerstvo zahraničních věcí, 
pro  které pracuješ, na dopisy nás exulantů  
ze  zám oří neodpovídá.

V zpom ínám  si na Tvoji návštěvu u m ne  
v Ottawě, kdy  jsm e se vlastně osobně se
znám ili, na naše d louhé debaty o sloven
ských  fašistech žijících v Kanadě. L ich o ti
lo m i Tvé uznán í m o jí snahy dostat před

kanadské  soudy  válečné zločince, k teří ješ
tě dnes ak tivně  pracu jí v S lo ven ské  lize, 
a kteří se nakonec před  vyšetřovací kom ise  
a soudy dostali. M ně zase u Tebe im p o n o 
val Tvů j bo j p ro ti slovenském u  separatis
mu. Tvé  ž id o vské  uvědom ění a snaha n e 
zapom enout na těch šedesát tisíc m rtvých  
Židů  ze  Slovenska. K d yž js i p a k  na m oji 
počest uspořádal v M nichově večeři, kde  
byl přítom en  bývalý ředitel Svobodné  
E vropy a Tvo ji ko legové  z  rádia, věděl 
jsem , že jsem  se dostal do  správné společ
nosti, k terá  měla stejné sm ýšlen í ja ko  já. 
V ážil jsem  si Tvé žurnalistické  etiky  a n e 
ko m prom isn ího  posto je  ke  kom unistům .

Dnes m ám  na stole - u k terého jsm e spo
lu popíje li a „ ku li p ik le "  p ro ti K anadské  
slovenské lize  - T vů j fax . Jako  m lu včí m i
nisterstva zahraničních věcí se  v něm  p lně  
stavíš za  R udolfa  Schustera, českosloven
ského  velvyslance  v Ottawě. Vaše m inister
stvo se p o d ivu h o d n ě  sm ířilo  s faktem , že  
R. Schuster by l donedávna členem ÚV  
K SS a zřejm ě  i s tím, že  ja ko  předseda S lo 
venské národn í rady zo rg an izova l  v b řez
nu  1990 p ie tn í návštěvu delegace K anadské  
slovenské  ligy u rodného d o m u  fašistické
ho preziden ta  Joze fa  Tisa. Z  tisku  a rů z 
ných m ateriálů ta ké  víš, že náš velvyslanec  
je  i nadále v ú zkém  ko n ta k tu  se S lo ven 
skou  ligou, s  organizací, k terá  se tak „vy
da tně” podílela  na v zn iku  současné situace 
na Tvém  rodném  Slovensku.

Na kterou stranu jsi se to dal, Egone? 
U vědom uji si, že  m usíš zp ívat p íseň  svého  
chlebodárce, ale n en í snad nutné, abys ji  
zp íva l falešně, p ro ti vlastn ím u svědomí, 
které  se dou fám  o d  našeho posledn ího  
shledání nezm ěnilo.

Tvůj
Arnošt W agncr, Kanada

Menej paternalizmu!
V  6. čísle Západu  kom entu je  jeh o  redak

tor St. R ein iš fan tastiku  tudáckých  h istori
ků v  ako je p ro fesor histórie na univerzitě  
v Padowe M ilan Ďurica a J o z e f  C incík  
(nebohý M. L a cko  bol podsta tné iný). Po- 
tia t je  všetko v poriadku. N ielen národnú  
históriu, ale ani národnú  m yto lóg iu  neslo- 
bodno b u d o va t na fa lz ifiká c ii jasné d o lo 
žených fa ktov .

Horšie je, k e d  St. Reiniš v posledných  
dvoch odstavcoch prechádza od  m ravouky  
a vyčítá nám  S lovákom  („V  zahraničí 
vládl m ezi S lováky  strach"), že  (sme) sa 
proti tejto m ytológii nepostavili. „A ni teh
dy, v 70. letech, ani nyní. ’’

A d  „ tehdy”: odporúčam  do  p o zo rn o sti 
p. Reiniša napr. m oje dva p o lem ické  člán
ky  o V etkej M oravě pro ti D uricovi  v mní- 
chovskom  slovenskom  H orizon te  (č. 7/8 
1982 7/8 1985), dalej tam tiež i v Promě- 
nách/Pram enách č lánky Joze fa  Špetku , Já
na M lynáříka, dr. F. Kuruca o  vine p ro m i
nentov S lovenského  štátu na vyhubení slo 
venských Ž idov, desiatky relácií Martina 
Hrabovčana v R F E  o  slovenských  ději
nách, kde  osobitne vykladal po m ěry  ve lko 
moravské.

