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• Nabízíme vám kvalitní služby v oboru fotografické sazby*
• moderní vybavení nám umožňuje sázet ve všech evropských jazycích*
• kvalitní, evropskou zkušeností prošlý personál zaručuje kvalitní práci •

A ja k o Evropan jsem západník - to říkám vůči těm slavofilům, co v R usku a Slovanstvu vidí něco nadevropského.
Nejlepší R usové byli také západníky!
T.G. M asaryk

Proč nový časopis ZÁPAD?
M yslíte si, ze jich mám e v exilu dost?
M y si myslíme, že dobrých časopisů
není n ikdy dost, zejména v situaci, kdy
v zemi, o d ku d jsm e všichni přišli a kte
rá nám, věříme, skoro všem dosud leží
na srdci, nevychází dnes ani jeden dob
rý časopis. Jsou tam ovšem dobrá p e
riodika v undergroundu - např. Spek
trum - a občas i některé časopisy úzce
odborné. Ty p rv n í vycházejí však v m i
zivém nákladu (a naše stránky jsou
jim k dispozici), ty druhé jso u určeny
m izivém u okruhu lidí. Západ m á být doufejm e dobrý - dvoum ěsíčník pro
kulturu, politiku a diskusi o nich, za
měřený nikoli na odborníky, ale na
všechny exilové čtenáře, které tyhle
věci zajímají. Tím by se m ěl lišit od vy
nikajícího čtvrtletníku, ja k o jso u např.
Svědectví nebo Prom ěny - a zároveň je
doplňovat. Nenajdete v něm podrobné
a vyčerpávající alalýzy ani odborné
studie z jednotlivých yědních oborů.
M ěl by přinášet pestrý výběr z toho, co
se pozoruhodného za ulynulé dva m ě
síce stalo v kultuře, v politice, v nábo
ženství a ve sportu, a to ja k ve světě,
tak v oblastech vymezených specific
kým i zájmy Čechů a Slováků. Měly by
se v něm objevovat kratší články o
otázkách, je ž n u tí k přemýšlení. M ěl
by tisknout dobré umělecké fo to g ra 
fie, humor, p o víd ky a vynikající básně.
A zejména by m ěl mít obsáhlou rubri
ku čtenářských dopisů. Od vynikají
cích týdeníků nebo čtrnáctideníků, j a 
ko jso u např. Americké listy nebo
australský Hlas domova, nebo od m ě
síčníků ja k o např. švýcarský Zpravo
daj nebo Magazín nového dom ova by
se Západ m ěl odlišovat tím, že by, m i
m o jiné, tisk! i články týkající se sice
problém ů v různých zemích, kde dnes
žijí naši krajané, ale nezajímající pouze
krajany v té které zem i - a v tom smyslu
lokální časopisy i doplňovat. K onečně

na rozdíl od periodik vydávaných poli
tickým i skupinam i např. Listy, Nový
život, by Západ m ěl mít nestranický,
neideologický a nekonfesijní charak
ter.

nich nám spolupráci přislíbili. Setkáte
se s nim i na našich stránkách. N ěkte
ří projevili obavu, jestli je na Západě
dost lidí schopných a ochotných spo
lupracovat. M y však věříme, že nové
m ožnosti probudí k aktivitě i nové
lidi,
a také nové síly i v těch, kteří už
Jaký charakter?
aktivní jsou. Což je sam ozřejm ě výzva
M yslíme si, že není třeba diskutovat
také k vám, potenciálním čtenářům,
o politických směrech, které se svou abyste nejen četli, ale také psali. Ales
praxí samy oddiskutovály, a máme poň do rubriky Dopisy čtenářů.
dojem, že jediný směr, který se praxí
dosud neoddiskutoval, je demokracie Proč Západ?
zvaná západní. M á spoustu chyb, kte
Protože si myslíme, že s existencí
ré Západ rozhodně nebude retušovat, toho, co označuje shrnující pojem Zá
ale má taky jednu nedocenitelnou pad (na rozdíl od shrnujícího pojm u
přednost: je ze všech známých spole Východ), je historie kultury, a tedy ná
čenských systém ů nejschopnější vývo rodní existence českého a slovenského
je, zm ěn neprovázených šibenicemi, národa spjata od samých začátků tak
koncentráky, normalizacemi a kádro nerozlučně, že podaří-li se někom u tu
váním. Paleta je jí praxe je neuvěřitelně to tradici definitivně zničit, budou v
pestrá: o d systém ů sociálního zabezpe příštím století existovat už jen o m slo
čení třeba ve Švédsku až p o téměř ryzí venský a česky mluvící, ale ruský m ys
ekonom ický liberalismus v U.S.A. Je lící občané Velké ruské říše. A tím ne
to jed in ý systém, kde věda, um ění a myslíme, že by mysleli ja ko Čechov
všichni občané m ajínejvětším íru svo nebo Sacharov.
body m ožné v lidské společnosti - a
proto téměř všechno (včetně marxi Pokud máte na věci podobný názor,
smu), co ve vědě, v um ění a v politice předplaťte, čtěte a pište!
m á zásadní význam, pochází ze zem ité
Vaše
pestré palety. Je to proto potenciálně
redakční rada dvoum ěsíčníku
nejdokonalejší způsob uspořádání lid
ZÁPAD
ských věcí. O tom, m im o jin é a para
doxně, svědčí i to, že zastánci součas
ných marxistických stran u m oci (ne Pro další čísla připravujeme:
m luvě o těch, které u m oci nejsou) Dokončení R ozhovorů s Jiřím
prohlašují za svůj konečný cíl vytvoře Voskovcem
n í nikoli ještě tužší diktatury, ale ještě Americký profil J a n a Třísky
lepší demokracie. Zatím se jim v praxi Paul Wilson: Hudební under
ovšem podařilo uskutečnit ještě do ko  ground v Čechách
Interview s Josefem Škvoreckým
nalejší policejní stát.

Cenné babičky, z kazetového zá
znamu Dereka M acC ourka
Izraelsko-arabské vztahy od n a 
šeho pozorovatele v Izraeli
Obrátilijsm e se na řadu přátel a spo
Povídky J a n a Trefulky, J a ro s la 
lupracovníků, roztroušených p o celém
vy
Blažkové aj.
světě s výzvou o spolupráci. M nozí z

Kdo vám do toho
bude psát?

SVĚT
IR A N
zpráva o revoluci
N eobvyklý obraz p o skytu jí události
v Íránu. M oderní revoluce, od fra n 
couzské v osmnáctém století až p o ku 
bánskou v létech šedesátých, o d dem o
kratických po kom unistické, bez vý
jim k y pochodovaly p o d praporem p o 
kroku, usilujíce o skoncování s m inu
lostí, sekularizaci společnosti a moder
nizaci sociálních a ekonom ických p o d 
mínek. Iránská revoluce se zdá popíral
naše vžité představy. N ikdy od takzva
ného boxerského povstání v Číně na
přelom u století se rozvojová zem ě ne
postavila tak rezolutně na odpor m o
dernizaci a zahraničním vlivům. A
snad n ikdy o d tureckých výbojů v 16. a
17. století nebyla západní civilizace
strategicky a ekonom icky tak zaintere
sovaná na událostech v islámském svě
těja ko v případě této sluncem vyprah
lé naftové velmoci Středního Výcho
du. Jak došlo k tom u že pětatřicetimiliónový národ, p o egyptském nejpo
četnější a nejvyspělejší v celé oblasti, si
našel idol v náboženském fanatikovi
jenž, kdyby bylo p o jeho vůli, by za
vedl íránskou společnost nazpět do vě
ku M ohamedova?
Pokrok v zemi tradičně známé jako
Perzie se až do dvacátého století měřil
na dlouhé lokte. Revoluce z roku 1906
dala Peršanům konstituci a otevřela
dveře západním vlivům. Ve snaze po
tlačit islám sko-arabský vliv a zdůraz
nit indo-evropské kořeny perské spo
lečnosti, šach Reza v roce 1935 přejme
noval svoji říši na frán, ale povrchní
modernizace nepřinesla žádné zásadní
změny. Dnešní šach v exilu, Reza Pahlevi, byl svou zálibou v atraktivních že
nách a životním stylu západním playboyem, a zahraničně-politicky se ori
entoval na Spojené státy. V roce 1953
mu Central Intelligence Agency do
konce pom ohla znovunabýt dočasně
ztracený trůn. Vnitropoliticky však
šach pokračoval v tradici perských sa
movládců, a v technice vlády se nechal
inspirovat svými komunistickými sou
sedy na severu. Studoval například
Lenina a citoval ho ve svých proje
vech, a dokonce napsal knihu o revo
luci, ale nejvíce snad obdivoval velké
ho kouzelníka moci Stalina. Po zmíně

né krizi v třiapadesátém pak šach začal
potírat své protivníky stalinskými me
todami. Opoziční politické strany byly
vy kleštěny a když nicméně získaly vliv,
rozpuštěny; vládní a adm inistrativní
činitelé se stali obětmi neustálých čis
tek, a pověstná politická policie SAVAK dokázala být tak brutální ke kri
tikům režimu jako ruská NKVD či
KGB; a spolu s privilegovanou arm á
dou představovala mocenskou základ
nu šachova režimu. Zpravodajská me
dia podporovala autokratický systém
orchestrovaným kultem osobnosti.
Jako v Rusku za báťušky Stalina, por
tréty a sochy diktátora byly všude, a
íránská pošta se mohla pochlubit ne
méně než 75 různými variantam i po
dobizen Jeho Veličenstva na svých
známkách.
Jak dotvrzují události po jeho pádu,
šach však nebyl vyhnán do exilu jenom
proto že vládl nedemokraticky. Byl
koneckonců potrestán za svůj velikášský pokus zmodernizovat a zindustrializovat Irán v rozmezí jedné generace.
Jeho ‘bílá revoluce’ zhora předcházela
revoluci zdola, a začala počátkem še
desátých let. Šachova vláda omezila
roli islámu ve společnosti, přiznala že
nám některá občanská práva, zavedla
všeobecnou školní docházku, a začala
vysílat tisíce studentů ke studiu na za
hraničních univerzitách. Zemědělská
reforma zkonfiskovala půdu velko
statkářů a mešit za náhradu a přidělila
ji 2.5 miliónu íránských rolníků. Páteří
šachova program u však byla industri
alizace. S pomocí rostoucích příjmů z
nafty šach snil o přebudování Íránu v
‘Japonsko západní Asie’, pátou eko
nomickou moc na světě. Na konci sto
letí, kdy by byly vyčerpány zdroje írán
ské nafty a zemního plynu, šachova
říše měla být říší oceláren, petrochemi
ckých kom binátů, atomových reakto
rů a moderních měst spojených šestiproudými dálnicemi.
Problémy se brzo začaly hrom adit.
Zemědělská reforma rozbila tradiční
organizaci vesnice a nenahradila ji no
vou. Vyvlastnění statkáři a mullahové
ztratili zájem o nezbytnou m echaniza
ci zemědělské výroby a udržování zavodňovacích zařízení. Rolníci, zatíže
ní břemenem výkupného, k tom u na
opak neměli dostatek financí a zkuše
nosti. V důsledku, zemědělská výroba

stagnovala, frán přestal být soběstač
ným ve výrobě potravin, rolníci si za
čali utahovat opasky a prodávat zadlu
žené farmy. Ti, kteří vytrvali, se zřejmě
stali věrnými stoupenci šacha. Milióny
však opustily vesnice a migrovaly do
měst. Obyvatelstvo Teheránu napří
klad vzrostlo trojnásobně za posled
ních 18 let, z 1.5 miliónu na 4.5 mili
ónu. Nově příchozí očekávali hospo
dářský zázrak. Brzo však poznali,
dářský zázrak. Brzo však poznali, že
ulice měst také nebyly dlážděny zla
tém.
Iránské příjmy z nafty rapidně stou
paly obzvláště po naftovém em bargu v
roce 1973; přiměřeně však rostly ša
chový ambice, frán začal dělat miliardové nákupy průmyslových instalací v
rozvinutých zemích, a šachova vláda,
prý na naléhání tehdejšího amerického
Státního sekretáře dr. Kissingera, po
stupně předložila Pentagonu vojenské
objednávky v celkové hodnotě 20 mi
liard dolarů. Arzenál nejmodernějších
amerických zbraní měl frá n u zajistit
pozici ‘četníka Perského zálivu’. H od
ně naftových dolarů však skončilo v
kapse Jeho Veličenstva. Během své sa
movlády Reza Pahlevi, jeho rodina a
nadace, kterou založil pod svým jm é
nem, si přivlastnili majetek v hodnotě
několika miliard dolarů. Když odlétal
do exilu ve svém Boeing 727 s toaletou
vyloženou zlatými kachlíčky, šach ne
sporně patřil k nejbohatším mužům
světa. íránská elita se rychle přizpůso
bila šachově hrabovosti, a korupce se
stala průvodním zjevem modernizující
íránské diktatury.
Neúměrné průmyslové a vojenské
investice a korupce pohltily značnou

Dopisy
Protože tohle je teprve p rvn í číslo,
žádné dopisy ještě nemáme. A le v téhle
rubrice budeme tisknout dopisy od
vás, především takové, které se budou
týkat něčeho v obsahu časopisu. M ůže
to byt dobrá a živa rubrika, což ovšem
- na rozdíl o d ostatních rubrik - záleží
pln ě na vás, čtenářích.
Schopnost psát - kořen demokracie.

část naftových dolarů. Tak se stalo, že
prům ěrný íránský občan nedostal
očekávaný podíl z naftového koláče.
Naopak, ‘bílá revoluce’jeho postavení
v mnohém směru zhoršila. Vykořeněn
z důvěrně známého vesnického pro
středí, a dohnán do přeplněných měst,
nověpříchozí živořil ve slamech, oběť
inflace, nezaměstnanosti a sociální ne
jistoty. Městské masy lehce dospěly k
názoru že jejich lapálie byly zaviněny
modernizací, západními myšlenkami a
mravy, a šachem který je do země za
vedl. Odtud bylo blízko k názoru, že
jejich problémy budou vyřešeny ná
vratem k domácím tradicím, paternalizmu a islámskému způsobu života.
Jestliže rozčarované městské masy
se staly pěšáky revoluce, islámští kněží, mullahové, jí dodali vedení a pro
gram. Islámská sekta Šia, která pře
vládá v fránu, vykazuje některé rysy,
které jí předurčily tuto roli. Ačkoliv je
nábožensky tak konzervativní jako
hlavní proud islámu sunnitského, so
ciálně je více rovnostářská a má silnější
tradici podpory utiskovaných proti
světské moci. Po staletí Šia také vystu
povala jako obránce perské identity
proti zahraničním vlivům nejprve arabským a od 18. století západním. Ve
srovnání s islámem sunnitským, Šia
také silně zdůrazňuje autoritu svých
duchovních vůdců immánů. Trvajíce
na své bohem inspirované neomylno
sti, imámmové si běžně osobovali po
zici duchovních diktátorů Perzie - tra
dice v níž pokračuje Chomeini.
Šachova ‘bílá revoluce’, obzvláště
vyvlastnění ohrom ných církevních latifundií počátkem šedesátých let a
emancipace žen, vyprovokovala ne
přátelskou reakci íránských mullahů.
Šach se snažil zlomit jejich odpor re
presemi, ale jeho politika je ještě více
utvrdila a získala jim další přívržence.
Chomeini, jeden z pěti ajatullahů, po
svém vypovězení do exilu v roce 1963,
začal z Iráku organizovat náboženské
odpůrce šachový diktatury. Sto třicet
tisíc mullahů a osmdesát tisíc mešit v
Iránu se staly opěrnými body radikální
opozice. Konzervativní klerici se za
pojili do řad revoluce.
Souběžně s radikalizací se íránský
islám poněkud zmodernizoval. Začal
se hlásit silněji k sociální rovnopráv
nosti všech vrstev, a tak získal sympa
tie nenábožensky zaměřených radiká
lů, a ukázal větší pochopení pro mění
cí se postavení žen. M ullahové začali
zdůrazňovat že pouze islámská vláda

by poskytla ženám “opravdovou” rov
noprávnost a vysvobodila by je z role
sexulálních objektů mužů. Jak prohla
šoval Chomeini, šach“neosvobodil že
ny ale utlačil je tím, že je dohnal k bezm ravnosti”. Důsledky této propagan
dy se projevily na počátku revoluce;
íránské ženy demonstrovaly svůj od
por k šachoví návratem k černému čadoru, který tradičně symbolizoval je
jich podřadné postavení ve společno
sti. Zatímco ostatní opoziční skupiny,
liberálové, sociální dem okraté, ko
munisté a různé teroristické grupy bo
jovaly za svoje specifické zájmy a ha
šteřily se mezi sebou, Chomeini se
soustavným zatracováním sekulární
ho režimu a sliby lepší budoucnosti
pro všechny pod střechou islámu paso
val na nejvyšší autoritu íránských mas.
Asketický fanatik nahradil zkorum po
vaného diktátora jako idol národa.
Inform ovaní pozorovatelé žasli jak
se šach mohl udržet tak dlouho na trů
ně. V perspektivě je však jasné, že o je
ho osudu nakonec rozhodly střední vr
stvy. Technici, manažeři, obchodníci,
adm inistrátoři, právníci a podobní by
li páteří šachový modernizace a do jis
té míry z ní prospívali ekonomicky.
Také proto střední vrstvy dlouho tole
rovaly - ačkoli s rostoucí nevolí - šachův pokus naroubovat ekonomickou
a sociální modernizaci na politickou
autokracii. Teprve rok sedmdesátý
osmý přinesl obrat.
Ačkoli íránské příjmy z nafty vloni
dosáhly závratné výše 28 miliard dola
rů, výdaje v důsledku masivních inves
tic byly o několik miliard vyšší a erární
pokladna se vyprázdnila. Nezbytné
utahování šroubů zesílilo podezření že
šach plýtval národním bohatstvím a
nedokázal modernizaci zvládnout. On
sám si podkopal pozice když, pod vli
vem Carterovy kam paně za lidská prá
va, se od sedmdesátého sedmého po
koušel liberalizovat svůj režim. Opozi
ce si to zjevně vyložila jako znamení
slabosti, a když se slíbená liberalizace
opět začala protahovat, střední vrstvy
se v říjnu loňského roku přim knuly k
aktivní opozici. Šachova neschopnost
uspokojit zvýšená očekávání íránské
společnosti vznítila jednu z nejspon
tánnějších masových revolucí v ději
nách.
Řetěz dramatických událostí, který
vedl k pádu vlády dr. Bachtiara 12.
února a vyvrcholil - v době uzávěrky
tohoto čísla - v referendu o ustavení
islámské republiky 30.března, nezna

mená konec revoluce. Chomeini ajeho
příznivci se budou muset tak či onak
vyrovnat s mandátem, který je přivedl
k moci. Podle úmluvy opozičních sil z
prosince 1978, Chomeini byl uznán
vůdcem revoluce, která měla vybudo
vat dem okratický systém v Íránu. Jeho
výroky a akce po trium fálním návratu
do země potvrzují oprávněné obavy
středních vrstev, vcelku západně ori
entovaných a zahrnujících 25% írán
ského obyvatelstva, že jeho cílem je
diktatura mullahů pod rouškou vole
ných orgánů a demokracie. Nový re
žim se také bude muset vypořádat s in
flací, zásobovacími potížemi, nedo
statkem bytů, požadavky národnost
ních menšin a řadou jiných problémů,
které zlomily vaz jeho předchůdci. So
ciálně zpátečnická opatření aC hom einiho parochialismus budou nadále antagonizovat ženy a m ladou generaci.
Vliv marxistických skupin s celoarabskou orientací zřejmě také poroste a
zbraně s vinětou Made in Czechoslovakia si opět budou nacházet cestu do
rukou íránských fedajínů, zatímco
moskevské vysílání v perštině bude
pokračovat v rozdmýchávání protiamerických nálad svých posluchačů.
To neznamená, že ‘druhá’ íránská
revoluce je nezbytně na cestě. Chomeiniho tábor se zjevně těší podpoře širo
kých vrstev, a stále sdílí podstatné záj

my s ostatním i politickými složkami.
Vzdor svému islámskému hávu, írán
ská revoluce vykazuje silné sociální a
nacionalistické tendence, které m ohou
překlenout třídní a politické rozpory.
Podaří-li se Chomeinimu omezit ko
rupci, dát svým soukmenovcům větší
podíl na íránském tekutém zlatě, a pacifikovat neperskou polovinu íránské
ho obyvatelstva v okrajových oblas
tech země, nacionálně-sociální teokra
cie se může stát tvrdou realitou Střed
ního Východu.
Západní zájmy, zdá se, budou v kaž
dém případě poškozeny. Naftová poli
tika nového I ránu a ostatních produ
centů již opět podkopává západní eko
nomiku (Československo a jiné vý
chodoevropské země ovšem také pocí
tí drastické zvýšení světových cen naf
ty). Strategicky, Západ a Spojené státy
ztratily potentního spojence na sovět
ských hranicích, a ačkoli se to zdá vel
mi nepravděpodobné v daném okam 
žiku, není vyloučeno že v případě nou
ze by noví vládcové Íránu hledali so
větskou podporu. V každém případě,
írán sk á revoluce de-stabilizovala
Střední Východ, a oživila tradiční zá
měr Moskvy zajistit si politicky írán
ský prostor a tím přístup k Indickému
oceánu.
Vzdor všem svízelům, které Irán na
drobil, našinec nemůže nevyslovit uz
nání íránskému národu. Revoluce za
čínala proti zdánlivě nepřekonatelné
přesile nepřítele disponujícího rozsáh
lým mocenským aparátem a vlivnými
zahraničním i spojenci. A přesto írán
ský lid, vedený bezohledným kom andýrem, který se nezalekl nutných obě
tí, překvapivě lehce vyhrál svůj boj.
íránské události potvrdily starou prav
du, že moc sedící na bodácích se trvale
neprosadí proti odhodlaném u a sjed
nocenému národu.
j p a {,gic
Pozor na roboty!
Je to skoro jak o v science fiction. R oboti se
pom alu plíží do am erického autom obilového
prům yslu. V roce 1960 stála hodina práce děl
níka $3.80 a cena práce robota $4.20. Dnes stojí
dělník $ 14, a robot pouze $4.80. Práce autom atu
tedy pom alu nahrazuje práci dělníka....

L I D é č T ě T E V E R š

“Kolik m á papež divizí?" otázal se
kdysi Stalin dávaje tak najevo
pohrdání s duchovní mocí. Perský
šach se p o d o b n ě přezíravě vyslovil o
muži, který je j nakonec zbavil trůnu.
Vítězství náboženského exulanta Chomeiniho nad panovníkem disponují
cím jednou z nejlépe vyzbrojených ar
m ád světa nemá obdoby v dějinách.
Kdo je Chomeini? Jeho osobnost zů
stává téměř tak nevyzpytatelná ja ko
na počátku revoluce. Podle jeho stou
penců, ajatollah je “a fin e medieval
scholar” - eufemismus, který zakrývá
fa k t, že vůdce íránské revoluce se shlíží
ve středověkých poměrech kd y islám a
m ullahové diktovali život perské
společnosti. Jeho fundam entalism us,
pravda, nezahrnuje nejkřiklavější is
lám ské zákony, povolující například
m uži vzít si čtyři ženy a kolik chce ko n 
kubín. Chomeini je monogamní, ale

od počátku své kariéry zatracoval “neislámské” západní mravy a neúprosně
požadoval návrat k tuhému kó d u is
lám ské justice. “Soukrom é názory či
p o city”, káže 78-letý Chomeini, “ne
m ají místo v islámském státě... Chceme
panovníka, který utne ruku svém u sy
novi, je n ž krade, který nechá zmrskat
a ukam enovat své nejbližší příbuzné,
kd y ž se dopustí nepravosti". Některé
jeho výroky se čtou ja k o výňatky z
P rotokolů siónských mudrců či Komsomolské pravdy: “Je naší povinností
odhalovat machinace Židů a hlasitě s
nim i seznamovat celý svět až lidé p o 
chopí, že Židé ajejich m ezinárodnípo
mocníci se spikli pro ti islámu a upra
vují si cestu k světovládě.” Chomeiniho zatvrzelost, fanatism us a nesčetné
výpady p roti Západu m u získají málo
přátel ve vyspělých zemích, ale nespor
n ě najdou odezvu ve světě islámském.

Co se děje v Amnesty International?
Časopis O ur C anada, vycházející v T orontu,
uveřejnil nedávno zprávu o tom , že Amnesty
International má od začátku tohoto roku no
vého vedoucího výzkum ného oddělení. Je to
Derek Roebuck z University of Tasm ania. K ro
mě svého akadem ického povolání je Derek
Roebuck členem prosovětské Kom unistické
strany Austrálie a aktivním propagátorem so
větské politiky. Senátor Brian H arradine z Tas
mánie o této situaci napsal: “Organizace jako
AI závisí na vyrovnaném přístupu k otázce po
litických vězňů. Hlavní povinností vedoucího
AI pro výzkum je zajistit, aby nejvyšší standart
přesnosti, nestrannosti a úsudku byl základem
akcí AI na ochranu lidských práv. Politický
průzkum připravený profesorem Derekem
Roebuckem bude však velmi nedůvěryhodný.”

Užijte si cigaret!
Cigaretový kouř obsahuje asi tisíc různých
látek. Některé z nich, jak o dehet, kysličník uhel
natý nebo nikotin, jsou v “postranním kouři”
cigaret, tj. v kouři, který cigareta vydává mezi
vdechnutími, ve vyšší koncentraci než ve vde
chovaném kouři. Nedávná studie K. D. Brunnem anna ukázala, že nitrosam iny (velmi účinné
kancerogeny) se nacházejí v postranním kouři
v padesátkrát vyšší koncentraci než ve vdecho
vaném kouři. Nekuřák v zakouřené místnosti
vdechne za hodinu nitrosam inu tolik, jak o by
vykouřil patnáct cigaret.
(Podle British Medical Journal,
12. srpna 1978).

Znovuobjevení televize
Možná již v roce 1984 budou milióny dom ác
ností zapojeny na uzavřené dvousm ěrné okruhy
kabelové televize. Pokusný systém, který byl vy
budován v Colum busu v Ohiu, je znám pod jm é
nem Quebe. Během televizního interview s m íst
ním úředníkem v Colum busu se televizní repor
tér zeptal diváků, jestli mu věří. Diváci měli
zm áčknout jeden z knoflíků na televizoru, když
chtěli říci ano, a jiný knoflík, když chtěli říci ne.
Diváci tém ěř jednom yslně hlasovali proti míst
nímu potentátovi.
(Saturday Review, 16. září 1978)

Závod o počítače za sedm bilionů dolarů
Závod o zdokonalení nových typů pam ěti sam o
činných počítačů bude asi jednou z nejzajíma
vějších událostí nejbližších let v obchodním svě
tě. Konečné výsledky budou mít význam pro ce
lý svět. D o soutěže se zapojilo nejen Japonsko a
USA, ale i Velká Británie, kde vláda dala 50 mi
lionů liber na výzkum v oblasti,kde nemá žád
nou předcházející zkušenost.M ikrokom puterové paměťové elementy a m ikroprocesory se
mohou ekonom icky vyrábět jen pro obrovské
trhy, zahrnující nejméně USA. Britský pokus je
tedy velice riskantní.
(Podle Financial Times, červen-červenec 1978)
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Fórum Západu
V této rubrice chceme přinášet především kom entáře k aktuálním otázkám
české a slovenské emigrace a úvahy na témata, která m ají nějaký vztah
k Československu. Rádi zde uveřejníme příspěvky čtenářů.

Uplynuly 2 roky od doby, kdy byly
vydány věhlasné Směrnice č. 4, uveřej
něné 1. června 1977 v Ústředním Věst povolování cest do kapitalistických ho klíče a mnohdy za zanedbatelné
níku České socialistické republiky států). V neposlední řadě směrnice “prohřešky”. Někteří v emigraci ve
(a obdobně Slovenské socialistické re porušují Závěrečný akt Konference o snaze vyhovět tlaku příbuzných, žá
publiky), schválené usnesením vlády bezpečnosti a spolupráci v Evropě, dají o propuštění ze státního svazku,
Československé socialistické republi který čs. vláda podepsala v Helsinkách platíce vysoké “výkupné” a nemajíce
ky ze dne 16. března 1977 č. 58.
1. srpna 1976 (rozvoj styků na základě záruku, že jejich žádosti bude vyhově
Směrnice “o úpravě právních vzta rodinných svazků a spojování rodin). no či visum pro ně nebo pro příbuzné
hů Československé socialistické repu b) získání potřebných “tvrdých valut” uděleno. (V USA propuštění ze státní
bliky k občanům, kteří se zdržují v ci do státní pokladny. Kdyby jen celá ho svazku je autom atické po nabytí
zině bez povolení československých posrpnová emigrace čítající zhruba amerického občanství podle smlouvy
úřadů” vzbudily pozornost nejen u 100 000 lidí se “norm alizovala”, akce o naturalizaci z roku 1928 mezi Česko
české a slovenské emigrace, ale také u by na hlouposti této emigrace přine slovenskem a USA). Poslední nabíd
vlád zemí, které emigraci z Českoslo sla kolem 100 miliónů dolarů (za před nutá alternativa je vydání souhlasu k
venska poskytly utečenecký statut, pokladu prům ěru $1,000 poplatku; trvalému pobytu v cizině. S výjimkou
zejména u emigrace z roku 1968 velmi poplatky jsou vyměřovány v rozsahu nově vyhoštěných z Československa,
rychlý a štědrý.
$200 - $2,500) do čs. pokladny a ochu pro které toto je v mnoha případech je 
Podívejte se po dvouleté zkušenosti dila tak pokladny západních zemí
diná možnost jak se zbavit perm anent
na motivy a výsledky spojené s “ nor c) nepřímý tlak na příbuzné v Česko ního pronásledování, tedy žádná mož
malizací” či “amnestií”, jak nesprávně slovensku a tím na emigraci (příleži nost výběru. Zamysleme se nad těmi,
jsou tyto směrnice označovány. M oti tost mít příbuzné v zahraničí “znorma- kteří se například po 10 letech pobytu
vy čs. vlády k uveřejnění směrnic je ny lizované” a “pacifikované”) jako sou v emigraci pro tuto “nabídku” rozhod
část vnitřní čs. normalizace, kdy režim nou. Deník Práce 10. ledna 1978 na
ní možno charakterizovat takto:
a) vzbudit dojem, především v zahra je si vědom tohoto psychologického psal: “Je příznačné, že u čs. státních
ničí před nadcházející bělehradskou účinku
občanů, kteří odešli do zahraničí z ji
konferencí o upřímné snaze čs. vlády d) získání informací o emigraci a tak ných než politických důvodů - buď aby
s urovnáním vztahu k české a sloven dosažení jejího zmapování. T ato for založili rodinu s partnerem , cizím stát
ské emigraci. Budiž řečeno, že většina ma se projevuje osobní návštěvou čs. ním příslušníkem, nebo z důvodů eko
emigrace i zahraničních vlád tuto konzulátu, vyplněním form ulářů s řa nomické nabídky - se s nám itkam i
vzhledem k uspořá
“snahu záhy prohlé
dání právního vztahu
dla, jak bylo ostatně
nesetkáváme.” K to
veřejně kritizováno
v Bělehradě. Netřeba
mu je možno říci ná
zdůrazňovat, že sa
sledující. Emigrace z
my směrnice postrá
roku 1968 nebyla, až
dají velkorysost, kte
na malé výjimky
rou prokázala např. maďarská vláda dou otázek a přátelským pohovorem s těch, kteří se aktivně angažovali v roce
po roce 1956, a směrnice mají řadu mnohdy nenápadným i dotazy. Ne 1968, politickou emigrací ve smyslu
nedostatků jak o např. Směrnice po třeba zdůraznit, že takto je nejen mož praktické politické činnosti, která ne
rušují “ M ezinárodní pakt o občan no získat vhodné informace pro “na byla od roku 1948 praktikována z pro
ských a politických právech”, pro kte krmení” počítače ministerstva vnitra stého důvodu komunistické dominace
rý čs. vláda hlasovala ve Spojených ná na Letné, ale i vytypování vhodných politického života bez jakékoliv alter
rodech (podepsán v roce 1968 a uveřej kandidátů pro pozdější “služby” ať nativní možnosti.
Celá tato emigrace však využila
něn 13. října 1976 ve Sbírce zákonů již dobrovolně nebo pod vyhrůžkou
okupační situace v Československu
ČSSR). Tento “ P akt” zaručuje každé vydírání.
A jaký postoj ke Směrnicím zaují v posrpnovém období 1968 jako zdů
mu občanu signatářského státu právo
svobodně vycestovat z kterékoliv má česká a slovenská emigrace? Pře vodnění svého odchodu ze země, kde
(včetně své) země a svobodně se do své vážná část emigrace Směrnice pocho vrácení se do politické, ekonomické
země vrátit. Směrnice porušují “P akt” pila jako vyděračský podvod a prostě a byrokraticko-správní bezvýchod
tím, že hrozí odnětím státního občan je ignoruje. Ojedinělí jedinci se vrací, nosti se dalo předvídat. Ze tento před
ství všem, kdo v cizině veřejně opo ať již proto, že neuspěli či někteří z poklad byl správný dosvědčuje posled
nují komunistickému režimu v Česko nich se objevují jako hrdinní vypravě ních deset let. Československo má
slovensku a jeho spojencům. Směrnice či na čs. televizi nebo propagační spi opět politické vězně, je opět “znorm aporušují ústavně zaručenou rovno sovatelé a znalci emigrace (např. Lidin lizováno” v “reálném socialismu”, kde
právnost občanů (zákaz návštěvy v za v pom louvačné knize o Solženicyno- “zdravé jád ro strany” opět nedem o
hraničí k “nenormalizovaným ” nebo vi). Na druhé straně některým je odní kraticky a s podporou sovětského po
pro ty, kteří nesplňují podm ínky pro máno státní občanství podle neurčité žehnání obsadilo přechodně ztracené

Kupčení s vyhláškou

N e ž by je d n o u vyh rá l ú p ln ě a p o d r u h é ú p ln ě p ro h rá l, raději v žd y c k y tro ch u vyhraje a tro ch u p rohraje... T a k o v ý hráč se neztratí.

Václav Havel

pozice a uvrhlo národy do beznaděje
nejen horší než v posrpnovém období
roku 1968, ale i do situace m noha let
zpět před rok 1968.
Češi a Slováci v roce 1968 a v menší
míře i v pozdějších letech emigrovali
za podmínek, kdy byli vřele přijati
všemi zeměmi svobodného světa, které
m im ořádnou situaci této emigrace po
chopily a pomohly rychlou a štědrou
pomocí, podstatně rozdílné od všech
předchozích emigračních vln, repre
zentovaných krajany, kteří solidárně
v zemích své působnosti rovněž při
spěli svou pomocí. Všichni emigrova
li z vlastního rozhodnutí a s vědomím,
že setkání s příbuznými, které opusti
li je značně časově nejisté.
Převážná většina em igrantů po de
seti letech jsou občany zemí, které jim
poskytly ochranu a existenční mož
nosti nesrovnatelně příznivější než v
současném Československu (bytové
možnosti, vyšší životní úroveň, ne
omezené možnosti podnikání dané
schopností a odhodláním jedinců jsou
jen některé z výhod). Ž ádat proto o
souhlas k trvalému pobytu není proto
jen nezdravý alibismus a opak princi
pu proč každý emigroval, ale i neúcta a
urážka země, která nás přijala (a která
např. v krizové mezinárodní situaci
toto jistě příznivě nebude posuzovat např. i velice liberální kanadský zákon
o občanství ze 16. 6. 1976 má paragraf
o ztrátě občanství, jestliže občanství
bylo dosaženo falešnou evidencí, pod
vodem nebo vědomým zamlčením
skutkové podstaty; všichni v roce 1968
dostali emigrační statut jako refugee utečenci). Je to především ale vážný
m orální nedostatek. Smlouvání o výši
“výkupného” nebo např. argum enta
ce, že trvalý pobyt je výhodnější než
propuštění ze státního svazku, protože
není nutno povinně na hranicích smě
ňovat peníze je již jen laciné kupčení
a vypočítavost.
Co tedy dělat? Nic. Protože součas
ný režim v Československu není scho
pen vydat směrnice, které by byly de
m okratické, natož aby byly v zájmu
své emigrace. N aopak každá budoucí
rozum ná vláda, pokud se jí dočkáme,
bude nulovat diskrim inační vyhlášky
zaměřené proti svým občanům , ať žijí
v Československu nebo v zahraničí.
Jako doplnění příspěvku “K upčení s
vyhláškou" uvádíme český překlad

doslovného televizního záznam u z
programu kanadské stanice CBC ze
dne 21. srpna 1978. V programu Newsmagazine s titulem “Československo Jaro naděje: Desetiletí zoufalství"
vystoupili vedle dokum entárního zá
běru okupace Československa 1968 a
dem onstrací proti této okupaci, spiso
vatel Jo sef Škvorecký, zpěvák Plastic
People o f Universe Paul Wilson, který
žil 10 let v Československu až do doby
svého vyhoštění, evangelický kněz Du
šan Toth, m inistr pro m ultikulturalismus Norman Cafik a čs. velvyslanec

dě a odpovědi čs. velvyslance Stefana
Murin a na předem předložené otázky
kom entátora Don McNeilla.
Don McNeill: M inistr pro multikulturalismus Norm an Cafik byl kanad
ským představitelem v následné kon
ferenci k Helsinkám, která se konala
tento rok v Bělehradě. Zeptali jsme se
ho, co kanadská vláda může udělat,
aby pom ohla v problémech Čechů,
kteří utekli do této země po okupaci
před deseti lety.
Norman Cafik: Když jsem byl v Běle
hradě, setkal jsem se s čs. velvyslan-

v Kanadě Štefan Murín. Uvádíme z
těchto interview odpovědi Normana
Cafik a, federálního ministra kanadské
vlády pro multikulturalismus, který
byl jediným ministrem ze všech zúčast
něných států na konferenci v Bělehra

cem, s kterým jsem byl na snídani, spo
lu s několika jeho spolupracovníky,
ve snaze se pokusit a udělat co budu
moci se zbavit dopadu jejich amnestie,
která byla vydána minulý rok. Její do
pad nutí zde v Kanadě kanadské obča

P oslušnost je dob rá a p o třeb n á , vzta h u je-li se však tato p o slu šn o st k to m u , co j e šp a tn é a lživé, je s t to n a o p a k vyšší stu p eň lidské
p o d lo s ti a p o n ížen í.
Carlyle

ny československého původu, kteří
utekli od roku 1945 a zejména před
deseti lety ilegálně, podle jejich dom á
cích zákonů, aby vyplnili celou řadu
komplikovaných form ulářů, hledajíce
informaci, do které jim podle našeho
názoru nic není a dokonce požadují
dosti vysoké poplatky za účelem znormalizování jejich odchodu, což způ
sobuje pochopitelně ohrom né pro
blémy. Největším problémem z toho
všeho však je, že ti kteří jsou dosta
tečně naivní vyplnit tyto form uláře a
zaplatit účet, nemají žádnou záruku,
že cokoliv bude lepší pro ně jakkoliv.
Já si myslím, že jsou velmi nerozumní
se podvolit tom uto druhu mimoúzemního vlivu, tím myslím doir ácí zákon v
Československu. Nyní se snažíme, aby
toto oddělili stranou. Naznačili, že v
praxi situaci uvolňují. Já však nevidím
žádnou evidenci, že tom u tak je. Sly
šel jsem několik zbožných slov. Když
jsem byl v Bělehradě, jejich velvysla
nec naznačil, že on půjde přímo k ve
doucím činitelům v Praze s tím to pro
blémem a dá mně vědět. Nejsem při
nejmenším překvapen sdělit, že jsem
od té doby od nich neslyšel.
Peter Kent: V našem studiu nyní spolu
s D on McNeillem je čs. velvyslanec
v Kanadě, Štefan Murín. Velvyslanec
Murín souhlasil zodpovědět otázky
o současných podm ínkách v Českoslo
vensku a vztahy mezi jeho zemí a Ka
nadou.
Don McNeill: Pane velvyslanče, tisíce
Čechů přišlo od roku 1968 sem do Ka
nady žít. Někteří z nich mají obtíže a
dokonce nechuť k Vaší amnestii. Co
chcete říci těm to lidem?
Štefan Murín: Já je žádám, aby byli
dobrým i kanadskými občany a pom o
hli posílit dobré, produktivní, obou
stranně prospěšné vztahy mezi Kana
dou a socialistickým Českosloven
skem, a také bych jim chtěl říci, že dve
ře našeho konzulátu v M ontrealu a
dveře našeho velvyslanectví v Ottawě
jsou otevřeny.
Don McNeil: Jaký výsledek měly Hel
sinské dohody uvnitř Československa?
Štefan Murín: Československo se zto
tožnilo plně se závěrečným usnesením
Helsinských dohod, a to ne pouze slo
vy, ale také skutky. Československo
vyřešilo problém lidských práv dlouho
před Helsinskou konferencí. Sociali
stická revoluce roku 1948 dala více

lidských práv našim lidem než kdyko
liv předtím. Kontrarevoluce v roce
1968 se snažila narušit lidská práva,
československý lid společně s přáteli
ochránil lidská práva. Nyní je pouze
několik těch, kteří věří, že mohou
omezovat lidská práva. My ochraňu
jeme lidská práva našich lidí proti je
jich zneužití nepřátelskými silami
uvr&ř a vně naší země.
Don McNeill: Někteří z těch několika
o kterých se zmiňujete jsou možná li
dé, kteří podepsali chartu nazvanou
C harta 77. Říkají, že jsou obtěžováni
nebo pronásledováni. Je to pravda?
Štefan Murín: Víte v každé zemi, také
v Kanadě Vy máte nějaké disidenty.
My máme také v naší zemi a já myslím,
že nejen nyní ale i v budoucnu bude si
tuace, že lidé nebudou absolutně sou
hlasit s vládní politikou, ale to je ab
solutně nepravdivá informace, že ini
ciátoři a ostatní lidé podepsali. Tato
charta, já nevím přesně, snad 200 jich
je pronásledováno. Byli odsouzeni na
ším lidem, ale ne pronásledováni,
(pozn. red. Nedává m noho smysl, ta
kový je překlad toho, co bylo řečeno.)
Don McNeill: Jaký je proces, který v
Československu je zmiňován jako
normalizace?
Štefan Murín: Víte, to je možné mlu
vit o politické a ekonom ické norm a
lizaci. Politická normalizace, jak jsem
řekl, ti nespokojeni se socialismem a
přející si vrácení soukrom ého vlast
nictví v deseti letech, ubývají. Ekono
micky země splnila její pravidelné eko
nomické plány rozvoje. Víte, disidenti
v roce 1968 zranili hodně ekonom ické
ho rozvoje. Nyní, ekonomie Česko
slovenska produkuje 3 procenta světo
vé průmyslové výroby. My máme dy
namický rozvoj. Vytvořili jsm e velké
strukturální změny. Obrovské inve
stice v ekonomii. Celostátní příjem
v roce 1977 byl 63% vyšší než v roce
1968. Rozsah průmyslové produkce
byl 76% vyšší. Krátce, je možné říci,
že nemáme žádnou inflaci, žádnou ne
zam ěstnanost, stabilní ceny od roku
1970. Dnes, naše společnost je sta
bilní, pevná a má všechny podmínky
pro tvořivou a mírovou práci.
Don McNeill: Nazval jste lidi v roce
1968 disidenty, nám se ale zdá, že v ro
ce 1968 strana, pan Dubček, měli pře
vážnou podporu strany a že země byla
proti invazi v roce 1968. Proč je na
zýváte disidenty?