A d  „nyní": po lem ika  s názo rm i M. Ďu-



ricu a druhého h istorizu júceho  ideológa  
F r.V nuka  z A ustrálie  bola  v m inu lom  roku  
sn á d  najvytrvalejšia  a najvzrušenejšia  p o 
lem ika  v slovenske j tlači, o d ked y  tito tu- 
dácki p ro m inen ti dostali m iesto na strán
kách L iterárneho týždenn íka  a Z m ěn y  - čo 
je  zhruba  text tej brožury , o  k torej St. Rei- 
niš hovoří. N a S lovensku  boli p u b liko va n é  
desiatky č lánkov  (spravidla odsudzujúcich  
Ď uricu), g los a čita tetských listov (často 
chvaCujúcich) sn á d  vo všetkých po litických  
periodikách. Ž iadna  z  m ojich pub likác ií  
nebola to lko krá t reprintovaná a ko m en to 
vaná, so súh lasom  i s  h ro zn o u  nenávisťou, 
ako  moja glosa v Z m en e  o Ď uricových  
fantasm agóriách.

A  teda ad Reiniš: Vrátil so m  sa právě  
Z vy Se m esačného p o b y tu  v U SA s ideálne  
o d p o činu tým i nervam i, pre tože  sm e s mo- 
jo u  ženou  nem alí z  republiky  noviny  
a hlavně československý  rozhlas sa v USA  
nedá chyti(. M y tu v E urópe neprežlvam e  
veci tak priam o, ako  naši v Č e s k o s lo v e n 
sku  či Č eskoslovensku, ale neporovnateCne

intenzívnejšie  n ež  vy na iných kontinen- 
toch. M iera in form ovanosti je  celkom  ne
porovnatelná. To je  p rirodzené  a v tom  
chyba n ie je.

C hyba je, k e d  redaktor vážného a váže
n ého  časopisu tvrdí, že  niečo nie je, na z á 
klade toho, že on sám  o tom  nič nevie. 
A  ešte viac, k e d  na zák lade  svojej n evědo
m osti suverénne dává druhým  m ravoučné  
lekcie. A  ešte viac, k e d  generalizuje a dáva 
tieto m orálně lekcie celém u národu - a to 
v takom  citlivom  období, v akom  je  dnes 
vztah  Čechov a S lovákov.

Č ím  m enej bude z  českej strany takejto  
paternalizujúcej suverénnosti, tým  viac by 
sa p o m ohlo  tudom , k to r í sa snažia reštitu- 
o v a í na zdravých zdkladoch  spoločný štát 
našich dvoch národov.

Lubomír Ďurovič, Švédsko

Milá redakce,
vrátil jsem  se z dovo lené  ze  Slovenska. 

M ám  tam p říb u zn é  i m n o h o  výborných  
přátel, k teré  znám  desetiletí. N ikd y  p řed 
tím  jsm e  neřešili vztah našich národů. A ž  
ted. D o zv íd a l jsem  se, že  se odlišu jem e p o 
vahové, h isto rickým  vývo jem ,.bohatstv ím , 
že S lovensko  bylo  p ro  Č echy kolonií, které  
Češi z  Prahy vládli a vykořisťovali.

D o zvěd ěl jsem  se, že  bačové českého  
p ů vo d u  byli bohatší n e ž  slovenští, že  z  de
seti drahých lékařských přístrojů, které 
přijdou  do Č eskoslovenska, jich  zůstane  
devět v Praze. (Srovnal jsem  si v tom  
o k a m žik u  p ra žsk é  nem ocnice se superm o
derním  kom plexem  v B a n ské  Bystrici). B y 
lo m i vyčteno, že A ngličané říka jí S lo vá 
ků m  Czechs, že  vídeňské nov in y  nazvali 
církevn ího  hodnostáře K orce českým  bis
kupem .

A b ych  se přizna l, by l jsem  trochu za sko 
čen. N ebyl jsem  si jist, jestli ně jakým  zp ů 
sobem  S lo vá ků m  ja ko  P ražák sku tečně ne-

1

Psí problém
IVAN KRAUS, Francie

Při naší poslední návštěvě Čech nás doprovázel náš jezevčík 
Filip. Je  to pes, k terý už viděl pěkný kus světa, ale o tu to  cestu  
pro jevil p řesto  velký zájem. Lehl s i k připraveným  kufrům  ke dve
řím a nehnul se o d  nich. Pochopili jsme, že chce také navštívit 
rodnou zem svých pánů a nijak jsm e m u to nerozmlouvali. Jezev
č ic i jsou  totiž nejen velm i zvědavi, ale také nesmírně tvrdohlaví.

Zvědavá je  však také má žena.
Tu zajímalo v Praze, zda bychom  si příště nemohli m ísto bytu  

najm out p oko j v hotelu, který by byl blízko některého parku tak, 
aby náš jezevčík m ohl i  v Praze chodí na procházky, jak  je  zvyklý.

Vyhledali jsm e vhodný hote l a vešli do recepce.
M už v recepc i řekl, že zam luvit ho te l není problém , ale chtě l vě

dět, zda by žena chtěla poko j p ro  sebe, nebo p ro  někoho jiného.
„Jaký je  v tom rozdíl?" ptala se žena.
„Rozdíl je  v tom, jes tli chcete  hote l pro  sebe , nebo p ro  cizin

ce, " pravil recepčn í a sdě lil nám, že český host p la tí za noc sto  
korun, ale cizinec čtyři sta padesát.