Štefan Murín: Za prvé to je nemožné
charakterizovat události v roce 1968
jako invazi, protože to ve skutečnosti
invaze nebyla.
Don NcNeill: Když 200 000 vojáků
přijde do vaší země, to je invaze.
Štefan Murín: Jo, víte, ale tito vojáci,
my jsme je požádali jít do Českoslo
venska.
Don McNeill: Kdo je požádal?
Štefan Murín: Naše vláda.
Don McNeill: Alexander Dubček?
Štefan Murín: Alexander Dubček, jak
víte, v té době nebyl ministerský před
seda naší vlády, byl první tajemník.
A když chcete znát pozici mojí vlády
na tuto otázku, zcela jasnou pozici,
já bych rád řekl kanadském u lidu, že
to nebyla intervence, to byla soudružská pomoc, která byla nám dána so
cialistickými zeměmi a účel této po
moci nebyl porušovat lidská práva
nebo podmínky života našich lidí, ale
skutečný účel byl zcela opačný. O chrá
nit lidská práva, ochránit úspěchy na
šich lidí. Pomoci naší společnosti pře
konat krizi.
Don McNeill: Ale 14. kongres vaší
strany zasedal a odm ítal říci, že tyto
síly byly pozvány.
Štefan Murín: Jak vidím, nemáte
správnou informaci o výsledcích na
šeho 14. kongresu. Já zde mám filmo
vý dokum ent o 14. kongresu a když
CBC bude ochotna ukázat tento film
Kanaďanům, jsem připraven to dát
ihned nyní. Myslím si, že to bude nej
lepší informace o výsledcích a pozici
14. kongresu naší strany.
Don McNeill: Děkuji Vám velmi m no
ho.
Peter Kent: Don McNeill s čs. velvy
slancem v Kanadě Štefanem Murínem a jeho chabá obrana sovětské
okupace a režimu, který převládá v
Československu od té doby. Kolem
celého světa dnes večer, shromáždění
mnohem silnějších emocí připom íná
těch sedm dní v srpnu 1968.
O týden později p o zahájeníprogram u
CBC Newsmagazine:
Don McNeill: Neodolali jsme a pusti
li jsme si film nabídnutý čs. velvyslan
cem v Kanadě Štefanem Murínem.
Vzhledem k tom u, že se jedná o film
ze znormalizovaného sjezdu později,
nikoliv v roce 1968, nepovažovali jsme
za nutné s tím posluchače obtěžovat.

Miloš Šuchma

nectví ve Washingtonu. Od té doby
povýšil a stále tu diplomati.
Majšajdr samozřejmě tvrdil, že ne
existuje jakákoliv restrikce na jakéko
liv kapitalistické dědění kýmkoliv a
spravedlnost třídní. A soudy začaly svá slova dotvrzoval citacemi z Ústavy
majetky nevydávat: Maďarům (Sieg- A ntonína Novotného. Já jsem zas ci
ler’s Will, 1954), Východním Němcům toval zákony, zákoníky, socialistické
(The Nezolďs Will, 1956), Polákům jurisprudenty, jm éna Viktor Knapp,
(M atter of Baronski, 195§), Sovětům Pavel Levit, Zdeněk Jičínský, Stani
(M atter of Kuzmic, 1960), etc.
slav Zdobinský, Gustav Přenosil, Jo 
A proto se na mne pan Cobb obrátil, sef Urválek, a takové. Do krám u se mi
a proto také před soudem obrátil moje třeba hodila vyhláška Ministerstva fi
dobrozdání: všechna ta “but”, “i f \ nancí z l.apríla 1964 (č.73, Sbírka zá
“provided” tento registered agent za konů a nařízení, ročník 1964) o kom 
pomněl vyslovit. Takže tam, kde se ex- penzaci za vyvlastněné nemovitosti.
sudí Ulč vyslovil o právu kondicionál- Vyhláška určila tento kompenzační ta
ním, registered agen C obb jménem rif: 840 až 1,930 korun za každý kubic
Ulče udělal právo bezpodmínečné, ký metr baráku, jde-li o vlastnictví
rovné a spravedlivé, padni komu pad osobní, a 20 až 30 haléřů za kubický
ni.
metr v případě vlastnictví soukrom é
Vztek se m nou tehdy na newyorské ho.
A už jsme tam! Vlastnictví osobní je
ulici zacloumal. Okamžitě jsem sou
hlasil s návrhem D r.Lettricha dostavit dobré, vlastnictví soukrom é je nedob
se k příštímu soudním u stání ve Phila ré. Kdo mi ale, medle, dodá železobe
tonové kriteria, jak dobré odlišovat od
delphii. Jako surpťise witness.
Mělo to trošku Perry Masonovský nedobrého? Nejde o maličkost: v tom 
říz. Registered agent nevěděl, že budu to případě se mi může dostat sumy ně
posledním svědkem ve věci. A najed kolika tisíckrát mrňavější. Kde je to
nou tam před sudím stojím a předná perfektní měřidlo v systému, kde se ne
ším svoji verzi o československém měří toliko povaha věci ale i povaha
právním pořádku, a ne tak, jak ji pří majetníka, jeho kádrový profil? Zdědi
tom ný a patřičně ztum pachovaný Mr. li třídní nepřítel (nebo nepřítel Chartista v dnešní době) na příklad půl mi
Cobb byl zcenzuroval.
Výsledek byl ten, že Mr. Cobb při lionu dolarů, což by tehdy podle tunevyhrál. V té době ale advokátští su zexových převodních hodnot přišlo na
pové už pozřeli aspoň polovinu pokla nějakých patnáct milionů korun, tedy
sumu, kterou si dohrom ady za celý ži
du.
Celá tahle kategorie dědických pře vot nevydělá pěkná řádka budovatelů
vodů mne začala zajímat a sepsal jsem socialismu, to že by stát nepřítele po
o tom kratší studii, která vyšla v nóbl nechal hovit si v královské opulenci a
časopise TH E A M ER IC A N JO U R  na penízky by mu nesáhl? Ovšem že
NAL OF C O M PA RA TIV E LAW nesáhl, pravil JU D r. Jiří Majšajdr. Ale
(Vol. 14, No. 1, W inter 1965) pod titu sáhl, pravil Ulč a přistrčil soudci různá
lem “Some Problems Relating to the pojednání ze Socialistického soudnic
Transfer of Inheritances from the Uni tví o “současné praxi při postihu pří
ted States to Czechoslovakia” . Juristé živníků” .
Ani v jednom takovém soudním klá
pak toto dílko začali citovat v mnoha
přích a summa sum m arum , tady jsem ní jsem nedoporučoval zam rznutí su
se zasloužil o pozdržení řady valuto my v Americe. Záměrem nikdy nebylo
vých miliónků.
dědice či dědičku okrást, ale zabránit,
Jakožto expert witness jsem se pak a když ne zabránit tak aspoň ztížit čes
objevil u různých soudů, na přiklad v koslovenskému státu, aby poděděné
Chicagu, a přijeli za mnou různí ofi- okradl. Neboť nevím nic o třídním a
ciálové, na příklad z kalifornského kádrovém profilu nabyvatele, nemohu
městysu Chico, kde filosofuje Chico- předvídat akci státu. Proto místo jed 
slovák Ivan Sviták. V New Yorku jsem norázového lump sum převodu jsem
se na svědecké lavici potkal s JU D r.Ji doporučoval soudní zasílání po část
ří Majšajdrem, někdejším mým praž kách, řekněme, v měsíčním ekvivalen
ským spolužákem (býval osvětovým tu Kčs 10,000, vázaným na stvrzení, že
vedoucím druhého kroužku v našem předchozí obnos byl řádně obdržen. A
ročníku na právech), tehdy prvním ta když pak by tento československý šťa
jem níkem československého velvysla stlivec chtěl koupit dům, auto, chatu,

Dědění z reálného kapitalismu do
reálného socialismu
Před hodně dávnou dobou, někdy
začátkem šedesátých let, když jsem
studoval na kolumbijské univerzitě
a číšničil u Vašatů na M anhattanu,
obrátil se na mne jakýsi pan Cobb,
washingtonský advokát. Ze zastupuje
stranu v případě dědické pře - proverbiální bohatý strýček umře tu a dědic
žije někde v Kapúšanech. A jak je to
s tím československým právním po
řádkem , vždyť jsem z oné země, sedá
val jsem tam v soudním taláru.
Sepsal jsem žádaný rozklad, s po
kusem sdělit Anglosasům nesdělitelné:
že zákon platí a rovněž eventuelně ne
platí. Občan je vázán vždy, ale stát jen
tehdy, když se mu chce. Stát vydá vzá
jem ně se vylučující, nicméně součas
ně platné regule. Občan má právo pod
míněně - “law if, provided, but” nic není na beton. Smím vlastnit hod
noty, jestliže takové vlastnění není v
rozporu s vyššími zájmy a je ovšem
na partaji a státu definovat tyto vyšší
zájmy. Několik stran jsem podrobně
popsal a dodal do Washingtonu.
Za pár měsíců se potkám na new
yorské ulici s Dr. Jozefem Lettrichem, vzácným to člověkem, který již
dneska není mezi živými. A on se mne
tehdy zeptal “ Pane kolego, copak jste
to provedl, jak jste jen mohl?”
Běžný socialistický pocit provinilce
na mne dopadl.
“Že jste mohl napsat co jste napsal
pro toho C obba!”
Ha, co že jsem učinil a co že je Cobb?
Tento pán je “registered agent of a
foreign government” a zastupuje záj
my Československé socialistické repu
bliky v kapitalistické Americe. Mezi
těmito zájmy je spěšný, naprostý, ne
kvalifikovaný převod valut z dědictví
tady do rudých měšců tam. Ve Phila
delphii probíhá proces, v němž jde o
půl milionu dolarů a o to, zda dědic v
Československu bude mít “full use and
benefit” takové pozůstalosti.
Tahle formule “full use and benefit”
přišla poprvé pořádně na přetřes kon
cem třicátých let, když už Hitler krou
til krky Židům, ale současně se u ame
rických soudů dožadoval, aby se těmto
krouceným Židům dědictví do Němec
ka převádělo; že v Říši vládne právní
pořádek a rasová spravedlnost. Po
válce z hnědé verze vzešla verze rudá a
místo spravedlnosti rasové nastoupila

Humor

jachtu, paroloď, ať řekne, pošleme mu
víc. Ne však hned všechno najednou,
tak jak dychtí erár.
Československý erár v bažení po va To budete chtít
před soudem vysvětlit, že taková ústa
lutách neváhal přednést všelijaké
va autom aticky anuluje podivný zá
pravdy. Ba ani neváhal najm out si nej opravdu všechno,
kon, podle něhož je “opuštění země”
kapitalističtější firmy, jak na příklad
považováno za zločin. Tím bychom
firmu Taft, Stettinius and Hollister v Vaše Excellence?
otevřeně připustili svou naivitu. A to
případě zesnulé krajanky Hunčíkové (Přeloženo z ottawského deníku
by se nám i ti obyčejní a špatně placení
(Probate Court, Hamilton County, “Citizen”)
soudní úředníci ještě dlouho smáli, což
Ohio, Estate of Veronika Huncik, Ča
by nás mrzelo.
se N o.2348). Toť podnik proslulého Jeho Excellenci
Cto dělat?
senátora, presidentského kandidáta a Československému velvyslanci
antibolševika Tafta.
Ani vlastně nevíme, na kolik jsme byli
I7l Clemow
Teď už leta nemám s touto agendou Ottawa, Ontario
odsouzeni. Nemůžete žít v takovém
nic společného. Ale když se mi občas
napětí delší dobu. Prosím Vás, povězte
dostane do ruky nějaká nová zpráva, Vážený pane,
nám! Je to měsíc podmíněně? Dva mě
neodhodím ji. Doma jsem založil a z doslechu jsem se dověděl, že jsme byli síce nepodmíněně? Víc? Několik let?
m omentálně nejsem schopen najít roz s manželkou odsouzeni pro opuštění Můžeme si to odsedět o weekendech?
hodnutí soudu někde v Oregonu, který Československa v r. 1968, a že veškerý Máme letět do Prahy anebo se může
nařídil, že požadavku československé náš majetek byl konfiskován. Jelikož me vzdát Ontarijské provinční policii a
ho státu převzít dědictví najednou na jsme z toho trochu zmateni, prosíme o každý pátek se dom áhat svého uvěz
ráz se nesm í zabraňovat. Tohleje údaj laskavé vysvětlení.
nění?
Informace o rozsudku nám byla ozná
ně nová soudní linie v zemi.
Možná, že to není tak jednoduché.
Nevím jak vy, ale já mám o americ mena přáteli. Divíme se, proč nás Vaše Třeba kapitalistické vězení platí jen za
kém justičním systému mínění p^aha- ct. orgány neuvědomily o procesu. 50% socialistického žaláře. Prosíme o
nebné. Stačí formalistická klička a Jedno z možných vysvětlení je, že ne informaci, nechceme Vám tu způsobit
prokázaného m nohonásobného vraha chtěly, aby se nás to třeba nějak dot žádné trapasy! Prosíme Vás, Vaše Ex
pošlou domů. Veletucet příkladů na klo. Také si nebudeme stěžovat, že cellence, buďte trpělivá se svými býva
různá ponurá tém ata právních praktik nám soud v Praze 6 neposlal rozsudek. lými krajany! Jak je tomu s tou kon
věru sebevražedné povahy bych tu Však oni dobře vědí, jaké jsou tu pro fiskací majetku? To se týká všeho co
mohl vychrlit. Ale naším tématem je blémy se stávkujícími poštovními za
jsme nechali doma? Chcete tím říci, že
pozůstalost v novém světě a podarová městnanci!
všehny knížky od Káji M arxe a Bédi
Použil
jsem
slova
“odsouzeni”.
Netýká
ný v reálném socialismu.
Engelse s mými osobními poznám ka
Doporučuji toto: Než se odeberete se to roku 1969, 1970 nebo roku 1974,
do věčných lovišť, a rozhodnete-li se kdy jsme se stali kanadskými občany. mi, které jsem musel biflovat šest ho
odevzdat své miliony někomu v Čes Nene, byli jsme odsouzeni v r. 1978, de din týdně během svých univerzitních
koslovensku, dejte do závěti onu klau set let poté, co jsme se rozhodli využít studií, jsou ztraceny navždy? A jak je
zuli o zasílání v omezených částkách, Charty Spojených N árodů o lidských tomu s diplomem, který byl kdysi udě
měsíc po měsíci, kvartál po kvartálu, právech, dokum entu, který Vaše země len mé ženě, kdy byl na pozadí profil
kdy další platba bude podm íněna ne podepsala v San Franciscu r.1945 a v Vládi Lenina? A co s jejím deníčkem?
pochybným důkazem o obdržení před Helsinkách o 30 let později.
A co se stalo s kachničkou, kterou
chozí platby. V případě pochyb, nechť
jsem
si brával do vany?
adm inistrátor pozůstalosti pozve po- Copak se nemůžeme
Teď dostávám podezření, že se to týká
darovaného z Československa přes přestěhovat?
všeho, co jsme měli, máme a budeme
velkou louži na pohovor.
Jednoduše řečeno, rozhodli jsme se mít. Tak dobře, řekněte nám to na ro
Budiž, vám země lehká.
přestěhovat do jiné země. Je to jedno vinu. Máme si najm out přívěs a dovézt
Otto Ulč
ze základních práv každého člověka. všechny kastroly, kocoura Pokra, po
Nenechali jsme tam u Vás po sobě dlu slední basu piva a další předměty na
hy, boule, podlitiny anebo politické Vaši adresu v Ottawě? Máme to nechat
Dejte si pozor, slečno...
urážky. Přesto Vaše houževnaté úřady na chodníku před velvyslanectvím
dospěly po pouhých deseti letech ke anebo byste si radši přála, Vaše Exce
F ÍE N N E S E T ÍD B IT S
jm énům začínajícím písmenem “T”. llence, abychom počkali až po setmění
Musíme obdivovat takovou vytrvalost a pak to naskládali do sklepa?
M áslové a Š le h a čkové
Dorty, bez p re se rva tivB
V pronásledování těžkých zločinců. Třeba to nebylo myšleno doslova. Jis
E u rop ské Saláty,
Vaše Excellence musí být hrda, že tě, asi chcete, abychom všechno zpeně
Ruská V a jíčka atd.
žili, náš dům, knížku o KGB, dva sta
slouží takovému systému.
E xpresso, C a p p u ccin o ,
Malinova' Stává a jin é INá p o je
Teď teprve oceňujeme, že jsme nebyli o rožitné “bažanty” koupené na Tresčím
procesu uvědomeni. Patrně bychom se Mysu, a poslali Vám ten obnos dopo
MLUVÍME ČESKY
V PO N D ĚLÍ ZAVŘENO
před Vaším soudem snažili hájit poše ručeně. Nebo chcete cestovní šeky?
794-1341
tilým citováním ústavy Vaší země o Bankovní konto ve Švýcarech? A ještě
15 74 -1 Ave. N .Y .C . C or. 8 2 St.
svobodách občanů. Asi bychom chtěli něco - co s věcmi, které potřebuji k vý

konu svého povolání? Mám například
pouzdro americké arm ády na plyno
vou masku, v níž nosím přednášky do
ústavu, kde vyučuji. Co s tím?
Prosím Vás, mluvte, nejistota nám
drásá nervy! Pošlete vysvětlení Václa
vu Táborském u v Ottawě.
Jeho Excellence dosud neodpověděla.
Učiní-li tak, uveřejníme odpověď v
příštím ko u tku humoru.

Z dávných dob jsm e pro vás vybrali
politickou pohádku z kn ížky N. Kolpakovové: Kniha o ruském folkloru,
vydané nakladatelstvím Světa Sovětů
v r.1953. A utorem pohádky by! prý
havíř Jo sef Šourek z Kroěehlav.
Byla jednou jedna krásná a bohatá ze
mě. Nebylo však vody. Národ strašně
trpěl žízní. Někteří lidé však byli chytří
a moudří, ti vodu našli a pořídili si vel
kou káď. Těm se říkalo kapitalisté. Lid
přišel a prosil, aby kapitalisté jim dali
pít. Oni však řekli: “Co vás to napadá.
Pak i my bychom trpěli žízní. Ale budete-li nás poslušní a pracovat pro nás,
poradíme vám”.
Muži volali: “Budeme pro vás praco
vat a poslouchat vás.”
Ženy volaly: “Dělejte s námi, co chce
te, jen nám dejte pít.”
Kapitalisté z chudých vybrali party a
poslali je hledat vodu. Za každou při
nesenou putnu vody do kádě platili ka
pitalisté 2 krejcary, za každou vybra
nou putnu z kádě dostávali kapitalisté
3 krejcary. Co to bylo? Že každá čtvrtá
putna přišla do kádě zdarm a co kapi
talistů zisk.
Stalo se, že káď byla přeplněna. Kapi
talisté se ve vodě koupali, dávali poli
cajtům , četníkům, patolízalům i voj
sku. Lid znovu směl nosit vodu, ale zá
hy káď opět přetékala. A kapitalisté
řekli: “Teď si sedněte a kupujte”. Lid
řekl: “Jak budeme kupovat, když nás
nenecháváte vodu nosit; nemáme krej
cary”. Kapitalisté řekli: “Co byste no
sili, přece vidíte, že káď přetéká”.
Tomu se říkalo krise. Národ se bouřil.
Kapitalisté povolali učence, aby lid
chlácholil, a učenci řekli, že jsou toho
vinny skvrny na slunci, a lid je kam e
noval.Kapitalisté povolali kněze. Ti
řekli: “ Bůh se hněvá, že se nemodlíte a
neklaníte se mu” . Lid řekl: “ Kliďte se,
pakáž plešatá! Každá nadvýroba zna
mená bídu” .
Ale našli se moudří lidé, kteří řekli:

po svete značné hmlisté. Je totiž známe, že majster mal vel’mi rád sychravé
počasie a s obrubou sa túl’al po vonku
počas hmlistých jesenných večerov. V
tom to článku sa budeme zaoberať
dvomi hlavnými aspektam i života a
diela Járu (da) Cimrmana: Za prvé,
podám e dókazy o tom že mal vel’mi
blízké, až intimně vťahy ku Slovensku a Slovákom a poukážeme na to, že
Cimrman bol vlastně svetoobčanom a
přináleží celému Fudstvu. Za druhé,
předložíme dókazy o jeho pósobení v
Kanadě a o význame jeho diela pre kanadsků kultúru.
Ako je všeobecne známe, Jára (da)
Cimrman sa narodil 18.mája o 16.37
Jára (da) Cimrman:
hod. v rokoch 1850-1870 vo Viedni,
Výsledky najnovšieho údajné ako syn českého krajčíra Leo
Cim rm ana a rakúskej herečky
výskumu jeho života polda
Marlen Jelínek. Preslávil sa ako fil
ozof, pedagog, spisovatel’, divadelník,
a diela.
maliar, vynálezca, vedec, ekonom a
Hoci sa životu a dielu Járu (da) Cim bol tiež uznávanou autoritou v m noh
rm ana věnovalo už vePké množstvo ých ďal’ších oboroch 1’udskej činn
štúdií a pojednaní, zostávajú ešte stále osti. V Zborníku spoločnosti pre rehniektoré aspekty jeho póvodu a ciest abilitáciu diela a osobnosti Járu (da)

“Víte, přátelé, největší chyba byla, že
jsme nosili vodu do kádě. P ročjsm eji
nenosili pro sebe?” Těm se říkalo bu
řiči.
Lid se vrhl na káď a nosil vodu pro se
be; kapitalistům se třásly nohy v kole
nech. A víte, přátelé, kdo byli ti buřiči?
To nebyl tatíček Masaryk, který za své
vlády kritizoval marxismus, to nebyl
jeho kam arád Beneš. To byli soudruzi
Gottwald a Zápotocký. A proto dnes
nosíme vodu a pracujeme pro sebe.

Cimrmanov vzťah k u Kanadě.
Senzačná fotografia z Gaspé z počiatku tohoto storoěia. Je ucho v dolnejpol
ovici pravým uchom Járu (da) Cimrmana?