Žena řekla, že poko j by chtěla p ro  sebe.
„Jaký m áte pas?" zepta l se muž za pultem.
„N ěm ecký," pravila žena.
„ V tom  případě," pravil recepční radostně, „byste platila vyšší 

cenu."
Žena se podivila. Pak se zatvářila tak, ja k  se tváři, když je  o d 

hodlána ji t  až k jád ru  problém u. Když j i  zajímá, p roč věci jsou  tak 
jak jsou  a ne tak, jak  by mohly, nebo m ěly být.

Protože jsem  netrpělivý a nemám podobné situace rád, nazna
čil jsem  ženě, že by bylo dobré rozhovor skončit a nepouštět se 
do da lš i debaty.

„N ejde o peníze, ale o p r i n c i p ř e k l a  m i žena, která věří, že 
svět je  m ožno zlepšit i  po  milimetrech, nevynecháme-li žádnou  
příležitost.

Pak sdělila recepčnímu, že má sice německý pas, ale je  Češka.
Inform ace zaujata muže v recepci natolik, že zavolal jiného za

m ěstnance hotelu, k terý se také dostavil do recepce.
Vznikla tak jakási dvoučlenná komise. Druhý člen komise se ze

p ta l ženy, ja k  může b ý t Češka, když má německý pas.
Žena řekla, že s i neupravila vztahy, ani nebyla zbavena českého  

občanství.
R ecepční byl tou zprávou zjevně vyveden z  míry. Obrátil se tá

zavě k přísedícímu.
Ten se zam yslel a zopakoval informace, jako by to byl nějaký 

m atem atický přiklad.
„N ěm ecký pas.." uvažoval nahlas, „něm ecká občanka"...
„Ale pod le  českého zákona jsem  stále Češka," trvala na svém  

žena. „Češka... ale s německým pasem ," řekl druhý člen recepční 
přijímací komise.

Pak se iniciativy ujal recepční.
Jeho řešeni nebylo nové. Bylo to řešeni, k něm už se mnohý  

člověk uchyluje už po  desítky let, když má pocit, že by m ohl mít 
nepříjemnosti, kdyby něco rozhodl na v lastn i odpovědnost.

„Kdybyste  si opatřila potvrzení o tom, že js te  stále Češka,
i když m áte něm ecký  pas, m ohl bych vás ubytovat jako Češku," 
řekl recepční.

„ P l a t n é  potvrzení, ” dodal přísedící.
„O d  vyslanectví, nebo od  nějakého ministerstva, ’  řekl recepční.
Očekával jsem, že jeden z  členů recepční komise ještě  požádá  

ženu o životopis a fotokopie vysvědčeni, ale nenapadlo je  to ."
Žena poděkovala za in form aci a už chtěla j i t  pryč, když s i vzpo

mněla na našeho jezevčíka.
Zeptala se, zda se za psa p la tí zvlášt.
M uži řekli, že ano, že ho te l účtuje příplatek.
Ženu zajímalo jaký.
„To by záleželo na tom, jes tli je  to český pes, nebo něm ecký," 

řekl recepční vážně a jeho  kolega přikývl.
V tu chvíli jsem  citil, že jsem  ztracen.
Věděl jsem, p roč jsem  chtě l hned odejit, dokud byl čas.
Představil jsem  si, že bych cestoval po  Čechách se slovenskou 

ženou, německým  psem  a tuzemskou kočkou. A  napadlo mne, že 
by  v recepci musela zasedat nejméně čtyřčlenná komise, která by  
rozhodla, za jakou cenu se m ohu dle nařízení v hotelu ubytovat. 
Možná, že by  bylo nutné m ít i  svědky a notáře.

Porušil jsem  své dobré předsevzetí, že se nebudu do hovoru 
míchat a řekl jsem, že jezevčík má sice francouzský pas, ale stá
lou adresu má v Německu a rozum í i česky.

Že poslední injekce p ro ti vzteklině dosta l v M onacu a že jeho  
košík je  vyroben v Taiwanu, ale koupili jsm e ho v Paříži.

Také jsem  mužům za pultem  sdělil, že sušené žrádlo p ro  psa 
značky Frolic jsm e koupili v Rakousku a gum ového ježečka, který 
piská, když ho pes stiskne v hubě, jsm e získali v Miláně.

M uži vyslechli mé inform ace a pak pro jevili zájem o p s i pas. 
Žena jim  ho s chutí ukázala.
Recepční porovnal snímek jezevčíka v pase se skutečným  je-



ubližuji. I  já  fiká m  „české p en íze"  i „náš 
tenor Peter D vo rský”. A le  to ostatně, ať se 
na m ne Rakušáci nezlob í, dělám i s M o 
zartem.