C im rm ana je vydávaný za Čecha, hoci
známy rakúsky cimrmanológ, prof
esor Erich Fiedler už dávnejšie o jeho
čisto českej národnosti tajné pochyb
oval.* Fiedler totiž objavil pri štúdiu
Cimrmanových denníkov medzi dvomi zamaštěnými stránkam i záhadný
predmet šedohnedej farby, asi 1 cm v
priemere. Ihned’ si uvědomil možnú
závažnost’ tohoto objavu a predmet
podrobil dokladném u skúmaniu v
mnohých európskych laboratóriach.
Avšak márne. Predm et sa nepodařilo
identifikovat’, hoci boli vyslovené
mnohé hypotézy. Po zlyhaní všetkých
analýz v Európe, bol tento predmet
poslaný do Kanady (výměnou za vz
orky predhistorickéhojavorového syrupu). Šťastnou náhodou bol pri anal
ýze elektronovým mikroskopom v O t
tawě přítom ný i vedec slovenského póvodu, ktorý zo skanogram u predmet
jasné identifikoval ako bryndzovú hal
ušku.** A tak sa po prvýkrat v historii
podařilo podať nezvratný dókaz o vzt
ahu Járu ku Slovensku. Neskorším výskumom sa potom ukázalo, že majster na Slovensku často chodieval na návštevy ku svojmu slovenskému “st
rýkovi” Fóldvárymu. O Fóldvárym sa
však vie, že roky 1850-1870 strávil vo
Viedni, kde sa “priatelil” s nějakou tamojšou herečkou. Jej meno nie je žiaP
známe; vie sa iba že o nej často hovorieval ako o “mojej Marlienke”... V skúmaní tohoto pikantného aspektu Cim rm anovho póvodu sa pokračuje. O
m ajstrovom vzťahu ku Slovensku sú
však i iné dókazy. Například slovensky písaná kniha, ktorá sa pripravuje do
do tlače pod názvom “Etudy pre dvasláčiky”. Sú to výňatky z Cimrmanovej
korešpondencie s Albertom Einsteinom a budú vydané k Einsteinovej storočnici. Zvášť významnú úlohu vo výskume Cim rm anovho slovenského
obdobia hrá teraz maďarský profesor
Bojniczký, ktorý dokonca označuje Cim rm ana za povodců výroku “Nebude
zo psa slanina, ani z vlka baranina”.
M ajster sa vraj mal taktovysloviť keď
mu pri ceste zo severného Slovenska do Budapešti vlci roztrhali jeho o b rá b 
ěného psíka Bodríka. Bez ohl’adu na
* Střetli sme sa už i v minulosti s prípadm i, keď
boli významné osobnosti (napr. plavec Holeš) neprávom označované za Čechov hoci to boli Sl
ováci.
**Tento významný učenec si z politických dóvodov neprial byť v tejto publikácii menovaný.

Cimrmanov vzťah ku Slovensku:
Zvačšenina bryndzovej halušky p o d elektronovým m ikroskopom
výsledky d’al’ších výskumov v tejto ob
lasti, stává sa už úplné jasným skutočný charakter Járu (da) Cimrmana: Bo1 to svetoobčan a přináleží celému 1’udstvu!
Výskům tak úspěšně započatý v O tt
awě objavom bryndzovej halušky pok
račoval ďalej prieskum om vel’mi hmlistej oblasti Cimrmanovho pósobenia, oblasti “Cimrman a K anada”. Č itat
el’ si tu iste hned’ přestaví časté syc
hravé a hmlisté kanadské počasie a potenciálne možnosti pre Cimrmanové
večerné jesenné prechádzky... Majstrov pobyt v Kanadě sa potom skutočne
i podařilo dokázat’ použítím m etody tzv. neexistujúceho dókazu. Podrobné
štúdium všetkej dostupnej Cimrmanovskej literatúry sa totiž nepodařilo napriek vel’kému úsiliu dokázat’ že by
Cimrman nikdy v Kanadě nebol, čo viedlo k jednoznačném u závěru že teda
majster v Kanadě bol! Nebolo už potom ťažké nájsť ďalšie dókazy o jeho pósobení v zemi javorového listu: Vedelo
sa už dávnejšie, že majstrovo najobl’úbenejšie jedlo bola cestovina ktorú nazýval “slížonudle” (čitatel’ si iste pov

šimne ako tu majster geniálne spojil sl
ovenské a české slovo do vel’mi výstiž
ného názvu). Ukázalo sa, že sa cestov
ina tohoto druhu dodnes bežne v Kan
adě předává. Tento poznatok je teraz
považovaný za druhý dokaž majstrovho kanadského pósobenia.
Napriek vyššie uvedeným dókazom ,
zostáva však stále jedna závažná otáz
ka nezodpověděná. Prečo je osobnost’
Cim rm anova v Kanadě zahalená rúškom tajom stva a je tak málo známa? Konečne sa i túto záhadu podařilo rozriešiť. M ajster totiž v Kanadě z neznám 
ých dóvodov pozměnil svoje meno. Prestal používat’ meno Já ra (da) a zbavil
sa tiež prvých dvoch písmen svojho priezviska. V Kanadě potom vystupoval
ako
M r.M an
Jeho význam pre Kanadu už potom ja 
sné vidieť, keď si uvedomíme,že v Mo
ntreale bola například usporiadaná vl’ká výstava s názvom “ Man and his
W orld” a že v Ottawě a v ďaFších kan
adských mestách existujú muzeá, ktoré majú názov “ Museum of M an”. S-

účasný výskům sa teraz zaoberá původom názvu provincie M an-itoba. Nie
je totiž vylúčené, že tzv. indiánsky póvod tohoto slova nie je ničím iným ako
pokusom o zníženie významu M r.M ana a o zastretie historických skutočn*
ostí.
Uverejnenie tohoto článku má za účel nielen informovat’veřejnost’o nov
ých cimrmanologických (či snáď Mr.
Manologických?) výskumoch, ale tiež
i podnietiťzáujem o pokračovanie v tejto práci. Dúfame, že sa po uverejnení tohoto příspěvku k nám pridajú ďal’ší a dajú k dispozícii případné nové skutočnosti a informácie z tejto významnej oblasti kultúrno-historického bádania.

Interview
Písničkář, textař, spisovatel a signa
tář Charty 77 Jaroslav H utka byl se
svojí m anželkou Danou v říjnu 1978
“vyem igrován” z Československa. Ja
roslav H utka se narodil v roce 1947 v
Olomouci. Studoval na um ělecko
prům yslové škole v Praze. V roce 1966
se stal součástí nastupující “beatnické
generace" a koncem roku 1968 měl
ji ž vlastní představení v pražském di
vadle Maringotka. V roce 1969 začal
vystupovat na velkých scénách p o celé
republice a m ěl vybudováno velké zá
zem í příznivců, kteří organizovali jeho
koncerty m im o oficiální strukturu.
Za deset let od roku 1968 uspořádal na
1000 koncertů, v repertoáru m á na
400 písní, z toho 200 vlastních. Byl
několikrát vyhodnocen ja k o písničkář
roku a vysoko ceněn odborníky. Na
psal řadu fejetonů a 3 novely, které
budou publikovány. Spřátelil se však
s disidenty a podepsal Chartu 77 a zde
začaly jeho potíže, které vedly k zne
m ožnění umělecké činnosti a emigraci.
M. Šuchm a položil jm énem časopisu
Západ J. H utkovi p o jeho příjezdu do
exilu několik otázek.

J. S. Gavora, Ottawa, Kanada

Think positively
by
Positive W assermann*
* Pod tím to pseudonymem vydal Já ra (da) Ci
mrman r. 1914 ve Spojených státech dílo tohoto
titulu,** z něhož se uchoval jen titul. O živosti
(da) Cim rm anových myšlenek svědčí však okol
nost, že titul se ujal jako životní krédo v obchod
ních a exulantských kruzích.
** T uto skutečnost objevil na základě objevu
Boženy Santnerové v archivu M iskatonické
University v Providence, Rhode Island před
seda Společnosti pro rehabilitaci Járy (da) Ci
m rm ana, ustavené v r. 1968 v Praze, Prof. Dr.
Josef Škvorecký.***
*** Jelikož Prof. Dr. Škvorecký nebyl po Bra
trském Vstupu rehabilitován ze své účasti na
pokusech rehabilitovat filosofii Járy (da) Cim r
m ana, nedošlo ani k rehabilitaci Járy (da) Ci
mrmana.****
**** Z tohoto důvodu pokračuje v Praze cimrm anovské bádání aniž se nadále usiluje o jeho
rehabilitaci. V některém z příštích čísel Z ápadu
podá Prof. Škvorecký souhrnnou zprávu o re
habilitačním řízení, zastaveném zásahem P ro
fesora Sávy P. Šouka, jenž ho z rozhodnutí
ÚV KSČ vystřídal ve funkci Předsedy Společ
nosti pro rehabilitaci Járy (da) Cim rm ana, kte
rou ihned poté zrušil.

ZÁ PA D : Odejít či být donucen odejít
z rodné vlasti natrvalo, alespoň v dané
situaci, jistě není každodenní událost.
Jaké jste m ěl pocity a ja k é jso u Vaše
p rvn í dojm y zde v exilu?
HUTKA: Před několika lety jsem četl
knihu o civilizaci Inků. To, jak zachá
zeli se svými válečnými zajatci mně
připom nělo můj a náš život v Česko
slovensku. Inkové dali zajatci lehké a
neškodné zbraně a donutili ho k zápa
su se dvěma dobře vyzbrojenými bo
jovníky, kteří měli za úkol ho pouze
vysílit a zápas trval tak dlouho, dokud
zajatec nezačal mít jedinou touhu a to
touhu zemřít. Potom ho obětovali své
mu božstvu. Tento nerovný zápas pro
ti dobře vyzbrojené přesile, zápas, ve
kterém nemohu protivníka zasáhnout,
zápas, který mě k smrti vysílí a na je
hož konci si přeji jenom smrt, to je
dnešní situace v Čechách. Zápas C har
ty 77 o zákony. Je to jediná m ožná for
ma boje, každý jiný způsob znamená
okamžité a dlouholeté věznění. Je to
boj o zachování lidské bytosti, m orálnosti a národní identity. To jsou také
už poslední a základní věci, které nám

zbývají. Hnutí kolem C harty 77 je po
kus zachovat vědomí, že jsm e přísluš
níky národní bytosti, nikoliv obyvateli
okupované provincie, která má své
duchovní a vládní centrum někde dale
ko na východě a v jiném jazyku. Če
skoslovensko je zajatcem jakési za
ostalé východní velmoci a je vysilová
no marným zápasem a je vážné nebez
pečí, že propadne beznaději a nebude
si přát nic jiného než um řít, zmizet,
nechat se obětovat. Sám jsem odchá
zel s pocitem vysílení a s nadějí, že da
leko více budu moci udělat v exilu. My
jako národ jsme nevstali z mrtvých s
mečem v ruce, ale na knihách, písních,
divadle, jazyku, prostě kultuře. Měli
jsme kulturní lid a kulturní osobnosti,
ale nikdy jsme neměli vůdce a pokud se
zdálo, že se nějaký objevil, nebyl scho
pen zvládnout krajní situace a národ
byl zase ponechán sobě a cizinci na
pospas. Existenci národa a jeho sebevyslovení zachraňovali celou naši no
vou historii umělci a myslitelé a jako
osamělí běžci se tak lehce dostávali a
dostávají do soukolí mocenských a po
litických systémů. Lze najít paralelu

od Havlíčka Borovského, přes bratry
Čapky až po Jan a Patočku. Jsm e ná
rod bez vůdců, bez jednotící ideje, for
movali jsme se a formujeme na du
chovních bytostech a hodnotách. A to
je, zdá se mi, též situace exilu. Je zde
jednotná touha, ale není zde jednoty.
Každý chceme totéž, ale nedokážeme
se na tom pořádně domluvit. Ale jsou
zde podstatné aktivity. A ťjsou to na
kladatelství manželů Škvoreckých,
Index v Kolíně, Konfrontace ve Švý
carsku, časopisy Svědectví, Listy a
Studie a potom celá řada dalších. Tyto
snahyjsou v Československu cítit, jsou
pomocí lidem dom a a jsem přesvěd
čen, že bez nich by tam byla situace je
ště beznadějnější. Ten český vysilující
zápas bezbranného zajatce by, my
slím, bez těch nemnoha exilových snah
byl asi již dobojován.
ZÁPAD: Je známo, že jste byl donu
cen k “vyemigrování" p o d hrozbou
zahájení trestního řízení. Jaké byly
Vaše “prohřešky"?
HUTKA: Musím se přiznat, že ono
trestní stíhání byl až poslední důvod
k vystěhování se, i když to byla možná
ta poslední kapka. Dá se spíše říct, že
už jsem měl toho dost, že mě to neba
vilo. Nemohl jsem zpívat a nebyl scho
pen psát písničky a i když jsem psal ji
né věci, neuspokojovalo mě to. Od
léta 1977 jsem byl sice několikrát dotá
zán, jestli bych nepřijal funkci mluv
čího Charty 77, ale já jsem si v tom
dost nevěřil a vlastně se mi zdála celá
situace absurdní. A co se týče toho
stíhání: Když byl můj trestní spis uza
vřen a předán prokurátorovi, požádal
jsem o nahlédnutí, ale prokurátor mně
oznámil, že už vypracovává žalobu a
že to za týden najdu u soudu. Vězení se
zdálo být jisté. Tehdy jsem šel od pro
kurátora rovnou k zubaři. Jediné, če
ho jsem se opravdu bál, bylo, že mě
ve vězení budou bolet zuby. Ale ozná
mil jsem zároveň tuto věc do světa a po
týdnu to oznámil Hlas Ameriky. Když
jsem po čtrnácti dnech se šel proku
rátora zeptat, co že je s tou žalobou,
řekl mi: “Vy jste takovej divnej člověk,
o Vás se zajímá Hlas Ameriky, to já
teď nevím, co s tím budu dělat.” Hlas
Ameriky svou zprávou zamezil okam 
žitému procesu, ale případ zůstával
otevřen. Šlo o paragraf 118 - nedovo
lené podnikání, tedy vlastně, že jsem
se dopustil jakéhosi vykořisťování.
Soudní znalec na žádost policie o mně
rozhodl, že nejsem umělec, že tedy vše
chny mé minulé smlouvy jsou neplat

né. A jelikož nejsem umělec, tak jsem
vlastně ty peníze ukradl, vlastně se
dopustil nedovoleného obohacování
na majetku dělnické třídy, tedyjsem se
zachoval jako nepřítel a vykořisťova
tel atd. Prostě pitomost. Základní
spor, který by musel soud vyřešit byl
ten, zda jsem a nebo nejsem umělecká
osobnost a vůbec nemám obavu, jak
by to dopadlo. Přátelé mi z legrace ra
dili, že bych si měl vzít k soudu kytaru.
Ale jelikož policajti vyštrachali různé
smlouvy dohrom ady přes dvacet tisíc
korun, tak jsem spadl do druhého od
stavce paragrafu a měl jsem to od tří
do osmi let. Rok před tím mi sice StB
oznámila, že budu stíhán za podvrace
ní a nebo pobuřování a nebo příživnictví, ale m ožná se jim to zdálo hlou
pé, protože v širší veřejnosti jsem byl
znám jako zpěvák lidových písní (vy
šly mi dvě LP desky) a tak to potom
předělali na nedovolené podnikání.
Ale samozřejmě šlo o něco jiného, šlo
o mé vlastní písničky, které jsem zpíval
a za které mě přímo chytit nemohli.
Celý můj prohřešek byl v tom, že jsem
zpíval podle svého svědomí a odmítl
se účastnit akcí, které organizoval stát.
A tím, že jsem zůstával sám sebou,
stal jsem se vůči státu jakýmsi soukro
mníkem a to samozřejmě není trpěno.
A když začlo v srpnu 1977 stíhání, byl
s vystupováním konec, protože když
by mě někdo pozval hrát, tak by se do
pustil trestného činu a já kdybych ně
kde vystupoval, tak rovněž, formálně
se muselo čekat na rozhodnutí soudu a
to se mohlo také táhnout do nekoneč
na. Vaculík má už trestní stíhání ote
vřeno devět let.
ZÁPAD: Patřil jste v Československu
k nejpopularnějším zpěvákům , v em i
graci jste však i poslední exilové vlně z
roku 1968 relativně neznám. Jaké jsou
Vaše umělecké plány a na ja k ý reper
toár se chcete orientovat?
HUTKA: Když se dívám zde v R otter
dam u z okna do největšího přístavu
světa, tak mi to zní trochu zvláštně, že
jsem byl dom ajedním z nejpopulárnějších zpěváků. A leje to pravda. Ale já
těm fenoménům popularity příliš ne
věřím. Však to, že jsem byl a snad ještě
jsem v Českoslovenksu populární, je
nadějné, protože jsem byl silně ne
komerčním zpěvákem a měl jsem po
třebu oslovovat pouze myšlenkou a to
někdy velmi komplikovanou. Ze to li
di přitahovalo znamená, že v lidech je
stálý hlad po hluboce cítěných hodno
tách a že je lidé mají potřebu hledat. A

to se týká i starých lidových písní. Své
poslední představení jsem měl v čer
venci 1977 v Pezinku, bylo to velké
představení, asi se sedmi tisíci diváky a
lidi na mně vyžadovali ty staré morav
ské lidové písně. To bylo pěkné. A to,
že nejsem ani v té poslední emigrační
vlně znám, je pochopitelné. V roce
1968 jsem byl populární akorát u té
nejmladší generace a celých deset let
potom jsem byl tak trochu polooficielní a o zahraniční publicitu jsem nestál,
protože bych byl od publika odtržen
daleko dříve. A zpívat bych chtěl i zde.
Ale nejsem politický zpěvák. Zajímají
mě a prožívám lidské problémy a v
tom je zde situace podobná jako do
ma. Problém člověka a světa, potřeba
najít ve světě svůj domov, prožít smysl
svého života, blížit se mu a nacházet
ho, to je zde stejně bolestné, možná
víc. Vnější svoboda neřeší problém
vnitřní svobody, to si musí prožívat a
protrpět každý sám za sebe a v tomhle
ohledu se mi zdají lidé na Západě tro 
chu méně vybavení, nevědí co to zna
mená být schopen za vnitřní svobodu
riskovat vlastně vše. Budu tu zpívat a
budu k tom u muset přibrat ještě jeden
jazyk. Snad to bude angličtina.
ZÁPAD: Slyšeli jsm e, že jste s přáteli
založil gram ofonovou společnost. Ja
k ý je vydavatelský úm ysl a ja k é desky
chcete vydávat?
HUTKA: Ano. Ve Švédsku jsme zalo
žili gramofonovou firmu Šafrán 78.
Děláme to ve dvou s Jiřím Pallasem,
který žije v Uppsale. Já jsem v roce
1971 založil v Čechách písničkářské
sdružení Šafrán a tím, že jsme byli po
hrom adě, dařilo se lépe odolat první
mu konsolidačním u tlaku a stressu
těch let. Rok nato vzal Jiří Pallas na
sebe organizační stránku věci a je
pravda, že on má velkou zásluhu na
tom, že jsme vydrželi. Je to hoch s nes
mírným organizačním talentem a vel
mi pracovitý. Na podzim 1977 se vy
stěhoval jako signatář Charty 77 do
Švédská a začal tam zjišťovat m ožno
sti různých podnikání kolem české
kultury. Když jsem přijel v říjnu 1978
do R otterdam u, tak mi velmi podrob
ně popsal všechny možnosti a já mu
poslal návrh a ideu gramofonové fir
my a dali jsme hned první desku do vý
roby. Na tento rok máme dost široký
plán, ale ne všechny desky budeme in
zerovat předem. Chceme se zabývat
hlavně vydáváním desek autorů, zpě
váků a herců, kteří jsou v Českoslo
vensku zakázáni. Je to idea zachycení

a zachování zvuku českého a sloven
ského jazyka. Ale budeme hledat a vy
dávat i takové věci, které vznikají v
exilu, chceme vydávat i zvukové doku
menty, které se týkají naší historie.
M noho lidí mě od této aktivity odra
zovalo, říkali mi, že to bude neúspěš
né, ať se podívám s jakým i finančními
potížemi se zde vydávají knížky. Je to
problém. Nejsme ani žádnou exilovou
stranou, ani exilovým národem. Odcházelijsm e, že jsme nemohli, nebo ne
chtěli dom a žít, tedy vlastně k nikomu
nemá nikdo žádnou odpovědnost. Je
to záležitost svědomí a pokud to něk
do necítí, nelze se zlobit. V Českoslo
vensku se exilové knížky prodávají za
m noho set korun, ofocují se a opisují.
Zde lidi kupují neradi. Od našich prv
ních dvou vydaných desek koupilo
větší část švédské publikum, ale nechci
být škarohlíd. Jsme příliš rozptýleni
po světě. Naši lidé jsou dobří, jsou
pouze velmi nedůvěřiví a to velmi
oprávněně, mají strach, že je zase něk
do bude chtít vychovávat a lehce se da
jí otrávit různými hájiteli národních
zájmů, ať jsou kdekoliv. Inu budeme
trpělivě vydávat desky a dělat to co
nejlépe a oni si nás lidi najdou. T a k to
bylo i s naším hraním v Českosloven
sku.
ZÁPAD: Protože jste před krátkou
dobou odešel z Československa, chtěli
bychom se Vás zeptat na Vaše hodno
cení situace v oblasti hudby, zejména
populární.
HUTKA: Situace je špatná. Od roku
1969 je vykonáván postupný a prom y
šlený tlak. Byly zrušeny všechny nezá
vislé scény, byly vyměněni lidé na Sup
raphonu, v rozhlasu a televizi, na Ná
rodních výborech, na agenturách a na
ministerstvu kultury. Státní bezpeč
nost založila speciální oddělení pro
kulturu a hudbu. Byly postupně zruše
ny všechny hudební časopisy a byl po
nechán jen jediný. V roce 1974 byly vy
psány celostátní povinné rekvalifikace
a trvaly celý rok. Zkouška se skládala
z všeobecné části, odborné a politické
prověrky. Napřed byly prověřeni lidé,
kteří pak byli jm enováni do komisí a
potom byli předvoláni všichni regis
trovaní umělci. Po rekvalifikacích,
které znamenaly vyhození nejméně
poloviny umělců na dlažbu (jen v Pra
ze tři tisíce) už funguje přísná kontro
la. Byla to celostátní akce ministerstva
kultury a Státní bezpečnosti. Kdo ne
má kvalifikační průkaz, tedy není poli
ticky prověřen, tom u není dovoleno

vystupovat. Národní výbory, rozhlas,
televize a Supraphon dostaly příkaz,
že smí spolupracovat jen s těmi umělci,
kteří mají od agentury kvalifikační
průkaz. Agentury a Pragokoncert jsou
vrcholnými organizacemi pro umělce
a rozhodují o jejich osudu. Veškerý re
pertoár se musí předkládat a když není
schálen, je odňat kvalifikační průkaz,
kterým je nutno se před každým před
stavením kontroloru z N árodního vý
boru vykazovat. Já jsem odmítl se re
kvalifikačních zkoušek zúčastnit a
napsal jsem na agenturu obsáhlý roz
bor a pokusil se vysvětlit nezákonnost
takového postupu. Nedostal jsem od
pověď a moje dopisy byly předány po
licii. V Československu je ustaven ce
lostátní festival politické písně, které
ho je nutno se ve všech okresních a
krajských kolech účastnit. Mezi zpě
váky vládne strach a impotence. Jedi
né, co má progresivní rozvoj je estrád
ní a úpadkově varietní umění, podob
né tom u důstojnickém u z minulého
století. V rozhlase jsou hrány a na des
kách vycházejí písně s třikrát převařenými texty od cenzorů, tak zvaného
ČUTI. (Český úřad pro tisk a inform a
ce.) Mládež je nešťastná a shání se po
západních deskách. Zpěváci jsou stát
ní zaměstnanci a všichni se bojí o chle
ba. H udbu ovládají klany hudebních
příživníků a výsledek je ta nejpustší a
nej hloupější komerce. Tento stav je
vlastně hlavní důvod,proč jsm e s Pal
lasem založili gram ofonovou firmu.
ZÁ PA D : Byl jste v Československu
ostře sledovaným disidentem a také
signatářem Charty 77. Jak hodnotíte
perspektivy Charty a vnitřní lidovou
podporu disidentů, zejména umělců?
M ám e např. na m ysli stížnosti tisíců
Vašich příznivců m inistru kultury za
Vaše pronásledování.

HUTKA: Když začalo mé stíhání,
mnoho tisíc lidí psalo ministrovi kul
tury, ale to je případ ojedinělý, mys
lím, že jediný. Policie proti mně zakro
čila, když jsem byl na vrcholu popula

rity a v lidech, díky vzniku Charty 77,
vanul nový duch. Myslím, že se policie
sama ohlasu vylekala. Většinou se to
dělá tak, že se s člověkem několik let
tahají a znemožní mu pozvolna a tiše
veškerou činnost a zasáhnou proti ně
mu až v dobu, kdy to nemůže vzbudit
žádnou reakci a ještě většinou před tím
pustí mezi lidi různé pověsti, jak o tře
ba, že je ten člověk alkoholik a nebo
rváč, nebo že emigroval a nebo, že žije
v milionářské vile a dostává ze Západu
miliony a kašle na lidi a má jenom děv
ky a kdoví co. Tím, že policie má všech
ny informační zdroje pod kontrolou,
nemůže se zorganizovat nějaká pod
statnější obranná akce. To byl osud
Landovského, Chram ostové i M arty
Kubišové. Než se stala M arta Kubišo
vá mluvčím Charty 77 a slyšeli o ní lidi
ze západních rozhlasových stanic, vět
šinou mysleli, že žije na Západě a to v
USA, kde si vzala milionáře a nebo ně
co podobného. Co se týče lidové pod
pory C harty - většina obyvatel jí fandí
a zároveň se jí bojí. Kruh chartistů je
ale daleko větší, než je počet podpisů.
Státní bezpečnost však pouští mezi lidi
nesmírné množství pomluv a překrou
cených informací. Zde by mohly mno
hou dobrou práci sehrát poslouchaná
zahraniční vysílání jako je Hlas Ame
riky a BBC. Svobodná Evropa je velmi
rušená a ostatní vysílání v češtině jsou
myslím k ničemu. Ale je tu potíž, že
ani Hlas Ameriky, ani BBC o českých
problémech neinformují dostatečně,
často jsme měli s přáteli pocit, že ta vy
sílání jsou silně cenzurovaná a že vlast
ně nesmějí řádně informovat. Tedy
mnoho lidí v odlehlejších místech re
publiky, kteří sice pravidelně zahra
niční vysílání poslouchají, přece jen
věří, že chartisti jezdí v mercedesech,
koupají se v šampaňském a dokum en
ty Č harty se sestavují v Pentagonu.
Dokonce i o mně policie na výsleších
vyprávěla přátelům podobné hloupos
ti. Víte, informace vůbec je velmi citli
vá otázka.Č ást lidí v Československu
věří, že bolševikova propaganda je
pravdivá a větší část si naopak před
stavuje vše daleko lepší, než to ve sku
tečnosti je. Nakonec i pro mne bylo
překvapením, že mnozí lidé zde na Zá
padě, kteří se starají o české problémy,
jsou často chudší než disidenti v Če
chách a znám jednoho chlapce, který
na publikování, překládání a propago
vání dokum entů kolem Charty a na te
lefonech do Čech se tak zadlužil, že mu
exekutor vyrazil dveře. Ctíme všichni

M asaryka, ale měli bychom na něm
ctít také jeho vlastnosti, jeho vlastnost
nebát se pravdy. Pravost Rukopisůjistě byla ve své době důležitým národně
integračním faktorem a je jen obdivu
hodná odvaha M asarykova, že je pro
hlásil za padělek. Sice proti sobě po
štval kdekoho, ale v rozhodné době li
di pochopili, že je jedinnou spolehli
vou osobou, které je možno svěřit do
rukou problem atické a chaotické osu
dy národů žijících na území tehdejší
ČSR. Musíme říkat pravdu, už proto,
abychom od sebe neoddělili živou, ješ
tě stále živou národní bytost žijící v
Československu. Tento rok zase zůsta
ne na Západě několik tisíc lidí, lidí,
kteří už to v ČSSR nem ohou psychic
ky i fyzicky vydržet. Toto je teprve ta
skutečná politická emigrace, která utí
ká ne z hrozby budoucí reality, ale kte
rá v té realitě deset let žila a dospívala.
Tito lidé zde narazí na necitlivého by
rokrata a na nezájem o českou proble
matiku a budou měsíce, někteří i rok,
jak jsem to viděl v Německu, čekat vů
bec na povolení k pobytu a nebudou
smět opustit město, ve kterém jsou hlá
šeni. Těmto lidem musíme pomoci a
pokusit seje inform ovat o této situaci
ještě dříve, než odejdou. Život je zde
lepší a celkem svobodnější, ale první
náraz může být tragický. A je zde pří
pad dvou chlapců, Juraje Žilka a Vra
tislava Čermáka. 11.říj na 1978 se přes
Jugoslávii dost dobrodružně dostali
do Západního Německa a požádali o
politický asyl. Bavorské úřady nejen,
že žádost vůbec nepřijaly, ale zavřely
chlapce na 40 dní do vězení a 23. listo
padu 1978 je předaly zpět do ČSSR.
Co se tam s nimi stalo a stane si dove
deme představit. V dobu, kdy tito
chlapci byli v Německu vězněni, jsem
já projížděl Německem do H olandska
jak o protekční politický emigrant. Še
desátá léta pom inula na Východě i na
Západě a když lidé na Východě mají
odvahu požadovat své zákonné jistoty
a mezinárodní pakty, měli bychom mít
v těchto případech tu schopnost také,
obzvláště proto, abychom Západ po
mohli udržet při lidskosti a humanitě,
která zde zatím není ohrožena ideolo
giemi, ale kom pjůtry, byrokracií a
spotřebitelstvím. Ale to by snad bylo
samo o sobě téma na jiný rozhovor.
ZÁPAD: D omníváte se, že umělce v
Československu lze rozdělit do tří ka
tegorií: a) ti, kteří projevili otevřený
nesouhlas a jso u pronásledováni ja ko
např. Vy, Kubišová, Chramostová,

Landovský a jiní; b) velká většina
umělců, kteří nevyjádřili opozici, také
se ale nikdy nezkompromitováli, chtějí
prostě přežít. S těm ito je třeba se zto
tožnit a případně je podpořit; c) malá
skupina umělců, kteří se prospěchář
sky veřejně angažují a vlastně otevřeně
podporují “normalizaci". S těm ito se
stotožnit nelze a jistě jejich “aktivita”
nebude bývalým i kolegy ani veřejností
zapomenuta. Souhlasíte zhruba s tím 
to hodnocením?
HUTK A: Snad se to dá takto rozdělit.
Nejsem si ale úplně jist. Toto rozdělení
bude platit, jestliže se v brzké době
vrátí do Československa svoboda. Já
jsem odcházel s pocitem, že není náv
ratu, že můj život je na to příliš krátký
a že světová politka je v tak nešťastné
patové situaci, že ještě dlouhou dobu
to bude hrát Rusům do noty. Jistě jed
nou v budoucnu budou osudy odváž
ných a morálních umělců vzpomenu
ty, stejně jako snaha exilových aktivit
a bude na ně navázáno. P roto jsou tak
nesmírně důležité. To ostatní bude
prostě se vším všudy zapom enuto, tak
jako se dnes už nepřemýšlí o tom, kteří
z umělců za Heydrichiády odsoudili
atentát a které desetitisíce lidí na Sta
roměstském náměstí hlasovalo pro Ří
ši a zatratilo Beneše a zpívalo při tom
Kde dom ov můj. Až se vrátí norm ální
situace, tak všechny nenormality bu
dou připadat jako neskutečný a nepo
chopitelný sen, ale kdy to bude? Ruso
vé za deset let od okupace Českoslo
venska spíše svůj vliv rozšířili a Západ
bude ještě m noho let přešlapovat na
místě. A perspektiva Charty? C harta
77 je dnes v Československu to jediné,
co je státotvorné. Přemýšlí nad spole
čenskými problémy a navrhuje řešení,
přemýšlí o tom, o čem by měla přemý
šlet vláda. Je to zvláštní stav, kdy pro
následovaní občané jednoho národa
na sebe vzali morální odpovědnost za
život a místo, ke kterému přináleží.
Ale smysl Charty je spíše historický, je
to způsob jak udržet tenkou niť národ
ní kontinuity. Kdyby se toto hnutí pří
liš nebezpečně rozrostlo, tak s tím ti,
kteří mají klíče od sekretariátů a vo
jenských arzenálů, zatočí jako v roce
1968. A nebudou už to dělat Rusové,
ale udělají to naši lidé. Pokud to zůsta
ne takto v omezené míře, má to myslím
naději na přežití, aleje to nesmírně vy
silující, neboť ti lidé musí v tom denně
žít a často se v tom dusivém prostředí
smysl celého činění ztrácí.

ZÁ PAD: Známe Vás rovněž z Vašich
fejetonů, slyšeli jsm e také, že máte v
tisku své novely. M ůžem e doufat, že
budete pravidelným spolupracovní
kem časopisu Západ?
HUTKA: Rád bych byl spolupracov
níkem a věřím, že to bude dobrý časo
pis. A moje novely vyjdou v T orontu u
Škvoreckých.
ZÁPAD: V době vydání tohoto čísla
časopisu budete již podnikat severo
americké turné p o Kanadě a USA,
kam jste byl pozván krajanským i orga
nizacemi. Co si od zájezdu slibujete?
HUTKA: Víte, já jsem za hranicemi
poprvé. Je to jako narození: poprvé a
natrvalo. Svět se mi otevírá teprve čty
ři měsíce a zájezd do Ameriky se mi
zdá jako sen. Strašlivě se těším a mož
ná to bude v mém poznání nová di
menze. Amerika v tom to století dva
krát ve světovém konfliktu rozhodla,
že zvítězí demokracie nad totalitou.
Evropa by to v první ani v druhé světo
vé válce nedokázala a tak bych chtěl
nadechnout americký vzduch, jestli
ucítím, z d a je stále v něm naděje.
Upozorňujeme čtenáře na nové hudební na
kladatelství ŠA FR Á N ve Švédsku. Vydává na
LP deskách a na kazetách hudbu i mluvené slo
vo českých umělců, jež v Československu z po
litických důvodů nemůže vycházet. Ze zisku po
sílá nakladatelství podpory pronásledovaným
tvůrcům dom a. Zatím vyšly dvě LP: Pravděpo
dobné vzdálenosti a deska Svatopluka K aráska
Ř ekn i ďáblovi ne. Do konce roku budou k di
spozici krom ě dalších desek s písněmi také úryv
ky z knihy Pam ětí Jaroslava Seiferta v podání
Vlasty Chram ostové, a Havlova jednoaktovka
Audience, na níž Václav Havel vystupuje sám
v roli pivovarnického spisovatele V aňka a P a
vel Landovský v úloze sládka.

USA a Kanada:
Šafrán - C anada
Box 69
Ste. D orothée - Laval,
Que., H7X 2T4
CA N A D A

Švédsko:
Šafrán - Jiří Pallas
Aug. Sóderm ans vag. 61
75 249 Uppsala
SW EDEN

Cena desky (včetně poštovného):
v Evropě DM 20, USA a Kanada $9.00.

Rozhovory s Jiřím Voskovcem
I
N áš spolupracovník, film o v ý herec
(Žert, Farářův konec aj.) Jiří Sýkora
dal časopisu k uveřejnění texty rozho
vorů s Jiřím Voskovcem, je ž vznikly v
letech 1974-1976 a které upravil v roce
1978 Jiří Sýkora říká: “Tak jako tisíce
se m nou jsem vyrostl v obdivu a lásce
k dvojici V & W. V rozhovorech, jež
překládám čtenářům , jsem se snažil
být stručný a neplést se Jiřím u Vos
kovcovi zbytečně do řeči.”
R ozhovory uveřejňujeme ve dvou čá
stech; druhá část vyjde v příštím čísle.
SÝKORA: Pane Voskovec, v nové hře
Henryho Denkera The Headhunters
hrajete jed n u z hlavních postav. Proč
si herec, který je v této hře hvězdou A n t hony Quayle - vybral tuto hru
amerického autora?
VOSKOVEC: Tony Quayle - A nthony
Quayle - je anglický herec, který h rá la
hraje často v Americe. Velmi často. No
a jako každej herec hledá samozřejmě
nový hry a role, který se mu zam louva
jí. A jaksi se zfandil do této americké
hry - asi tak před rokem - že se mu líbi
lo to théma. Je to thém a svobody výra
zu a umělecké svobody a svobody slo
va, který zůstává bohužel v našem sto
letí pořád aktuální. Ačkoli bylo aktu
ální už před dvěma sty lety. Mysleli
jsme si, že je to už dávno vyřízený. Sa
mozřejmě také, jak víme, po celém svě
tě, všude je svoboda slova do jisté míry
omezena. Více či méně. A o tom tadlecta hra je. Jeho zajímalo - Tony
Quaylea - ten problém; pokládá ho za
aktuální a proto si vybral tu hru... Ta
hra se odehrává náhodou v Moskvě,
že, v Rusku. V současné Moskvě... A
on tam přijede tenhle pán co ho hraju;
přijede tam, aby získal práva na vydá
ní hry nebo rom ánu, nejnovějšího ro
mánu spisovatele, hlavního hrdiny,
který má obtíže podobající se oněm,
jež měl Solženicyn v Moskvě, než byl
poslán do vyhnanství. Ale jinak se te
da -jin a k ta hra nesleduje přímo život
Solženicynův nijak, ani se autor nijak
osobě hrdinovy hry nepodobá. Jsou
tam určitý analogie, ale jm enuje se ji
nak, a nesleduje to teda skutečný pří
hody z života Solženicyna... No a ani
ta role, kterou já hraju, není podobná
Solženicynovu právním u zástupci.
Předně to není právník - je to spisova
tel a překladatel, kterej má taky spoje

se západním i nakladatelstvím i a tak... obecenstvo to kvituje potleskem a sm í
Původně byl ten charakter napsán ja  chem.
ko Američan, a později se rozhod VOSKOVEC: Ano. Nojo, no to... Děautor a producent, že by snad bylo lep kuju vám... To jsou takový tydlecty
ší takhle to nepolarizovat a volit prostě špílce, jak jsm e říkávali. To je dědictví
nějakou neutrální západní příslušnost, z Osvobozenýho divadla. Já jsem vše
pokud možno evropskou, protože ko cko co jsem se - jediný cokoli umím he
nečně Evropa má veliký styky se spiso recky-jsem se naučil tam . To byla nej
vateli a s nakladatelstvími ze sociali lepší škola. Naše kom ika s Werichem
stických zemí, že jo. Víc dohrom ady byla nejlepší škola pro charkterní he
než Amerika. Tak se konečně přišlo na rectví, ačkoli jsme charakterní herectví
to - to byl náhodou můj nápad - já jim nedělali jako takový, tak přesto jaksi
řek: Proč z něj neuděláte Švýcara, aby se člověk naučil ty základy. Příjem 
to bylo neutrální? To se jim líbilo, tak ným způsobem...
SÝKORA: Naučil jste se Vaše řemeslo
že jsem skončil jako Švýcar.
SÝKORA: M ně se Vaše role velmi lí velmi dobře.
bila, a myslím, že m ezi Vámi ja k o pos VOSKOVEC: Děkuju. Copak, já to
tavou švýcarského překladatele a so měl.. Předně to bylo nutný, a za druhý
větským spisovatelem, který ve hře vy to bylo - za druhý už se s tím potejkám
stupuje, se právě objevovaly a střetá dlouhý léta, žejo; vždyť nedávno jsem
si uvědomil, že jsem strávil vlastně po
valy názory...
VOSKOVEC: ...a stanoviska, ano. lovičku života - teďka už je to polovič
No, já jsem tam jaksi reprezentoval to ka - přesně rozdělený na půl: polovič
ho západního ducha, kterej se strašně ka života v Evropě a polovička v Ame
zajímá o práci onoho autora, toho rus rice. Tedy pracovního života - vůbec.
kého autora, kterému jde o svobodu SÝKORA: Já bych to tak nenazval,
uměleckého projevu. A to se jako líbí protože to jsou dva plné životy.
tom u západním u autorovi-agentovi, VOSKOVEC: To taky, to taky. To já
který zdůrazňuje, že nebezpečí této taky říkám vždycky: To bylo v mým
svobodě hrozí všude, po celým světě, v druhým životě. Stěhování duší... Já si
každý zemi, i v jeho vlastní, nebo i v opravdu připadám někdy, když si
vzpomenu na věci, napadnou mě věci z
Americe - a tak dále...
SÝKORA: M ně se na tom ja k jste dě Evropy a speciálně z Čech, a z mý prá
lal postavu v této hře líbily takové ce v divadle v Čechách, někdy si
drobnosti sloužící k dokreslení cha vopravdu říkám: A to není pravda, to
rakteru té postavy - třeba jen zdůraz se ti jenom zdálo něco, to není možný,
nění jednoho slova; například jak si to se nestalo doopravdy... Víte, dostá
stěžuje Bohu na to, že je příliš mlčenli vá to - dostane to pom alu takovou ne
vý; stačí, abyste to jen jem n ě podtrhl a 1skutečnou kvalitu... Taky je to věkem,

Chcete být informováni o kulturně-politickém dění v Československu?
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Čtěte knihy exil. nakladatelství:
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víte, to se stává každýmu, aleje to pod
tržený tím, že jsou to tak rozdílný kul
tury, kulturní oblasti: anglosaská a
česká.
SÝKORA: M ohl byste mi prozradit,
zda se Vaše knížka, která měla už před
časem vyjít u Škvoreckýeh v Kanadě,
bude zabývat Vaším prvním životem
nebo Vaším druhým životem?
VOSKOVEC: Oběma. Oběma, to je...
Já mám špatný svědomí, kdykoli se o
týhle knížce začne mluvit, protože bo
hužel já jsem... To byl omyl, který udě
lali Škvorečtí, že tomu udělali reklamu
příliš brzo, víte; oni ovšem, chudáci, za
to nemohli, protože mysleli, že jsem
pilnej spisovatel, že dodržím lhůtu. A
já ji nedodržuju, protože prostě se k to
mu nemůžu dostat. Já pořád na tom
pracuju, ustavičně, ale ne dost rychle,
protože se tomu nemohu věnovat sys
tematicky, víte: sednout si, všecko
ostatní nechat plavat a napsat to, což
je jediná možnost jak napsat knihu. A
druhá věc je tedy dělat to po kouskách
a když pámbu dá atakdále. A to jde
pomalu. Ale já doufám, že se dožiju to
ho, abych to dopsal. Doufám. Můžu
jenom doufat, ale dělám co můžu.
SÝKORA: A hlavně se budou těšit
doufající čtenáři.
VOSKOVEC: Ano, já vím, někteří
jsou hrozně hodný a trpělivý, ale to by
lo prej hrozně výjimečný, ale, takže -já
jenom, když nějaký potenciální čtenář
tohleto čte, tak já slibuju znova, jed
nak se omlouvám, za druhý slibuju, že
to dopíšu.
SÝKORA: Já ja ko potenciální čtenář
se budu těšit. Mne dokonce napadlo,
že kdybyste nedodržel smlouvu a Vaše
kniha nevyšla u Škvoreckých do urči
tého termínu, tak že by na Vás mohla
být podána žaloba...
VOSKOVEC: Nojo, to by bylo - co si
na mně vezmou.
SÝKORA: Hra, v níž zde ve Washing
tonu hostujete, je hra vážná; m á ale
spojitosti s politickým životem, což
mne přivádí k otázce: jsou mezi ameri
ckým i ko m iky takoví, kteří se zabývají
tím co se dává do škatulky satiry?
VOSKOVEC: Ale to víte, žejsou. Ona
vypadá satira trošku jinak v Americe
než vypadá v Evropě, a hlavně než vy
padá a jak jsme na ni zvyklí v Česko
slovensku. Americká satira je vzhle
dem k tomu, že svoboda slova má ta
kovou dlouhou tradici a je tak samo
zřejmá v Americe - i když se ocitne
někdy taky v obtížích - vzhledem k to
mu je satira americká daleko direkt
nější, daleko přísnější než bejvala čes

ká... To konečně je vidět i na tradici
americké... Skutečně, já myslím, že
tradicionální americký satirik, a největší, je Mark Twain, což konečně už,
což víme už, žejo, z českých překladů.
Ten byl taky neobyčejně direktně
útočnej. Daleko víc než jsme si mohli
dovolit často v Československu... A za
druhý to bylo - u nás v Čechách - byly
vlivy, nebezpečí zahraniční, byly tu
státy, který mohly být uraženy anebo
dotčeny; taky byly protesty často, dip
lomatický, proti hrám, víte? Já my
slím, že k tomu snad přispělo Osvobo
zený divadlo taky, že se satira stala
skoro normální ustálenou formou...
Ale v americkej satiře se říká, napří
klad... Jo, například Kaufman, velkej
George Kaufman, velikej humorista
americkej a spisovatel, autor komedií spoluautor hry “Přišel na večeři” na
příklad, na který se snad obecenstvo v
Praze ještě pamatuje, kdyžto hrál We
rich - a mnoha jinejch her, ten vž4ycky
říkával: Satira je to co v sobotu zavře...
Víte, to znamená, že - vono to zní lip
anglicky, že: Satira is what closes Sa-