M yslel jsem , že  nacionalizm us je zá le ži
tostí nedostatečně vzdělaných lidí. A le  já  
jsem  seděl p o d  kopci M agury s p rim á fko u  
O R L , internistou a Šéfem nem ocnice na 
středním  S lo ven sku  a univerzitn ím  k a n to 
rem  z Bratislavy.

Tak jsem  přem ýšlel, jestli p o d o b n é  d e 
baty vedli naši legionáfi při ú toku  na zbo- 
rovská opevněn í nebo p ilo ti spitfirů našich 
wingů nad  N orm andií. Jestli český přední 
střelec ve W elingtonu se hádal se zadním  
střelcem, k terý  by l S lovák.

Trochu jsem  pochopil, k d y ž  jsem  si p ře
četl článek pana A rnošta  Wagnera z O tta 
wy v p ražském  Reportéru 35. M yslím , že  
m noho  z toho p o ch á zí z  Kanady. Zbytek  
těchto problém ů p a k  aranžovala českoslo
venská Stb.

Podle tiráže m á váš časopis sídlo  v K a
nadě. Udělejte, prosím , rozhovor s panem

doktorem  Kirschbaumem. Velm i by m ne  
zajím aly jeho názory. V  té době, kd y  se jel 
p o d íva t na východní fron tu , popravovali 
m ého otce  v Berlíně Plótzensee. V  roce 
1945, kdy  se zřejm ě d iskrétně „vypařoval’’ 
do svobodné  Kanady, vraždili jeho  Kriegs- 
kam m eraden od  W affen SS  české civilisty  
v Praze.

D ržím  vašemu časopisu palce, ať spo jí  
všechny Čechy a S lováky zase dohrom ady, 
je  jedno, jestli ž ijí  v Poděbradech, B anské  
Štiavnici či Sydney nebo Torontu.

MUDr. Miloí Málek, Praha

Zvlč i l ý  lid

M oc se sem netěšte. L id  je  zvlčilý, uvedu  
jen jeden příklad, navíc z lakové  díry, jako  
jso u  R okycany a odehraný  v jednom  dnu:

- vyloupeny dva obchody, čtyři byty,

m rtvole v m árnici zde jší nem ocnice u ř íz
nuta hlava a s n í p a k  hrán fo tb a l třemi 
m lad íky  ve věku  1 9 - 2 1  let. Počet ukrade
ných k o l a vykradených aut už se ani nedá  
spočítat. Ve zprávách pořád  slyším e - Lan- 
goš hledá cestu z kritického  stavu naší b e z 
pečnosti, česká vláda h ledá  cestu z k r izo 
vého stavu našeho zdravotnictví, hledá se 
cesta, která by vyvedla parlam ent z  krize  - 
všichni hledají, m y  hledám e, kde co sto jí
o korunu  méně, ale m in im álně toho  nachá
zím e.

Libuše Petrasová, Československo

TĚŠÍME SE 
NA VAŠE
DOPISY

zevčikem sedícím na koberci hotelové haly a řekl, že je  to tentýž 
pes.

Jeho kolega projevil s ice pod iv nad tím, že pes je  narozen ve 
Francii a byd li v Německu, ale recepční řekl, že to  nevadí, že je  to 
každopádně zahraniční pes.

Problém  byl vyřešen.
Zbytek p oby tu  v Československu proběh l klidně.
I pes by l spokojen.
Krátce p ře d  odjezdem vSak chytil někde v naši staré vlasti b le

chy. Vypudili jsm e je  v zahraničí italským přípravkem.
Ty b lechy ž iji teď  někde ve Švýcarsku.
Bez potvrzeni, bez viz a bez valut, jak  je  u tohoto hmyzu zvy

kem.

2Čarodějnice nebudou
FEFÍK , Praha

Na čarodějnice je  spálíme! rozhodli jsm e o osudu předrevoluč- 
nich skript. Avšak pam ětliv i různých nenáviděných společenských  
zvratů, jež  m ěly vždy za následek nějaké takové m enši č i větší 
hraničky, na nichž hořely knihy a někdy i sam otn i autoři, jménem  
něžné revoluce - čarodějnice padly. Odevzdáme skrip ta  do sběru  
a za u tržený peníz postavím e v parčíku u ško ly  pam átník obětem  
starého myšlení! A s koniášovskou lačnosti jsm e šli vyčistit kn i
hovny.

No, že bych m ěl nějaké bohaté zásoby skript. Ne, že bych  
škudlil a bylo m i líto kn ihy vyhodit, když už jsem  za ně vysolil něja
ký  ten šesták. A le jak  jsem  bral svazek po  svazku, situace se za
čala obracet.

č ítanka z  dějin mezinárodního dělnického hnuti a KSČ! To p řeci 
nejde vyhodit! Je úplně nová, ještě  jsem  j i  neotevřel! A honem li
stuji, strana 37, ano, je  to  tady! Ta slavná stať V. I. Lenina M arxis
mus a revizionismus. Jako dnes slyším dotaz pan í profesorky: 
č e t l js te  to  vůbec? Kolik to má stránek? M ezi p rs ty  jsem  udělal 
mezeru zv íc i velikosti hrášku, však Lenin jis tě  m oudry  p ro  své 
proletáře neškudlil! Vyluštěni nehledejte - stránky to  byly tři a já  
m ěl čtyři.

P robírám  se dále. No vyhoefte Příručku pro průzkumníky, když  
mezi základní povinnosti průzkumníka (str. 9) p a tř i morální po litic 
ká pevnost, která je  zdro jem  odhodláni překonávat veškeré útra
p y  a těžkos ti spojené s přípravou a plněním průzkumného úkolu, 
zdro jem  odhodlání zvítězit nad nepřítelem! Když je jím  výrazem je  
socialistické vlastenectví, p ro letářský internacionalismus, hluboká 
třídní nenávist k  nepříteli, komunistické přesvědčení a vědom í p o 
citu odpovědnosti za osud  socialistického společenství a lidstva

vůbec, vysoká ukázněnost a socia listický kolektiv ism us! N o vy
hoefte to ! A poběžíte za chvíli do  sběrny, abyste s i doče tli o d s ta 
vec o vysoce rozvinuté morálně bojové (volni) vlastnosti, to tiž  
pravdom luvnosti! O  tom, že nejde vyhodit skrip ta  průzkumu, ve 
kterých stojí, že průzkumník nechává veliteli svoji kom som olskou  
legitim aci a stává se nočním  ptákem, o tom  snad je  zbytečné m lu
vit.

Hle! Valnou většinu m ých skrip t tvo ří ta o grafické úpravě novin 
o d  pana profesora B. Kdybych je  byl četl, jis tě  bych objevil i  s lav
nou kapito lu Jak telefonovat, nebo tu ješ tě  slavnější, která se tak 
trošku  shodovala s obsahem  seminární práce jis tého  studenta,

k te rý si j i  celou vymyslel. Alespoň nam átkou však pohladím  s trán
ky  a začtu se: V grafické úpravě period ik se uplatňuji leninské zása
dy  s tran tko s ti, p ravd ivosti a m asovosti, grafická úprava novin 
m usí vycházet z  m arxistického po je tí vnímáni a dospívat k  dialek
tické jednotě  zprostředkovaným  obsahem, s přihlédnutím  k  ž iv o t
nímu stylu, národním tradicím, přijatým  este tickým  norm ám  dané 
spo lečnosti atd.

Ale tuhle knihu mám ze všech nejraději! Hezká vazba, oranžový  
obal. Moje p rvn í skrip ta '  přím o od  pana děkana! A v záhlaví s to ji 
věty Leonida lljiče z  XXVI. sjezdu KSSS. Škoda, že přílišná cena 
tohoto  svěžího dila m i nedovolila poříd it s i je jí druhé rozšířené vy
dáni. Slova Leonida lljiče zde to tiž  vystrnadil M ichali Gorbačov. 
Tentokrát na XXVII. sjezdu.

Vracím knihy opatrně zpět do knihovny. Jsou tu trochu stísněny, 
pro to  jim  dělám prosto r, Saturnina, Švejka a knihy pana W odehou- 
se zasouvám dozadu. Jde p řec i o knihy mého mládí, nem ohu se 
s nim i rozloučit!

V den stanovený na sběr skrip t jsm e všichni p řiš li s rukama 
v kapsách. Nešlo to ! Z  nedosta tku  p rostředků  jsm e se rozhodli 
namísto památníku instalovat alespoň krm itko. Hledáme šikovné  
ruce, které nám je  zadarm o stlučou. Abychom  tak m ohli krm it 
ptáčky. Je to naše povinnost. Nás už krm ili dost d louho!



STANISLAV REINIŠ Velikonoční naděje
Snad mě to  vše nejvíc dojalo proto, že 

jsem malého Patrika potkal na Hod Boží 
velikonoční. Přivedla jej jeho m atka Šárka 
Polanská a je jich kanadský sponzor Ota 
Doležel.

Patrikovi jsou čtyři roky. Od narození ži
je v nem ocnicích, má zatím nepřesně 
diagnostikovanou jaterní chorobu. Do To
ronta přijel týden před velikonocem i, a na 
jeho příjezdu se svorně podílely Českoslo
venské aerolinie, kanadské velvyslanectví 
v Praze a stovky dobrovolných dárců 
v Československu i v Kanadě.

Vše začalo tak, že československým  tis 
kem prošla začátkem  roku 1991 zpráva, 
že m alý Patrik potřebu je  transplantaci ja 
ter, ale transplantace jater u malých dětí 
se zatím  v Československu nikde nedělá, 
a p ro to  by měl být operován v zahraničí. 
Bylo odhadnuto, že ta to  operace bude 
stát tři m ilióny československých korun, 
a ty  rodina Polanských samozřejmě nemá.