turday - to znamená, že to co propad
ne, to je satira. Protože to bylo vždyc
ky - taková pověra dlouho v dvacátejch létech, že když někdo napsal ně
jakou satirickou hru, tak to obyčejně
byl propadák.Při tom Kaufman to ta
ky myslel na svoje vlastní, protože
někdy udělal párkrát udělal nějaký sa
tirický hry, takový skutečně skoro politicko-satirický, a obyčejně to nemělo
úspěch... Ale tyto doby se změnily bych řek tak od padesátejch - šedesátejch let.
Abysme se vrátili k tomu co jste chtěl
vědět přímo o komicích, kteří by byli
satirický - ňák - a který by se mohli po
dobat jaksi politický satiře evropskýho druhu. No, já myslím, že momen
tálně jich moc není. Je tady, já myslím
z těch existujících, že je to hlavně Mort
Sahl. Víte, von pracuje hlavně teda v
nočních lokálech, víte, v takovejch ka
baretech a v night-clubech, jak se tady
říká, což je vlastně noční bar, noční lo
kál, kterej mívá program. Tam von za
čal. A začal tak v letech padesátých,
kdy poprvně se začínali objevovat po

litický satirici a politická komedie v
těhletěch kabaretech po celý zemi...
Dále tu byla veliká znamenitá společ
nost, kompanie tedy, trupa herecká,
která se jm enovala Second City, což je
jiný jm éno pro Chicago; New York je
první město, a to mělo bejt druhý město ... A z tý kompanie - ta, bohužel, my
slím už neexistuje... Ony tyhle věci ma
jí krátký trvání v Americe z ňákejch
důvodů a rozpadají se potom ty trupy,
a pak vznikne z toho jeden, pár indivi
duí... Second City, tedy to Druhý Měs
to, to byla znamenitá mladá společ
nost, mně to připomínalo tak trošku
Osvobozený divadlo, protože to byli
mladý kluci a holky, študenti většinou,
který se dali dohromady v Chicagu a
pak přijeli s programem do New Yor
ku a měli obrovskej úspěch... A někte
rý lidi z toho ánsámblu se stali znamenitejma komiky a herci. Hlavní z nich,
nejlepší z nich byla - a udělala největší
kariéru - Barbara Harris. Já nevím,
jestli jste ji někdy viděl - znamenitá, a
ohrom ná komička... Dělala několik
muzikálů na Broadwayi a několik takovejch hodně absurdních her, jako s
tím, to bylo - Koppitova hra, která se
jmenovala - takový dlouhý jm éno to
mělo - ňáký vo tatíčkovi, voběšeným
tatíčkovi něco: Because my Dad Hung
Himself in... I was so sad, because my
Dad Hung Himself in a Closet... něco
takovýho, tak nějak se to jmenovalo:
To jsem byl smutnej jak se tatínek voběsil v almaře... Takový nějaký hovadný jm éno to mělo... A ona v tom
byla báječná, absolutně tedy nádher
ná... Vůbec výborný ánsámbl, Second
City. Škoda, že nezůstali pohrom a
dě... Mort Sahl je jediný další satirický
komik, na kterého si můžu vzpome
nout, který pořád ještě funguje... Byl
tu ovšem taky Lenny Bruče. Ten je
mrtvěj, bohužel; umřel jako mladej
člověk. Tak to byl takovej hněvivej
komik, velice, velice hořkej. Namíchanej, ale velmi účinnej. A trošku
to jako přeháněl, místy používal po
někud surového jazyka - a potom se
nějak spustil zkrátka - lidsky, víte,
drogy atd. Nějak se zhroutil... Pak
jsou... Ovšem báječný tedy satirický
duo byl Mike Nichols a Elaine May.
Ti taky začali v Second City. Ty jste
bohužel nezažil už, já myslím. Oba se
rozešli od té doby, a Mike Nichols se
stal jedním z našich vedoucích režisé
rů jak filmovejch tak divadelních znamenitej režisér. Tvůrce filmů Graduate, Catch 22; a Elaine May taky

Jiří Sýkora
ta píše hry a režíruje, ale málokdy hra
je poměrně. A on nehraje už vůbec. A
to je teda velká škoda, že tenhle tým
se rozpad, protože to byli fenomenální
lidi. Ti dělali velice originální vtipnou
satiru. Nejenom politickou. Politic
kou taky, ale vůbec společenskou sa
tiru a aktuální a charakterní satiru...
Všechno bylo totální improvizace.
Tak v tom se podobali velice nám. To
bylo zajímavý: byl to pár muže a dív
ky, ale pracovali velice podobným
způsobem jako jsme pracovali s We
richem. Víte, já neříkám, že jsme všec
ko improvizovali, to není pravda. To
se říkává, ale není to pravda. My psali
definitivní role pro sebe, které byly
nastudovány jako každé jiné divadlo,
a určité partie byly improvizovány...
Ale tihle dva, myslím, improvizovali
všecko, May a Nichols, a dokonce měli
takovej jeden trik, že dělali improvi
zaci na dané téma. Víte, každej večír a měnili to pořád. Já jsem se seznámil
s ním, a jednu chvíli jsem s ním praco
val, a moc jsme si povídali o technice
improvizace, a zjistil jsem, že jsme na
to šli velice podobně, vlastně identic
ky. Oba týmy byly hříčka přírody, že si
tak rozuměly, že prostě se navzájem
uhádly, že měly neracionální a mimosmyslové spojení a sdílení.
SÝKORA: Přiznávám se ke společen
ském u poklesku: dívám se na televizi.
A tam často vídám kom ika jménem

Jonathan Winters, který se také p o 
kouší improvizovat na dané téma,
obvykle však pouze jednou dvěma
větami...
VOSKOVEC: Já nejsem na něj velikej
fanda. On je velice populární, Jo n a
than Winters, a já nejsem, a - ale,
aniž bych mu záviděl - nejsem fanda.
Mně jeho humor připadá těžkopádný
a příliš nasnadě.
SÝKORA: Z těch mladších je to m ož
ná George Carlin, kterého také znám z
televize... To ovšem vlastně zase není
ono, protože on svůj monolog často
opakuje. Dělá to perfektně, neschází
mu lehkost, ale není to tvůrčí v tom
smyslu, že to neobohacuje dál a dál často se opakuje...
VOSKOVEC: Anoano. No, copak, to
vono je komiků, takovejhletěch sólokomiků je strašná spousta. Je to stará
tradiční americká forma, která pochá
zí z vaudevillu, neboli tedy z kabaretu přesnější varieté bysme tom u řekli. V
Americe se tom u říkalo vaudeville, což
vymizelo vlastně se vstupem rádia, a
pak se to přestěhovalo částečně do
televize - elementy z toho, a do těch
nočních podniků. A pak do některých
těch kabaretů politických, který už
zase začínají pomíjet. Ty byly hodně
rozšířeny v padesátých-šedesátých
letech v New Yorku anebo ve větších
městech v dobách silného politického
protestu za časů vietnamské války.
SÝKORA: Vzpomněljsem si na české
ho satirika; nebyl to herec, ale spiso
vatel - pan Hašek. Jeho Švejk vyšel v
novém překladu - četl jste jej?
VOSKOVEC: Ne, já ten překlad nevi
děl ještě, ale rozhodně jsem přesvěd
čen, že musí být lepší, než dosud exi
stující anglický překlad, který je pří
šerný... To je starej překlad od nějakýho pana, myslím, že se jmenoval
Selver nebo Selvers. Angličan, kterej já nevím, kdo mu to přeložil doslova
z češtiny nebo co věděl sám o češtině,
ale tam jsou takový nesmysly... Úplně
zničenej Hašek. A přesto přesevšecko
to je tak geniální kniha, že ta Švejkova postava i přes ten mizernej překlad
se zachránila, byť zpitvořena, a stala
se v angličtině slavnou...
SÝKORA: Z toho nedobrého překla
du si pamatuju jednu slavnou větu,
která převedena z angličtiny zpět do
češtiny by zněla: “Co by m i m ohli uči
nili za obraz císaře pána, na něm ž
mouchy zanechaly své stopy...” ...
VOSKOVEC: To je moc krásný, ano,
to je moc krásný, to je tedy skutečně
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skvělé. On se obával - to musel bejt
nějakej ušlechtilej starej pán, kterej
si asi řekl “takhle to bude jemnější”.
Jakoby Švejkovi šlo o jemnost. Já si
musím ten nový Parrotův překlad po
řídit hned jakmile se vrátím do New
Yorku.
SÝKORA: Já se o tom zm ínil pouze
proto, že mne mrzelo, že Hašek tady
není tak populární, ja k jsem se kdysi
domníval, že by měl být...
VOSKOVEC: No von je hodně známej, Hašek, ale samozřejmě, že není
do tý míry populární. Ona je to tedy
kniha, která se těžko překládá, to je
jistý. Má totiž v češtině tak ohromnej
úhoz, že Čech instinktivně soudí, že
je nepřeložitelná. Ale tak to není. Kaž
dou prózu je možný přeložit. Já jsem
například přeložil část ze Švejka kapitolu předcházející “anabazi” do
Putimi, kdysi dávno jsem potřeboval
někde něco veřejně číst, a přečet jsem
to při nějaký příležitosti - a strašně se
lidi chechtali. A to byl můj vlastní pře
klad; udělal jsem to pochopitelně do
američtiny a byl věrnej originálu...
Nemyslete si, Švejk má ohromnej vliv
tady - Švejk sám co postava; spousta
charakterů se vyskytla v moderní dra
maturgii, ve filmech, v divadelních
hrách, který se podobají Švejkovi. V
americkejch hrách, které zřejmě by
nebyly mohly vzniknout bez znalosti
Švejka.
SÝKORA: Nedávno jsem četl v jedné
recenzi srovnání Haškova Švejka s
knihou amerického spisovatele Hellera ...
VOSKOVEC: Ano - Catch Twenty
Two... Ale to jsem čet taky někde ňákou kritiku, kde se říká, kam se hrabe
Catch Twenty Two na tohle... To byla
pravda, což jsem měl radost. Je to sice
dobrá kniha, ale přirovnávat ji ke
Švejkovi je hloupost. Na Haškově
epopeji je největší a skutečně geniální
sama postava Švejka. Ostatní je epická
náplň, běžná dobrá pikareskní sága.
Ale figura Švejka, jeho mluva a filo
zofie, jeho perspektiva světa, to je mo
numentální...
SÝKORA: Čím to je, že Haškův Švejk
dokáže - a dnes už to asi není vulgární
mluvou - pobouřit některé lidi ještě i
dnes?
VOSKOVEC: Já myslím, že to jsou li
di bez humoru. Čili zároveň hloupí a
zlí. Hitleři a hitlerčíkové. Tyrani a tyraňátka. Lidi, které právě Švejk shazu
je. Vždyť jeho stanovisko je přece stra
šný nesmírný shazování autority, tedy
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Poezie
Ivan Blatný

Cigareta
Klementu Bochořákovi

Když člověk zapálí po práci
cigaretu,
úlevný lehký smích se vkrádá do
údů.
Úlevný lehký smích, a kuřák
dává světu
přiznání dobrých chvil,
dobrého osudu.
Bzukote nádraží a telegrafních
drátů,
pošli mi ještě tam, kde Halas
kouříval,
pošli mi pozdravy k Březinům
do Kunštátu,
na nízký Anaberk, jen
o kousíček dál.
Výdech jsem modrý kouř a
modrý kouř se nese
do vašich Pisárek. Myslím si,
že jsem v lese,
vracím se zpátky zas brněnskou
tramvají.
Jedeme do remíz a kolem
výstaviště,
kde vzadu za věží je fotbalové
hříště,
jedeme na hřbitov a dívky
mávají.
Tento sonet je ze sbírky Stará bydliště, kterou
nakladatelství Sixty-Eight Publishers, Corp. v
T orontu vydá letos na podzim. Je to po dvaatři
ceti (!) letech první sbírka básníka, jenž po válce
patřil k největším nadějím české poezie, ale po
odchodu do exilu v r. 1948 se uzavřel v mlčení.
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Úvaha
Spolu s protrženým kanapem v kan
celáři přednosty oné stanice, kterou
projížděly Hrabalovy “Ostře sledova
né vlaky”, jakoby se v ranných šedesá
tých letech protrhl i svatouškovský zá
voj censury, až do té doby cudně za
krývající s nahou pravdou i nahé tělo.
Zadnice telegrafistky Zdeniěky Svaté,
pečlivě orazítkovaná výpravčím pa
nem Hubičkou, nebyla ovšem prvním
odhaleným erotickým symbolem v li
teratuře vydávané v poúnorovém Čes
koslovensku. Vzácné výjimky (kruh
autorů “všedního dne” kolem časopisu
“ Květen”, “Zbabělci” Josefa Škvoreckého) byly však vždy alespoň dodateč
ně umlčeny (“Květen” byl zlikvidován,
rom ánová karikatura českého měšťá
ka z pera Josef Škvoreckého byla sta
žena z prodeje, její autor označen za
“prašivé kotě” a vyloučen ze Svazu spi
sovatelů) a tím potvrzovaly pravidlo
puritánské censury. Celé jedno deseti
letí loučili se v českých knihách mi
lenci raději hned za tovární branou,
přičemž se jejich řeč - pouze s jinou ter
minologií - stylově podobala bezpo
hlavnímu
vyjadřování Nerudovy
“pannopanny”, která k ženichovi při
námluvách takto promlouvá: “Ustrouhej šest lotů černého chleba, přidej šest
lotů tlučeného cukru a nadrobno na
krájenou kůru citronovou, kousek ků
ry pomerančové a vytlač k tom u šťávu
z jednoho citronu. Vraz do toho šest
žloutků...” 1) Explose, která provázela
milostný výkon eléva Miloše Hrmy,
přinesla sice i mnoho zpětných otřesů
(moralisticky zdůvodňované proti
akce politické censury jako např. likvi
dace časopisu “Tvář” a jiné), vyvrátila
však nadobro dveře socialistických
ložnic. Nekulturními mocenskými zá
sahy uměle rozdělovaná česká literatu
ra - tištěná i netištěná, dom a i v zahra
ničí - se i v této oblasti projevuje jako
spojitá nádoba. Nejen necensurované
knižní tituly “Edice Petlice” a knihy z
produkce exilových nakladatelství,
nýbrž i povolené československé pu
blikace, pokud jsou vůbec literaturou
a nikoliv pouze bezcenými výplody
prokádrovaných grafom anů,2)
už
dávno nehovoří jazykem Čuka a Geka
a své hrdiny občas i obnažují. Právem,
vždyť ono hrabalovské poznání, “že
všechna ta paráda začala krůpějí seme
ne a skončí v praskotu ohně, z tak

Radost až do rána
Erotika v soudobé české próze

krásných začátků, tak krásné konce,
za fešnou tvářičku lze pomilovat vese
lou kmotřičku S m rt...”3), je hluboká
pravda života, tedy i literatury.

Čistitelé lítí:
Moralisté na obou strnách politi
cké barikády, nepoučení světovou ani
českou literaturou (Jarry, Vian, Miller, K.H.M ácha, E.Bondy, L.Klíma tato jm éna jenom nam átkou), s obli
bou vedou svaté války proti náhodně
zvoleným odstavcům, větám a slovům,
přičemž jejich pozornosti uniká (nebo
se alespoň tak tváří), že jednotlivé vý
razy jsou pevnou součástí celkové
komposice a také v umění platí ona
známá věta z pražských čistíren: “Ty
to skvrny nelze vyčistit bez porušení
podstaty látky”. (Co je “skvrnou” roz
hodne ovšem v čistírně - na rozdíl od
umění - odborník.) Exilové útoky na
slovník bojovníků “Tankového prapo
ru” se tak vzácně podobaly argum en
taci pražského prokurátora v procesu
s členy rockové skupiny “ Plastic People”. Jedný byť podstatný rozdíl: exilo
vé tribunály nemají internační možno
sti pražské justice. (Naštěstí, neboťjak
známo odpovídal zhruba počet “ne
vhodných výrazů” vytržených z kon
textu textů pražské skupiny počtům
měsíců odnětí svobody, což by vystači
lo autoru “Tankového praporu” na
doživotí.) Nerozpakuji se říci, že v
obou případech jde o projev stejné po
krytecké morálky, směřující ve svých
důsledcích proti celému modernímu
umění, protože od zákazu určitých vý
razů k zákazu jistých uměleckých smě
rů (a konec konců i k zákazu jistých
názorů!) vede ledová skluzavka dog
matismu. Zřetelné jsou tyto souvislosti
v posledních dílech Bohumila H raba
la: Zatímco “Slavnosti sněženek”, vy
dané v Praze na podzim 1978, jsou nehrabalovsky učesná povídání o souse
dech a pro sousedy, neobsahující jedi
nou pábitelskou provokaci (erotiku
přenechal autor zvířátkům), je jeho ne
vydaný rom án “Obsluhoval jsem ang
lického krále” politicky i poeticky bri-

santním příběhem českého kolaboran
ta milujícího nacistku - často a náruži
vě. Z nevydané novely “Něžný bar
bar”, vyprávějící o autorových excen
trických přátelích (malíř Vladimír
Boudník a “literát z katakom b”, bás
ník Egon Bondy, jehož texty jsou od
razovým můstkem československého
hudebního podzemí), alespoň násle
dující odstaveček: “...aby holka měla
něco ze života, tak před ní rád chodil
nahý, s parádní erekcí. Když se dělnice
lekaly, zdali se tím Vladimír nevyčer
pá vá, těšil je Vladimír, že takhle a jin a
čí dělá před svojí ženou proto, aby mě
la radost ze života a prožitek. Nejradě
ji si Vladimírek sedával s dělnicí, lesbičankou, která se ráda koupala s Teklou, a tak Vladimírek, obdivovatel těla
své ženy, si tiše vykládal s lesbičankou,
sdělovali si ti dva zamilovaní svoje
zkušenosti a poznatky a vždycky se
shodli, ač každý byl jiného pohlaví.
Šeptali si ale tak hlasitě, že dělnice rud
ly čím dál víc a dívaly se na Vladimíra
s obdivem a přály si, aby každá měla
dom a tak zamilovaného mužské
ho...”4) Z poučky o nevyčistitelných
skvrnách vyplývá jednoznačně, že je
dině literatura, která nezná tabu a ne
podléhá státní či soukrom é censuře,
vytváří silná díla. Opak postihl dvě
publikované knižky B. H rabala (“Postřižiny”, 1976 a “Slavnosti sněženek”,
1978), které jsou ve srovnání s těmi ne
vydanými jenom slabým, byť stále ješ
tě hrabalovsky čtivým odvarem jiných
textů z bývalých dob, zatímco nová
necensurovaná a tedy ani nepubliko
vaná díla (mimo jmenovaných ještě
orwellovsko-hanťovský příběh z filiál
ky “Sběrných surovostí” - “ Hlučná sa
m ota” a pokračování “Postřižin” “ Městečko, ve kterém se zastavil čas”)
patří bezesporu k vrcholům soudobé
české prózy. Nedělitelnost autorské
svobody je nutno chápat nejen politi
cky, ale i esteticky. Kdo požaduje na
vojínu Bamzovi, aby v “Tankovém
praporu” nenazýval intimní styk četařky Babinčákové s podporučíkem Ma
linou oním přiléhavým lidovým výra
zem, známým jistě nejen všem býva
lým vojákům čs. lidové arm ády, či
snad kdo by si dokonce přál, aby zmí
něná soudružka s oním důstojníkem v
noci ve tmě raději probírala knihy FO,
ten by se měl ucházet o místo u Úřadu
tiskového dohledu.

...Až do rána:
Naštěstí nemá tato všemocná insti
tuce dosud ani zahraniční filiálky, ani
detašovaná pracoviště přímo v papír
nách. Stává se proto, že nepotištěné
listy neprojdou rukam a jejích pracov
níků. Rozdíl mezi těmito rukopisy a
schválenými publikacemi je zřetelný a
není to jenom rozdíl v lidské a občan
ské situaci hrdinů a autorů. I když ani
soudobá oficiální produkce nevyrábí
bezpohlavní úderníky z “ Party brusiče
K arhana” a její protagonisté dokonce
mnohdy vyvíjejí bohatší sexuální než
schůzovou aktivitu (případ za všechny
je novela Danielle Duškové “Hra na
lásku”, Čs. spisovatel, 1972, v níž je
vlastně jediným používaným nábyt
kem postel), nelze její odměřenost
srovnávat s uměleckou odvahou a
otevřeností necensurovaných děl. Z
autorů publikujících v Praze píše beze
sporu - vedle B. Hrabala - dosud nej
pravdivěji k životu nejblíže Vladimír
Páral, který ani ve svých “normalisovaných” dílech (“Mladý muž a bílá vel
ryba”, “Radost až do rána”) neztratil
zcela svoji vědeckou přesnost, s jakou
až do mikroskopických detailů pitvá
dušičku socialistického měšťáka. Jest
liže však v jeho “předjarních” a “ja r
ních” dílech (zejména v “Soukromé
vichřici”, v “K atapultu” a v “Milen
cích & vrazích”) patřil erotický život
hrdinů k přednostně zkoumaným par
tiím Páralových lidských zvířátek,
ustupuje v novějších věcech do pozadí
vytlačován pracovní pílí (“Mladý
muž...” - podle mého názoru snad
jediný doopravdy zdařilý český bu
dovatelský rom án) či dokonce zájmy
státní discipliny (“Radost až do rána”
se z přesné satiry na socialistickou
konzumní společnost mění v křečo
vitém a nevydařeném závěru v jak o u 
si “norm alizovanou” parodii na “pře
výchovu”, v níž se zlý somrák stává
bez. zřetelného důvodu hodným obča
nem, toužícím po vlastním autě - a
jako takový si jde odpykat tvrdý; av
šak spravedlivý trest.5) Páral je však
stále ještě jedním z mála publikujících
autorů, kteří milostný život svých po
stav ani nezastírají - ani z něj nemícha
jí limonádový elixír lásky á la D uško
vá. (K těm dalším bych zařadil mla
dého autora Petra Hájka, jehož po
vídky otiskované stranickou “Tvor
bou” se překvapivě podobaly textům
“všedního dne” kolem kdysi zakáza
ného časopisu “Květen”, což posléze

stálo šéfredaktora - autorova otce místo a autora přirozeně publikační
možnosti, dále zralého romanopisce
Vladimíra Korneraó) a v neposlední
řadě i lidsky problematickou, autor
sky však výraznou osobnost Jiřího
Šotoly.) Větší část oficiální knižní pro
dukce se však více či méně rutinované
ubírá onou pohodlnou a širokou ulicí,
vroubenou tuzexovými výklady, v níž
je sexuální prom iskuita už natolik
neodmyslitelnou součástí života če
ského socialistického maloměšťáka, že
nahrazuje i v literatuře-jak pikantní! politický názor. Jedinou literární kva
lifikací autorů tohoto “tuzexového”
směru je nesporně naprostá politická
neangažovanost, která je zajisté pří
slušným místům příjemnější, protože
bez nebezpečí, než jakákoliv byť so
cialismu nakloněná idea. Symptomaticky je sem nutno zařadit především
svěží dílko autora kompetentního od
dělení ÚV KSČ M. M iillera“S ElVírou
v lázních” (Práce, Praha, 1973), vyda
né pod pseudonymem M. Kapek. No
vé socialistické epikurejství, v němž
je vše dovoleno - dokonce i publiko
vat -jenom výběr slov je omezen a kaž
dý verbální experiment zakázán (toho
ostatně autoři zřejmě nejsou schopni),
charakterizují takovéto Kapkový per
ly: “Víš, mně se dneska v noci zdálo
o tvém tatínkovi. Snad proto mám ta
kovou žízeň.. Za žízeň a lásku se žádný
člověk nemá nikdy stydět. I když se
kvůli nim třeba zadluží... Lepší je asi
pít a milovat bez dluhů, ale někdy to
asi nevyjde...” “Švitořivá zdravotnice
se začala houpat na pelesti. Postel stra
šlivě vrzala. Teď jsem zase měl strach
já, co by si mohli myslet sousedé...”
Strach,' co si pomyslí čtenáři, autor
zřejmě nemá. Nemusí, vždyť o vydá
vání knih rozhodují s konečnou plat
ností jemu podřízené orgány. Jejich
pokrytecká m ravnost je kontrolou
slovníku zcela uspokojena. (Ateista
Kapek sám nazývá soulož “bohulibou
činností”.) I když “hrdinové” děl toho
to typu žijí příživnický (postavy z no
vely D. Duškové jezdi výlučně bílým
Saabem, pijí M artini a přebývají na
jachtách - jejich zaměstnání však nelze
uhodnout), nemůže být o nějakém
morálním odsouzení jejich zahálčivosti a sexuální promiskuity ani řeči.
Rozhořčení vypukne pouze tehdy, je-li
zobrazována “kontrarevoluce” r. 1968
či zrádná emigrace. (Vojtěch Trapl:
“Tobě hrana zvonit nebude”, Jiří Há
jek: “Země nikoho”; Vladimír Klevis:
“Toulavý čas”.) Zatím co cizoložící

majitel socialistické jachty na Slapech
organizuje zábavu (mejdány) - a do
politiky se raději neplete - pořádá emi
grant ve svém vlastním lůžku “orgie”.
Pracující inteligent psychiatr Josef N.
v (autobiografickém?) románu Dra
Josefa Nesvadby “Tajná zpráva z P ra
hy” (1978) proto hnusný západní způ
sob života odmítá a vrací se do znormalizované vlasti, aby se čestně zapo
jil do další výstavby. (Jako příslušník
soc. zdravotnictví, kde se pouhých
200 Kčs v obálce už dávno nazývá
“všimné”.) Na obrovské poušti české
cenzurované literatury květy lásky a
snášenlivosti dosud nerostou. Přístup
k oázám je pečlivě hlídán. Jak však
uhlídat spodní vody? Vždyť toky z
nichž čerpají mohutné palmy v oázách
i řídká tráva porůznu odolávající du
nám pouště mají stejné prameny. U
české literatury současnosti - pokud
si to jm éno zaslouží - jsou to nespor
ně díla pražského předjaří a jara (m no
hý začínající autor dneška dobře četl
svého Kunderu, Vaculíka, Škvoreckého či Klímu). K pramenům však
patří i díla, která ani v době kultur
ního tání nenalezla milost “obroze
ných” nakladatelů a zůstala v ruko
pisných zlomcích. (K tém atu této úva
hy mají bezprostřední vztah ranné
práce B. Hrabala, texty filozofa L. Klí
my a poezie Egona Bondyho, díla, kte
rá kritik J. Lopatka spolu s deníky
Jana Hanče a s nezpracovanou pozů
stalostí Jakuba Demla přesně nazývá
“literaturou z katakom b”.)7) Podobně
jako vody v přírodě putují do moře a
v podobě páry a srážek zpět k spodním
pramenům, nemůže být ani současná
česká literatura bez spojení s mořem
českého kulturního odkazu a s oceány
světové literatury. Toto poznání je
pramenem naší naděje. Nelze vyčerpat
vodu z moře.

Milenci na jednu noc
a mučedníci lásky:
Necenzurované tituly “Edice Pe
tlice” názorně ukazují, jak silná díla
vzniknou vždy, když talentovaní auto
ři připojí k své občanské odvaze i od
vahu k uměleckému experimentu, spo
jenou s naprostou otevřeností a upřím
ností v popisu intimní lidské sféry.
Jedno z. vrcholných děl moderní české
prózy, rom án básníka Jiřího Gruši
“Dotazník aneb M odlitba za jedno
město a přítele”, obsahuje pasáže mi
lostné a erotické, které patří k nejpoe
tičtějším v jeho díle-prozaickém i bás

nickém. Ani primitivní vyšetřovatelé
(proces je stále ještě neuzavřen) nemo
hli zneužít té čisté poetiky k obvinění
z “pornografie” - jako to udělali dříve
v případě autorovy swiftovské “Zprá
vy z Kalpadocie”, která vyšla zčásti v
časopise “Sešity pro mladou literatu
ru” pod názvem “Mimner aneb Hra o
smrďocha”. Gruša je tedy viněn z “po
buřování” a jeho román, který brzy
vyjde německy a francouzský, nemá
v té cenzurované “literatuře” srovna
telný protějšek. Podobně i další díla
této svobodné české edice, dokazují
cí každým titulem, že bez svobody ne
ní tvorby: román Alexandra Klimenta
“Nuda v Čechách”, rom ány Ivana
Klímy “ Milostné léto” a “Stojí, stojí
šibenička” (novinka Edice Petlice, od
vážný ponor do nedávné české minu
losti a hum ánní polemika proti trestu
smrti), próza Karola Sidona “ Boží
osten” (1976), jeho rozhlasová hra
“Třináct oken” (1977), nadějné prózy
Edy Kriseové a j. Fenoménem, který
zaujme, ale nepřekvapí nikoho, kdo
zná proudy moderní světové literatury
a funkci lidské kultury jako spojité
nádoby, je u těchto dél, jakož i u mno
ha novinek exilové literatury (zejména
Škvorecký, Lustig a dnes už exilový
autor Kundera) jejich výrazná otevře
nost, s jakou zpracovávají tém ata, kte
rá byla v české literatuře po dlouhá
léta tabu. (V myslích m noha krajanů je
tom u tak dodnes.) Závěrečná milostná
scéna Klimentovy “Nudy v Čechách”,
rom ánu právem vysoce ceněného ně
meckou kritikou, pohněvá nejen puri
tány, ale i úzkoprsé nacionalisty - tři
lidé se milují navzájem v Mostecké
věži u Karlova mostu. Předobrazem
Ivy, hrdinky strhujícího příběhu o lás
ce bez milosti, který Ivan Klíma nazval
“M ilostné léto”, byla bezesporu “Lingula” z jeho povídek “ Milenci na jednu
noc”. Obě dívky jsou svoji necitovostí
opakem všech českých mučednic lás
ky - a jsou i zrcadlem, v němž vidíme
vlastní neschopnost milovat. Spolu
autorem jeho rom ánu, v němž překva
pivě zjišťujeme, jak i v emocionální
oblasti dochází k manipulovaným od
souzením (rozsudky diktované naším
alibismem a pokrytectvím!), je beze
sporu tato doba, naše odlištěná civi
lizace. Také nový rom án Pavla Ko
houta, který tiskem vyšel německy pod
názvem “Die H enkerin” (v originále
“Katyně”), je prosycen symbolickou
erotikou. Jeho krásná hrdinka, první
česká popravčí a “virgo intacta”, je

věčnou provokací všem mužům. I Ko
houtův rom án je jistou provokací, čer
pající z Kafky i ze “Smolných knih
práv útrpného”, polemikou s trestem
smrti posunutou (pro mnoho čtenářů
jistě nepřijatelně!) do oblasti černého
humoru. Z černého hum oru života
čerpá Kundera svůj ironický příběh
mladého revolucionáře, který zpitý
slavomamem a otřásaný pubertou, bá
sní, m asturbuje-a udává! Ne nadarm o
dostal tento přesný portrét bezpáteř
ného radikála ve Francii, v zemi květ
na 68, vysoké literární ceny. Dvě vý
razné a autorsky zcela odlišné osob
nosti se znovu sešly v poslední produk
ci exilového nakladatelství 68 Publishers 8): Josef Škvorecký, jehož kom
pozičně členitý “Příběh inženýra lid
ských duší” opět nezapomíná na ero
tický život hrdinů (který však podobně
jako v “ M iráklu” není ani páteří pří
běhu ani jeho filozofickou konfesí, což
mnozí hlídači slov z-naivity či s úmy
slem přehlížejí) a Arnošt Lustig. Škvo
recký, to “prašivé kotě” české litera
tury, poučené životem a jistě i m oder
ními americkými autory (v každém
případě však drsným jazykem českých
pásků a kristýnek), hovoří o lidských
intimitách bez obalu. Erotika mu není
studnou tajných rozkoší (jako mnoha
oficiálním pražským exhibicionistům,
spoutaným verbální cenzurou), nýbrž
nutnou součástí lidského života. Sub
tilní Lustig (“Deník sedmnáctileté
Perly Sch.”) vytvořil v záznamech dív
ky, která v terezínském ghettu pro
dává svoje tělo (a zkoum á a mučí svoji
duši) strhující svědectví o hloubce a
kráse lidské citovosti na pokraji pro
pasti.
Tento nesystematický a neúplný
přehled některých významných novi
nek české necenzurované prózy je je
nom příkladným výčtem - splnil svůj
úkol jestliže povzbudil čtenářský zá
jem. Pozorný- a nezaslepený čtenář
kdekoliv na světě jistě připustí, že
stejně jako v životě nelze ani v litera
tuře oddělovat tělo od duše. Umění ne
couvne před vztyčenými ukazováky
úzkoprsých moralistů, stejně jako se
nenechá spoutat politickými příkazy.
Vždyť jedině taková literatura pro
mlouvá k lidem, jejíž autoři dokázali řečeno pábitelsky - “v parném červenci
táhnout za sebou prosincové sáňky,
za horkých letních dní propíjet peníze
na uhlí, na zimu” a především “neustá
le trnout, že lidé netrnou, jak je ten
život krátký...”9) Není?

1) Jan Neruda: “Česká panna-pannopanna”,
otištěno v “Květnu”, 1871.
2) Je na čase posuzovat i cenzurované publika
ce podle jejich skutečné hodnoty. V dalším jm e
nuji autory i tituly - knih, nikoliv braku!
3) B. Hrabal: “ Rukověť pábitelského učně”,
Svědectví č. 51/1976.
4) B. Hrabal: “Něžný barbar”, Svědectví č. 49/
1975 - oba texty kolují v Praze pouze v rukopi
sech, ačkoliv jejich autor je opět vydáván.
5) Nemohu se zbavit dojmu, že tím to nelo
gickým závěrem, jehož poslání je v zřetelném
rozporu s celou Páralovou dosavadní kritikou
konzum ního socialismu, jakoby autor nazna
čoval svůj ironický odstup.
6) Kornera kritizuje Hana Hrzalová v “ Literár
ním měsíčníku” č. 4/1974 následujícími slovy,
která naprosto popírají podstatu umělecké tvor
by - totiž autorskou stylizaci skutečnosti: “...stal
se zajatcem vlastních představ o lidech a skuteč
nosti...” (Jde o novelu “Zánik sam oty Berhof”)
Šotola vydal v Praze až dosud rom ány “ Kuře na
rožni” a “Svatý na mostě”.
7) V alm anachu “Stunde namens Hoffnung”
(H odina naděje), který vydalo západoněm ecké
nakladatelství Fischer v srpnu 1978.
8) Mimo exilových autorů vydalo nakladatel
ství 68 Publishers ještě tyto tituly z “ Edice Pe
tlice” : Kliment “ Nuda v Čechách”, Klíma “ Mi
lostné léto", Gruša “ D otazník..” (jde o produkci
r. 1978).
9) Hrabal; “Rukověť..” (viz 3).

Jaroslav Vejvoda

D o m ů , d om ů
(výňatek z článku K. Wendta v Hlasu
dom ova 16.4.1979)
Bývalý exulant, který kdysi odešel
s úkolem svědka, ztratil ochotu svěd
čit. A jako odm ítá veřejně dosvědčit
vydírání, jehož je sám nejapnou obětí,
tak také odm ítá být veřejným svědkem
násilí, kterým režim dobrodinců dusí
jeho zem. Důvody mlčení jsou v obou
případech totožné. Z udílení viz se
stal nejen zdroj příjmů, ale také úspěš
ná politická zbraň.
Strana dom a šlehá občany bičem to
tální moci. Venku si našla hůl návštěv
ního viza. Mezi těmi nástroji sprostoty
je však podstatný, pro tak zvaný exil
degradující, rozdíl. Strana ten bič do
ma uchopila násilím, a jenom vlivem
sovětské imperiální moci ho dále drží
v pěsti. Venku jí ho v hlubokém před
klonu dobrovolně vložil do rukou
tvor, který kdysi tvrdil, že odchází,
protože se nedokáže sklonit.

Fejeton

Přišlo jaro
D atum v kalendáři praví, že ja ro je tady,
a tisíce žá čků cucá tu žku , d um aje n a d
tím to oznám ením , napsaným na tabuli
kříd o u p lu s ru k o u pana učitele coby tém a
slohovéh o ú kolu. 1 žurnalisté cucají, ne-li
tu ž k y (zastaralá technologie) tedy cigarety,
d ý m k y , p říp a d n ě m en to lo vá cukrátka,
p o n ě v a d ž cucá n í j e o djakživa stim u la n tem
p o kleslé inspirace. D ošlo i na mě. Úlohu
m ám však ulehčenou zem ěpisem . M ohu,
ba m usím se tázali: K A M výše uvedené
přišlo?
B ydlím e v nepatrné vísce 130 kilo m etrů
n ad T orontem , Ontario, Kanada. Naše
sídlo, trefn ě přáteli p o k řtě n é jm é n e m
"P astouška", m á o kn a do všech čtyř
světových stran, ta kže se m ů že m e ko ch a t
luxusem p o zo r o v á n í slunce p o neb eské
dráze. C ož i činím e, h la vn ě já , jsa
extrovert. M ů j m už, žijící u vn itř své hlavy,
si o slunci a p o d o b n é m nechává ode m n e
p o víd a t, n ebo si to stručněji a lip, přečte.
Z im a u nás začíná v září, la ško vn ým
sněžením do ro zkvetlých j řin, p o kra ču je
m ra zíky jiřin y poh řb íva jícím i a p a k to už
jd e ztuha. Březen je šestým m ěsícem
o p ra vd o vské zim y, n a d hlavu i p ro
fa n a tik y . M o je stará vlast j e nejvíc Bra
tislava, kd e js m e u ž v ú no ru chodívali do
Slávičieho ůdolia, nebo do H ája p řes m o st
za D unaj a dloubali narašené sn ěžen ky,
k teré nám d o m a v květináčích k rá sn ě
r o z k v ě ta ly . N ěco p o d o b n é h o j e v
M aidenm ille m im o pom yšlen í. V únoru.
A le v p o lo v in ě března se m n e u ž zm o cň u je
neklid. Vstávám časněji, na ta h u ju se na
špičky, abych šp eh ýrko n a d zá vějí zaléha
jící p o lo v in u oken, zahlédla něco, ale
spoň kou štíček názn a ku ... G ram ofon m i
hrá je n R a šen í jara a O tvírá n í stu d á n ek.
Pánové z C B C čtou návody, ktera k p o tíra t
z im n í sm u tk y ze soutěže, k tera k p o tíra t
W inter Blues. N ejdojem n ější je ovšem
m eteorolog. H lasem p ln ý m za h a n b e n í
hlásí stu d en é vln y shora zd o la a stra šn ě se,
chudák, o m louvá, ja k o b y to p o č a sí p e k l
n ěkd e sám.
N eklid ve m n ě den o d e dne vzrůstá.
Střídám čte n í "Z á p isků z K on g a " s
"D o b ývá n ím severního p ó lu ". N evím co je
účinnější - vžívat se do vedra, n eb o do
m razů daleko m razivějších n ež ty ko le m
n a ší Pastuše. Z d á se, že o b o jí j e m álo
platné. A le 18. března se p a k rozkřičím
hlasem velikým a ženu svého, do p a p írů
za ku ta n éh o ch o tě k o k n u jižn ím u . K o lem
ja b lo n ě tam rejdí h ejno černých p tá čků ,
ja k o b y kosů, je n ž e tlustějších. P rvní
živá čko vé p o m ěsících um rlého ticha.
R o zčileně p o v íd a jí (kosové), poposedají,
ob létají k d e k te rý strom a vedou o n ěm řeči.

Z jevn ě j e to výzvěd n á rota p lu ků ,
čekajících b ů h v í k d e na sm lu v e n ý signál.
O d p o le d n e n á m s o u s e d p r o je d e
sn ě žn ým p lu h e m cestu ke garáži. Jede
m e 50 k m d o nejbližšího m ěstyse n a k u 
p ovat. U čtyřicátého kilo m etru zahlé
d n em e to té ž o tu žilé hejno rejdit nad
ced ro vým lesíkem . Poletují, posuzují,
p o v íd a jí a povídají, křid ýlka brnk, až
člo vě ku srdce usedá.
N ásleduje m ěstys. P ozorujem e, že i on se
zm ěnil. Všechny výklady, o d instalatéra p o
peka ře js o u p ln á zajíců, a to zajíců
zelených. S ta n io l č o ko lá d o vých vajec je
ta k é p ře v á žn ě zelený. D o veliko n o c je
bratru měsíc, ale n ik d o u ž se n em ůže
d očkat a touha p o travěnce surrealisticky
v s á k la d o z a jo u c h ů , ji n a k v z o r n ě
realistických.
O bch o d y s oblečením
p ře d v á d í jin ý trik: h ý ří všem i barvam i
šortek, plavek, šatiček p ro ho rká p o led n e a
večerní gárdenpárty. L id ič k o v é se d ych tivě
za sta vu jí a p a k ťápou dál p o nám razách,
p a n í n a d ité v zim nících, beranicích, a
p á n o v é k nim se rým ující. Tu a tam lze
za h léd n o u t m ládí, coby alegorii zb rklé
netrpělivosti: jin o c h v džínsech p řeska ku je
m e tro vý násyp sn ěh u u cho d n íku , do p asu
je n v tílku s n ěja ký m tím nápisem, co se jic h
je n hem ží, tenhle n a p říkla d “1 like it hot".
"I" ta k y "like it h o t”, m yslím počasí. Jenže
m é revm a, p a ko stn ice a desatero dalších
n ed u h ů m i nedovoluje, abych p řá n í h ned
d em onstrovala činem . I choulím se do
vlň á ku a p o dívkách, h rd in sky m odrajících
v bluzičkách, tu to sezónu rozhalených
p řesn ě p o p u p ík , je n zá vistivě zazerám , ja k
se u nás na S lo ve n sk u vraví.
V P otra vin á řství d alší sy m p to m a tic k ý
jev: zá ka zn íci s vo zík y n evzrušeně
p o p o jížd ě jí o d n á vrší p o m erančů, broskví,
nektarín, k o d d ělen í u zenářském u, o d k u d
lz e z a h l é d n o u t h o u f h o s p o d y n ě k ,
m ačkajících se k o lem čehosi. U dálost to
neo b vyklá . I h rnu se h n ed m čkat laky. K
čem u? V edoucí p o p rv é vystrčil otáčecí
stojan se sem eny. H urá! Je 18. března, v
n a ší o b la sti lze sít n e j-n ejd řívp o 15. k větn u
(pole zaplavena). A le ten chtíč! V zápětí
třím ám čtyři p y tlík y hrášku, tři se
sem en em špenátu, petržele, m áslové
fa z u lk y , a resedu, a řeřichy, a "slávu
ra n n í”, což je šlechtěný svlačec, a zajisté
p ě t p y tlík u zuccini, s n im iž náš zá h u m en ek
trhá rekordy. B ěžný n á ku p nám naro vn a jí
do krabice, ale sem ena d ržím v hrsti a
vycu p itá m s n im i d o sněhu, je n ž se třpytí,
křupe, vrže blažená.
V n o ci z 19. na 20. března p řijed e n iký m
neohlášená obleva. T řím etrová sněžná
hradba lem ující silnici (o kn o východní),
p o k le sn e o m etr a všech sed m d o m eč k ů
n a p ro ti m á za to p en é suterény. Na naši
straně se bílá vrstva o dchlípne ako rá t na
k o u sk u zá h o n u u d o m u . O k a m žitě se tam

brodím , abych v půdě, na p o d zim
n ádherně zkypřené, uviděla sp leť žlá bků m yších cestiček a ob n a žen á bříška
h o la n d ských tulipán® o d bestijí vyžrána.
Z uřím a sp ro stě klejů. Naše h odná
sou sed ka m ě přes p lo t a p řes závěje
utěšuje. O d vá d í m o u p o zo rn o st k fa k tu , že
teplom ěr za p o led n e dorazit k -6 stu p ň ů m ,
co ž u ž je vlastně léto. Téměř. R aduju se
tedy a nejsem sama. R o zh la so vý p á n o d
p o č a sí se za lyk á blahem , k d y ž p o p isu je
vlažné p ro u d y z prérií, tep lé o d K entucky.
A u ká že se, že b o h o v é větrů sto jí p ři něm .
Je 21. března, ja ro úřady prohlášeno.
S lo u p ek v našem teplom ěru já sá a tetelí se
ko lem nuly. O d ku d si z p o d ze m n íc h n o r se
vyro jí m ěsíce neviditelné d ěti a rejdí p o
tajícím sněhu na kolech. J á roztahám p o
celém baráku za h ra d n ické p říru č ky a
u h áním svého chotě, p o n o řen éh o v
n em ěn n é tep lo tě abstrakcí, aby k o u k a l
nabrousit sekačku na trávu.
Přijdou dva d n y slunečních orgií. V n oci
na den třetí m á m tě žk é sny; přejídám se
řed kvička m i v yta h o v a n ým i ro vn o u z
hlíny. B udím se a hone ke špehýrce.
N evidím nic. Z dá se mi, že se m i to m u sí
zdát. A le n ezd á se. N apadlo sněhu, že
m ladá jabloň zm izela a ze staré k o u k á je n
koruna. A teplom ěr: -26 C. V p o d sta tě se
nedivím . Víska M aidenm ill je naším
d o m o vem už třetí rok. M á m e zkušenosti.
A lak přejde březen, za k a m n a vlezem ,
duben, ještě tam budem . Vybíhám fu r t
p ře d Pastuši očichávat vzduch, jestli u ž
jarem voní. Vyčichám si je n ja r n í chřipku.
T aky něco. Po silnici p ro jížd í o b ří sn ěžn ý
plu h , do d v o u stran rozprašuje zá vratné
bílé gejzíry. N a d o k n e m jižn ím visí
ram pouch ja k noha, za ro zb řesku n ěžn ě
růžový, za so u m ra ku še řík o v ý do fia lo va .
Plán ka m co letos zaseju m á m do p u n tík u
p ř ip r a v e n . S e k a č k a j e n a b r o u š e n a .
Teplota je tu -15, tu -9, tu -21 stupň ů.
S p iritu á ln ě však žijem e p o u ze jarem .
Trochu m i to p řip o m ín á d o m o v L.P. 1968.
A ž na to, že d o n aši nep a trn é vísky se teplo
určitě došourá. M o žn á v červnu, ale
přijede. K éž b ych o m tu té ž jis to tu m o h li
cho va t p ro tu m a lo u ze m i v našem srdci, v
srdci Evropy.