Ani m inisterstvo zdravotnictví, ani m in i
str Klaus nemohli pom oci. OÚNZ v Karviné 
tedy založil fond, na který se měly scházet 
peníze. N ikdo o tom to  kontu m oc nevěděl, 
až se ujal p ropagace to ron tský podnikatel 
Ota Doležel, m im ochodem , ze známé ro 
diny cyklistů Doleželů. V Torontu má o b 
chod s jízdními koly. Když četl zprávu

o Patrikovi, hned si uvědomil, že v Kanadě 
se ty to  situace řeší tak, že se udělá správ
ná propagace v televizi a tisku, a dají se 
třeba i kasičky do bank a do obchodů. 
Kromě to tio  si uvědomil, že v Torontu je 
jedna z předních světových dětských ne
m ocnic, Hospital for S ick Children, kde už 
s e p o do b n é  operace provádějí.

Říkali mu: „Češi jsou zkažení kom un is
mem, nikdo ti nic nedá, pořád od nás vy 
bírali na Vietnam a tak to  ani nezkoušej.”

Zkusil, postaral se, aby se o tom  dově
děly noviny a televize, a stala se pod ivu
hodná věc. Lidé, všichni ti „zkažení” , „zde- 
moralizovaní", „socialismem  vychovávaní 
sobci” , „novým systémem otrávení” ty  tři 
m ilióny vybrali, po troškách i po větších 
částkách. V zemi, ochuzeně a rozeštvané 
bývalými m ocipány, v zemi, kde nejsou lé 
ky ani pořádná léčebná péče, kde se lidé 
dusí, protože musí dýchat to , co zrovna 
ten den je k dýchání, kde penzisté neví, 
jak vyjdou do konce měsíce a zda budou 
mít na topení, se vybraly tři m ilióny korun.

Ještě loni jsem měl potíže vysvětlit p raž
ským studentům , co je to  dobrovolná o r
ganizace, a že lidé v dem okratickém  sys
tému nedělají věci jen když jsou placeni na 
dlaň, ale také když cítí, že je to  správné. 
Když čtu  exilový nebo i domácí tisk, občas

mě napadá, že ten m eteorit, co  vytvořil 
českou kotlinu, by měl dopadnout znovu 
na to stejné místo a zn ičit všechno.

Ted se za to  omlouvám.
A co my tady. Problém  je, že než k ope

raci za sto tisíc dolarů dojde, je třeba ma
lého Patrika vyšetřit a připravit. To stojí asi 
tři tisíce dolarů denně, dalších sto  tisíc d o 
larů, další tři m ilióny československých ko 
run.

Když je mezi sebou neseženeme, Patrik 
do šesti měsíců zemře. To jsem si stále 
uvědomoval, když jsem se na něj díval, jak 
si potichoučku hraje, dítě, které pláče 
„Mámo, au” , když vidí bílý plášť, dítě, které 
nepoznalo nic než nemocnice a bolest, 
které se ale přesto stále ještě směje.

Adrosa fondu je: The P atrik  Fund, 
Filo No. 10 01 64 , Toronto Dominion

Bank, 421 Roncesvalles Ave., To
ronto, ON., Canada, MGR 1N4.

V Československu má konto P at
rik tuto adresu: Kom erční banka 
Karviná, č. 18 2 -1 7 -0 3 8 -7 0 1  Patrik.

A doufám , že tento fond bude i v bu
doucnosti sloužit dalším dětem , které ne
m ohou dostat léčení doma, protože starý 
systém prostě nedbal.

Vychází v Československu
D u ian  Šlosar

TISÍCILETÁ
Ta tisíciletá, která slaví narozeniny je čeština. 

Přesné datum narození pochopitelné neznáme, 
ale její odštěpení od staroslověnštiny nastalo ve 
století po Konstantinovi a Metodějovi. Tehdy 
proběhla řada důležitých hláskových změn, což 
lze doložit třeba na vývoji jména Václav nebo pá- 
tek.

Autor prochází dějinami češtiny v medailon- 
cích věnovaných jednotlivým historickým obdo
bím. Tak se dozvíme jaký je vztah Hospodina 
k hospodyni, jak souvisí brtnictví, lesba a včelař
ství, jak staré je slovo socha, jak kdy se jmeno
valy brambory bramborami, kdo byli dostalíkové 
a proč se Proškovi psi jmenovali Sultán a Tyrl.

A  ti, kteří nebyli dlouhá léta v Českosloven
sku, se dozvědí, co je ČÚR PO SSM.

Vydalo nakladate ls tv í H orizont v Prazo  
ČSFR v roce 10 90  v rozsahu 118  stránek, 
cena 17 Kčs.

D eb u t českéh o  em ig ran ta  z USA na  
českém  knižním  trhu

Andrej V lček

NALEZENÝ (AMERIKA)
V roce 1984 opustil jednadvacetiletý Andrej 

Vlček svou vlast, Československo. Narodil se ve 
smíšené rodině, matka Ruska, otec Čech, diskri
minovaný „normalizovaným" režimem za protest 
proti sovětské okupaci. Žil v Itálii, Japonsku, 
koncem roku 1985 odcestoval do USA, kde se 
usídlil. Je simultánním tlumočníkem v OSN, sp i
sovatelem, novinářem. V roce 1990 se oženil 
s americkou koncertní klaviristkou Deborah 
Bradleyovou. Píše literaturu v češtině a angličti

ně, mluví anglicky, ruský, německy, polský, ital
sky, japonsky.

V těchto dnech se představuje českému čte
náři zdařilou novelou Nalezený (Amerika) v níž líčí 
osudy českého emigranta Karla Švába, asistenta 
pražské filozofické fakulty, jeho setkání s ame
rickou realitou.

„Co vlastně je americká svoboda? Že můžete 
nadávat na politiky? Ale téměř nikdo tu na vládu 
nenadává, pokud se nejedná o daně. Vláda se 
volí, avšak to co řídí a ovlivňuje tuto zem, není 
vláda, nýbrž kapitál. Můžete zdechnout na dlaž
bě a nikdo vás nebude obtěžovat, nebo pře
svědčovat o tom, že byste to neměl dělat. Mů
žete se celý život proválet v parku; komu by to 
vadilo? Nebo živořit. Můžete si tu dovolit vydělat 
milión... dva milióny... pětadvacet miliónů, po
kud to umíte... ani to tu není zvláštností... a pak 
je třeba spálit... můžete podpálit svůj vlastní 
dům a pít přitom na zahradě koňak, pokud ne
budete vymáhat peníze na pojišťovně,.."

Jenom část textu z novely André Vlčka, Če- 
choameričana...

Knihu si m ů le te  ob jednat na adrese  
S vět v obrazech, a.s. Pařížská 0, Praha 1, 
C zechoslovakla. Cena 1B Kčs. S to jí za 
přečten í.

Ivan Lesný

ZPRÁVA O NEMOCECH 
J. V. STALINA

Kdo to byl Stalin?
Vrah několika miliónů lidí nebo milovaný otec 

svého lidu? Geniální vojevůdce nebo malý, vzte
klý, podezřívavý ješita? Krutý despota a samo
vládce nebo duševně nemocný člověk? Každo
pádně jedinec, který tři desetiletí neomezeně 
vládl šestině světa a podstatně zasáhl do chodu 
dějin...

Celkové historické zhodnocení Stalinovy úlohy 
je stále ještě otevřené; co vám však nabízí tató

kniha, je pohled na jeho soukromí, zdravotní dis
pozice a povahové rysy očima neurologa. Ivan 
Lesný, autor proslulých Zpráv o nemocech moc
ných, sestavuje Stalinův chorobopis a pokouší 
se o diagnózu a na základě toho o objasnění 
dohadů okolo jeho smrti. Přispívá tak k rozluště
ní léta tradované zrůdné legendy a obrovité 
mystifikace.

Mnohé napoví i příloha, v níž je poprvé knižně 
zveřejněna podstatná část tajné zprávy 
N.S.Chruščova.

Publikace z produkce soukrom ého na
k ladate ls tv í Dobré slovo vychází v září 
1991 v rozsahu cca 90  stran , cena 20 
Kčs.

M artin  Stejskal a A lbert M arenčin

LABYRINT TAJEMNA
aneb 

Průvodce po magických místech 
Československa

Zvykli jsme si chodit naší krásnou zemí, pro
tkanou sítí silnic, dráty dálkových vedení a typic
kými stavbami atomových elektráren. Ta je však
i plna dávných ozvěn, které mohou vznítit zá
zračná světla obrazotvornosti. Vždyf přeci jsme 
krajinou posvátných stromů, studánek s mrtvou 
a živou vodou, tůněmi s dobrými a zlými vodní
ky, hrady bílých paní, stopami světců, Fausto- 
vých domů, Krakonoše i svůdných lesních žínek.

A těmito městy nás vedou autoři knihy v pře
hledném slovníkovém uspořádání. Tak se dozví
me, že úsloví Jan za chrta dán vzniklo v Kozoje- 
dech u Jičína i kde je uložena Kniha lží a lhářů. 
Rozluštíte-li tajemství pěti G na nástěnné malbě 
Litomyšlského zámku, najdete velký poklad.

I když ho nenajdete, obohatíte se velice touto 
knížkou, kterou vydalo n akladate lstv í Pase
ka, Ibsenova 3, Praha 2, ČSFR v roce 
1991 v rozsahu 4 6 4  stran. Cena Je B9 
Kčs.
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ské Ameriky a měli by zájem pro
hlédnout si Austrálii a její přírodní 
krásy, nabízím zdarma ubytování 
a použití vozidla za totéž v jejich 
zemi. Žiji v tropické části Austrá
lie přímo u moře. Piěte na adresu: 
M. Čechová, 65 Kiama Ave., Yep- 
poon, Qld. 4703
21 letý in s ta la tér z ČSFR hledá  
pracovní up latnění v Něm ecku, 
USA, Kanadě nebo Austrálii. 
Práce v oboru nenf podm ínkou. 
PETR ŠIŠKA.
LISOV e. 44
3 3 2  11 p. H radec u Stoda, 
okr. P lzeň-jlh ,
Czechoslovakia

"Slečny z Čech a Moravy hledají 
přátelství s krajany žijícími v Kanadě 
či USA. Pište na: E.F.C., P.O. BOX 
4353 M.P.O., 349 W.Georgia, Van- 
coucer, B.C..V6B 327.”

Tomka Vosátku, který bydlel v Praze 
na Vinohradech v býkově ulici hle
dají po světě spolužáci ze školy 
v Kladské ulici. A f se ozve do redak
ce v Ottavě nebo v Praze

PRODÁM VE VAMBERKU dům se 
zahrádkou, zast. plocha 144 m1, pří
zemí: 2+1+hala, 1. patro: 3+1+hala, 
v bezvadném stavu, cena Kčs 
800.000 Kčs, tel. (42)445 28 113

Studentka fakulty sociálních věd 
University Karlovy v Praze by chtěla 
nastoupit půlroční nebo roční studij
ní pobyt v německy mluvící oblasti. 
Zn.: Zdokonalení němčiny. (Pražská 
redakce).
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Objednávky inzerce přijímá 
odobně i poštou Vydavatel
ství Magnet-Press, inzertní 
oddělení, Vladislavova 26, 
113 66 Praha 1, 
telefon 260 651 I. 229, 295.

Cena celostránkového čer
nobílého inzerátu činí v Čes
koslovensku 7 .5 0 0 ,-  Kčs 
(cena je shodná pro tuzem 
ské i zahraniční firmy). 
Dvoubarevný celostránkový 
inserát na obálce stojí 
12.000 Kčs.

Cena řádkové inzerce či
ní Kčs 3 0 , -  za 1 řádek. 
Řádkové inzeráty přijímáme 
pouze s adresou nebo tele
fonním číslem.

Zahraniční inzerci zasílejte 
na adresu ZÁPAD, Box 322  
Waterloo, Ontario N2J 4A4 
Tel. (519) 7 4 6 -5 0 9 5  
Fax (519) 69 9 -6171
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CANADA 
SAVINGS BONDS

A Wonderful Plače 
For Your Savings To Grow.

Y ouve  w o rked  hard  to set aside y o u r savings. 
N o w  iťs  tim e to lo o k  fo r a great plače to invest 
those savings. Canada Savings Bonds. T he yve  

been the favourite  investm ent fo r m illio n s  o f 
Canadians over the past 45 years. A n d  you 

don’t have to be a Citizen to buy them. A n y  
resident o f Canada can bu y  Canada 

Savings Bonds. T heyre  on sale wherever 
you  bank o r invest fro m  O ctober 17 to 

November 1. You m ay date you r payment 
Novem ber 1, the day the new bonds start 

earn ing interest.

Safe and Secure. Canada Savings Bonds are fu liy  guaranteed by 
the G overnm ent o f Canada. T he y ’re a safe, secure investm ent that 
never fa lls in value.

Cashable A n y tim e . Canada Savings Bonds can be cashed at any 
tim e, so y o u r m oney is never locked in.

Guaranteed Interest Rate. Canada Savings Bonds o ffe r an a ttractive 
interest rate thaťs  guaranteed fo r  a fu ll year. T h is  year’s interest 
rate and purchase lim it  w il l be announced in  m id-O ctober. Details 
w ill be availab le wherever Canada Savings Bonds are sold.

D on 't Be Late! Remember, Novem ber 1 is the last day you  can buy 
the new bonds at face value w ith o u t having to pay accrued interest. 
But the bonds m ay be w ith d ra w n  from  sale at any tim e.

Canada
Savings
Bonds
Canada

Les Obligations 
ďépargne 
du Canada

Buy yours from Oct. 17 to Nov. 1

$

■0
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c R E K L A M N Í  A G E N T U R A
FORNAX
Nabízí:

a fo tog ra fovan í j h a kuiturních podniku
□  výrobu  P ^ r a m u  sportovrocn  
U  (zajištění textové i fo to g ra fe  časopjsech
Q  možnost inzerce v motoris V fchprosťredc,ch ----------------------------
U a dalších hromadných MB Bm0 -Velké ceně ČSFR s  A g e n tu ra  N

□  z a j i š t ě n i ^  závodních vozech F O R N A X   ̂

^  ainot^yW ech nejtópšich fis. jezdců
UVUi ou

602 00 BRNO 
\  Telefon 05/75 89 V



V KAZDEM SVETADILE JE

Na sn ím ku J o se fa  M o lína  je  s ta n ic e  m e tra  M a lo s tra n s k á  s B raunovou socho u. C iz inc i
i P ražác i m a jí za to , že  je  to  jed n a  z n e jk rá sn ě jš íc h  s ta n ic  v Evropě.