Jaroslava Blažková

-
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S chutí až do smrti
Asi 40% pacientů pod padesát let, kteří ze
mřeli v nemocnicích, přispělo ke své smrti pře
jídáním , nemírným pitím, kouřením a ignoro
váním rad lékařů. Příčinou sm rti byly srdeční
infarkty, rakovina hrtanu a plic, cirrhosa jater,
vysoký krevní tlak, “vědomé otravy” atd. Říká
to prohlášení Královské koleje lékařů v L on
dýně.

Próza
Josef Škvorecký

Bůh do domu

(Z kazetového záznamu Dereka MacCourka, žáka mateřské školky Dwighta O’M ackaye v Etobicoke, Ontario)

Jednoho dne máti otevřela dopis,
právě delivrovaný postmenem, a pra
vila: “A máme dědečka!” Byl jsem šo
kován, neboť máti mi vždy tvrdila, že
v mém případě žádný dědeček neexi
stuje. Vstoupila do světa bez pomoci
mužského rodiče, proto také babička
během delivery pásla dál. Máti mě to
tiž drží za podvěkového idiota, co ne
jsem. Dávno samozřejmě vím, že ně
kde nějaký dědeček existuje, ovšem
nemanželský, jenž nejvíc pravděpo
dobně zmizel, aby se vyhnul obliga
cím.
To pozdější ten dopis potvrdil, vy
světlil to však, že válečný turm ojl sepa
roval dědečka od babičky, a on ji už;
v následujícím chaosu nikdy nenašel.
Na bázi data matčina narození jsem
z textové knihy historie udělal jistým,
že dědeček bojoval nejvíc pravděpo
dobně v Koreji.
Když však dědeček přijel do Kana
dy, kam ho máti, přes otcovy protesty
finančního druhu, ihned pozvala, explejnoval ten metr zcela jinak než v pů
vodním písemném draftu. Dle nového
orálního byl dědeček tak velmi byzi
budovníkem socialismu, že máti v její
infantilitě svěřil socialistické institu
ci, a ve shonu budovnického násilí pak
na její existenci zapomněl, neboť měl
na starosti mnohem důležitější metry
veřejného blaha. Nevěděl jsem, co mí

ní slovo “budovník”, a dědeček mi to
udělal jasným , že je to ten, který se po
krývá slávou. Na mou otázku po vý
znamu slova “socialismus” pak odpo
věděl, že je nejvýš spravedlivý. Zřejmě
jde o totéž, čemu my v naší řeči říkáme
v Kanadě Bůh, anebo Jehova, jako pro
příklad máti, když otci vyhrožuje, že
ho opustí s doktorem Jerry Prochaska, a otci “ani Jehova nepomůže” , re
ferujíc tak k otcovu náboženství, kdež
to ona sam a chodí hrát kytaru k Je
zuitům, Otcům.
Dědečka jsem si oblíbil od prvního
momentu. Explejnoval, že na zapome
nutou dceru si vzpomněl jako soudce
lidu, který oba mé rodiče odsoudil ke
ztrátě m ajetku a na dva roky opravné
ho zřízení za nedovolené propuštění
z republiky. Něco jako to je tam zlo
činem, neboť nepodobně Kanadě, je
tam ta republika vědecky zřízená. De
dukoval jsem, že nepodobně Kanadě,
jež jest monarchií, jest republika lidu
theokracií, a potom následuje zcela
přirozeně, že vše tam může být zloči
nem. Neboť Bůh, jak nás učí otec
0 ’Reilly v Nedělní škole, je zcela
potentní, stejně jako Jehova, a co
rozkáže, to musí být. V momentě, kdy
si dědeček-budovník vzpomněl na za
pom enutou dceru, zatoužil po ní s ta
kovou intenzitou paternálního citu, že
se v mysli rozhodl zajet za ní do Ka

nady za každou cenu. Náklady na
vzdušné lístky společnosti Air Canada pokryl otec.

Přivezen z érportu, usadil se děde
ček v pokoji pro život, pohlédl kolem
a pravil: “Strašlivý nábytek! Co to je
za werk, simvás, tohle kanape?” “ Bra
zilská přirozená kůže,” odpověděla
máti s hrdostí, neboť cena kauče byla
$850,- “A tadlencta kredenc?” “D án
ský týk,” pravil otec stejnou cestou,
i.e. hrdě, protože za skříň, za komodu
na rekordy a za likérní kabinet zapla
til totálně $1247.26, a musel si na to
brát loun od Královské banky. “A
tendlec stůl nebo co tomá bejt?” po
hlédl dědeček do kuchyně, jež s poko
jem pro život formuje jeden spejs.
“Americký koloniální styl,” řekla
máti. “Je to originál, který jsm e kou
pili v stóru se starobylostm i.” Potom
si dědeček prohlédl ještě postelní po
koj, kde je vše uděláno z afrického ma
hagony, a otázal se. “Na co vám to
všecko sakum prásk přišlo?” A když
otec bez skrývání pýchy pravil: “ M a
ličko přes $8000,-”, dědeček zache
chtal a řekl: “Jak v tom haram pádí
můžete vydržet a nepom átnout se na
rozumu? Takovej kosmopolitní mišmaš! Tak to pr, Vlastimilo! Až semhle

se moje dcera odznárodnit nesmí! Vocuď až pocuď! Já jsem původním po
voláním truhlář, a zbuduju vám náby
tek novej, znárodní. Co bych tu taky
v kapitalismu dělal? Nechci ho vidět!
A nechci slyšet žádný řeči!”
Otec i máti počali resistovat, že dě
deček je tu hostem a má to brát snad
ně, a oni že nemohou zneužívat jeho
dobroty. Ale on přerušil a pravil: “A
přijde vás to bratru na akorát pouhejch $4.148,-” Byl jsem fascinován
úžasnou přesností, s kterou dědeček
provedl estimejt ceny dosud ani nenastartované práce, a ve stejném čase
bez znalosti cen materiálu na kanad
ském trhu, ale otci i máti, zdálo se,
to vzalo dýchání. Po chvíli začali opět
protestovat, že nemohou užít dědečka
na tak těžkou práci, ale dědečekjinak
nedal než že znárodněný nábytek vy
produkuje, a nakonec svou intenci i
realizoval.
***
Líbilo se mi, jak dědeček mluví, je
mu však vajse verza nikoli. “Cák je to
za patagónštinu: grandaď!" rozčilil se.
“A z města domu žádnou sabvej nevemu, cák sem zloděj? Mluv česky,
kluku, a u mě, pamatuj si, žádnej Derek nejseš, ale jedině česky: Dm ytrij!”
Řekl jsem sám k sobě, že se od dě
dečka naučím správně mluvit česky, a
brzo se mi to podařilo. Máti, však, mi
přestala rozumět, neboťjejí čeština jest
již zkorum povaná za opravu. Takže
například jednoho dne, když dědeček
v pokoji pro život budoval nový ná
bytek, zeptala se mě máti na zahradě
u půlu, co je dědeček dělající. Řekl
jsem: “ Pokrývá se slávou,” a máti pra
vila: “Indeed? Chceš asi říct: Nalejvá
se pivem, ne?” To jsem říct nechtěl, ale
byla to také pravda.
S příchodem dědečka změnil se totiž
život nás sakum prásk velmi kořenně.
Dříve například mívali jsme s máti k
lanči ham burgera nebo sandvič a k
obědu čikn nebo býf s vedžetebl, pro
tože máti i otec obávají se váhy přes.
Sotva jsem dostal první pohled na dě
dečka, viděl jsem, že on se neobává.
Soudil jsem ho správně. “Seš hubená
jak lunt, Vlastimilo,” řekl hned pryč,
“a tentvuj Ota taky. Kost a kůže. Aby
ste si neuhnali souchotě. Bude se tu po
řádně jíst!” rozhodl, a jedlo se. Vla
stimila (což je český exprešn pro Vi
čky, jak se moje máti jmenuje ve sku
tečnosti) od toho dne napotom, aby
dědeček neměl strach, že bychom uho-

nili souchotě, preparovala třikrát den
ně teplé jídlo a dvakrát studené, které
dědeček nazýval česky jauzepauze.
První den byly k lanči hamburgery, jež
máti preparovala z groundbeefu, a dě
deček jich snědl deset, což byly vše
chny. Pak řekl, že víckrát ten blavajs
nechce. M áti mi pak dala dva dolary,
abych tajně došel pro dva MacDonaldovy blavajsy pro nás dva, mě a máti.
Podobná věc přihodila při obědě, kdy
dědeček snědl obě Kentucké čikn i se
žeberní krabicí a pak pravil, že na tyhle
komáry už podruhé není zvědavej.
Opět jsem tajně šel pro M acDonaldovy blavajsy a přemítal jsem, že v Če
skoslovensku lidé čikeny patrně ne
znají, když si je dědeček spletl s insektem. A byl jsem fascinován s velikostí
jejich komárů. To jsem však později,
večer co večer naslouchající dědečko
vi, porozuměl: v Československu je
všechno lepší, větší a všeho je víc než
v Kanadě. Od toho dne dál už máti
nesloužila dědečkovi blavajsy ani ko
máry, ale jen porkové maso, dumplingy a kebidž, anebo saurbrátn s dumplingy, také.
Při práci měl dědeček hábit pít pivo
direktně z lahví rychlostí, kterou jsem
vypočítal na svém kapsovém kalkulá
toru: 4.3 láhve per hodinu. Pracoval
totiž celkem 11 hodin denně (6-12 A.
M. a 2-5 P.M.) a využil jeden kartón
(24 bottles) dopoledne a jeden odpo
ledne. Po večeři vypil ještě v každý
čas půl láhve slivovice značky Dželi-

nek, a vždy kriticky mluvil, zatímco
pil, o českých kapitalistech. Z nich
jedním byl i Dželinek, jenž nyní vlast
ní likérní továrnu v Mississauga, On
tario. Opustil vlast, řekl dědeček, a
skončil v Kanadě na smetišti dějin.
***
Jindy zas, pod vlivem slivovice
kapitalisty, vyprávěl dědeček o vel
kých momentech svého života, z nichž
nej větší byl moment v roce 1951, kdy
svýma vlastníma očima spatřil v Kre
mlu Soustalina. Kdo byl Soustalin,
jsem nevěděl, naši mi to nikdy neřekli,
ale dědeček mi to udělal jasným:
“Soustalin všechno věděl a předví
dal”, řekl. “ Dybysme se byli bejvali
drželi Soustalina, nebyl by bejval ni
kdy přišel rok 1968!” Dedukoval
jsem, že Soustalin, který všechno ví, i
dopředu ví, a může udělat, aby se čas
zastavil, je pouze jiný termín pro Bůh
nebo Jehova, anebo Socialismus, to
vocaď pocaď je ta samá věc.
Avšak otec pravil:
“Dědečku, přece víte, co se dálo.
Když jste byl v roce 1951 v Rusku, to
vám fakt nic nepřipadalo strenžový?
Tou dobou už dědeček vzdal zlepšit
češtinu mého tentvoje Oty, a pravil
pouze:
“Tak za ajns: to všecko byly vymy
šlený buržoázní lže toho revisionisty
Kruščeva. A za cvaj: vodpovědnost za
ty masakry nenes Soustalin. A za draj:
svěčí vo mym třídnim instinktu, že dyž

sem se vrátil z Moskvy do Prahy, poví
dám v organizaci: Souzi, všichni sou to
nádherný souzi, vobdivuhodný, před
ně Soustalin sám, pak Molotov, Kok
tejl, Lysenko, Buzený-jenom ten Bérija. Já nevim. To je takovej židák zaprcatělej - ” a dědeček roloval oči na otce
a řekl: “A to se taky ukázalo, že sem
měl recht. To ten židák Bérija měl na
svědomí porušování socialistický
spravedlnosti a jiný úchylky. Soustalin
nevěděl vo ničom. A přitom je klárjakšůvix, že židák Bérija byl jenom pro
dloužená ruka mezinárodního židáctva - ”
“Tatínku,” přerušil ho otec. “ Když
dovolíte: pozor! Já jsem Žid!”
“Co kecáš?” zarazil dědeček.
“Jsem ,” pravil otec, rudý ve tváři.
“Chcete to vidět?” a položil ruku na ziper poklopce.
“Oto!” pravil máti hrozivě. “Ovládej
se* A vy tatínku - ”
“No né to pr!” pravil dědeček rychle.
“Já samo litr proti židům jako takovejm nic nemám. Mezi mejma nejlepší
ma kam arádim a sou i některý židové.
Chtěl jsem říct: sionista. Bérija byl
prodloužená ruka mezinárodního sionismu!”
“Já jsem taky sionista!” pravil otec,
něco ještě rudější. “Chcete to vidět?”
“Oto!” zavolala máti, ačkoliv otec
tentokrát ruku na zipper nepoložil, ale
dal ji do prsní kapsy.
“Co kecáš?” zvolal dědeček hněvivě.
“Neval mě, prosim tě, nebo ti jednu
střelim!”
Otec vytáhl z kapsy kartu, která se
dívala jako kreditní karta, a ukázal ji
dědečkovi.

“ O rganizovaný sionista,” řekl.
“Vstoupil jsem do toho spolku tady v
Kanadě, tatínku, protože vaše strana
mě jako Žida uvědomila.”
“CO KECÁŠ!” zarouroval děde
ček. “Ty si myslíš, že sem D N E ŠN Í?
Já mám školení! MĚ budeš věšet bulí
ky na nos s ňákym sionismem!”
Vypadalo to, že dědeček je velmi
převržený, a otec znejistěl.
“Tak si to přečtěte!” pravil a strkal
kartu dědečkovi pod nos.
“NEU RÁ ŽEJ M O JÍ INTELIGEN
CI!" rouroval dědeček. “Myslíš si,
že sem ňákej blbej BEZPARTYJN Í TROUBA? Myslíš, žejási myslim,
že něco TAKOVÝHOHLE,” praštil
do otcovy karty, že spadla na zem, “je
ňákej problém si v KAPITALISM U
vopatřit? Cák ste mi sami na Niagáře
nedali udělat pravý a platný americký
dolary s mym vlastním portrétem na
místo Linkolna, aby měli souzi v orga
nizaci prču? Cák ste tam nedali natisk
nout celý noviny s článkem vo mně,
jak sem znásilnil nezletilou v helikop
téře, co se tam dá najmout nad vodopádam a, abych si moh ze souhů v
organizaci udělat šprťouchlata? Ty
MNÉ budeš chtít pověsit takovýhohle
bulíka na nos? Co je ve srovnání s TAKOVEJM A FÓRKAM A ňáká pito
má legitimace!?”
“Ale tatínku -” pokusil tentvuj Ota.
“Tak hele!” zarouroval dědeček a
grabnul otce za klopy. “Ze mě si bžundu dělat nebudeš! JÁ vim MOC DOB
ŘE, co je SIO N ISM U S!”
“H nutí -” chraptěl otec.
“Je to TAKTICKÁ LEŽ, kerou
Strana sleduje JISTÝ ÚČELY, po

třebný v T Ř ÍD N ÍM BOJI! rouroval
dědeček na vrchu svého hlasu. “Mně
budeš vykládat, že něco takovýho do
opravdy existuje! MNĚ!, kerej každý
ráno Rudý Právo! Každej den, ty nád
hero, každej den se v našom orgánu pí
še vo sionismu. A CELEJ BURŽOÁZNÍ SVĚT UŽ NÁM NA TO NALÍT!
Mně budeš vykládat takový voloviny!
Mně, nositeli Rádu za zásluhy a Pa
mětní medajle
v tom bodě dědeček
zarazil. “Herdek - na co? Do pročic,
teď mi to vypadlo z hlavy. Ale mně,
čestnýmu členoj Svazu nepřátelství.
M ně! MNĚ!!!”
Pak dědeček pustil pokoj pro oběd a
odešel do svého růmu, odkud ještě
dlouho rouroval. Nerozuměl jsem sice,
o čem se vlastně mluvilo, ale dědeček
se mi líbil. Definitivně měl karizma.
***
Nábytek, který dědeček eventuálně
vyprodukoval, byl krásný a byla s ním
prča. Měl různé tvary, nějak o náš sta
rý, kosmopolitní werk, a měl na sobě
barevně dizajnované umění, podobné
jako na hrajících kartách, srdce a zele
né lístky ecetera, tak zvaný svéráz, řekl
dědeček. Některé kusy měly rektální
úhly, na jiných byly krásné kurvy. Byl
to umělecký nábytek, podobně jako
ten, co jsem viděl, když mě máti, která
si dělá kanadský M.Á. z kinematografické vědy u Profesora Tabborski, vza
la na film Cabinet Doctora Caligari.
“No, to víš, Vlasto,” řekl dědeček. “Já
do řemesla už třicet let neďál. Dál sem
spíš do politiky, takže na ňákou sem
tam chybičku nekoukej. Ale fortel fortel to má!” Na mínění slova “fortel”
jsem se dědečka zapomněl zeptat, ale
vydedukoval jsem jej z cesty, kterou
nábytek pracoval při slavnostním obě
dě, jejž naši na dědečkovo insistování
dali, aby se vychlubili novým nábyt
kem.

Ze všech si nábytek udělal šprťouch
lata. Začalo to za ajns tím, že když

D oktor Cválavec sedl do nového čéru,
vzhůru mu mezi noham a z potahu vy
skočilo lesklé péro, chytilo se mu na
sklech a vibrující hodilo skla přes ce
lou místnost, kde pověsil bulíka na nos
slečny Milly Franěk, když ona právě
šla dovnitř skrze dveře. Byl to nábytek
plný serprajzů a od samého začátku
všichni měli bžundu.
Připustím: některá sranda toho ná
bytku byla trochu málo drsná. Tak na
příklad, za cvaj, když Otec Šanda po
stavil kap s horkou kávou na desku

stolku pro kávu, kap se až po kraj, po
dobně, zatavil do desky, a teprve když
ochladnul, zůstal tak, a Otec Sanda
musel kávu srkat brkem ohnutý nad
stolkem. Kap tam máme zatavený do
dnes, nemohl být vytažen ven. My
slím, že nikdo nemá tak pekuliární sto
lek pro kávu.
Také bylo trochu málo pr, když paní
Jerry Knapp uvízla obalovaná sukně v
sedadle svérázové židle, neboť při sed
nutí se jednotlivá prkna rozestoupila
od sebe, a při vstání se opět zavřela,
takže obalovaná sukně skvízovaná
touhle cestou se vybalila a paní Knapp
náhle stála v pentihousu, což však ni
komu nevadilo, počítám ani paní
Knapp, neboť je vytvarovaná.
Konečně za draj já, když mě máti
dala nahoru na židli pro děti, náhle
jsem cítil, že sedadlo pode mnou jde
dolů, a šlo, celou cestu, ažjsem se našel
na zemi a nade mnou věžovaly čtyři ty
če. Dědeček důmyslně vyvrtal díry pro
tyče něco málo větší, takže sedadlo
pod vahou pomalu šlo dolů. Ale bylo
dost židli obrátit, a dát mě na ni zjiného konce. Sedadlo ihned opět počalo
jít dolů, avšak podložili je Oxford
slovníkem.

Brzo nato jeli jsm e dědečka na Torontské letiště, kde vzal opět letadlo
společnosti Air Canada, direktní let do
Prahy, kde cena lístku návratu byla už
dříve pokryta mým otcem. Dědeček
měl na sobě $4.148,00 v kaši, tak přes
ně udělal estimet ceny nového nábyt
ku. Peníze dostal otec částečným sejlem našeho starého nábytku, částečně
lounem v Královské bance.
Všichni jsm e říkali sbohem se slzami
v očích.
“Přijeďte zas, tatínku,” pravila máti
velmi tiše, a jako by nebyla sebou jistá.
Avšak zato otec pravil velmi rázně:
“To určitě!”
“ Dědečku!” volal jsem a políbiljsem
jeho tvář. “Přijeďte zase brzo, sem k
nám, na smetiště dějin!”
Letadlo vzalo pryč, a v krátké chvíli
zmizelo v mracích.

Za týden přišel od dědečka dopis,
kde velmi kriticky mluvil o kapitalis
mu. V půl roce, jejž zůstal s námi, in
flace zasáhla hodnotu kanadského do
laru tak, že jeho $4.148,00 - mělo nyní
vTuzexu hodnotupouhých$3.871,25.
“Pěknýho vděku sem se dočkal,” psal

dědeček, “za mojí snahu vytvořit vám
příjemné a znárodnělé životní prostře
dí. Abych vás, kerý žijete v obtížných
podmínkách vykořisťování, finančně
cumoc nezatížil, chtěl jsem si vydělat
pouze na nejlacinější auťák, dvoudveřový Fiat 127. A teď, vinou poklesu
kapitalistického kursu, můžu si dovo

lit nanejvejš Ladu 2106 za $3.773.-!
Všichni souzi v organizaci mají aspoň
Fiata 127! Náš souh předseda, jehož
syn - který pochopil svůj omyl a upra
vil si vztah - pracuje u společnosti
Exxon ve Venezuele, má dokonce Renaulta 20TL za $9.091,-! A já mám teď
jezdit v Ladě 2106? Všem budu pro
smích! A litovat mě budou, jaké to
mám v kapitalistické cizině nevděčné
děti!”
“Co je to Tuzex?” zeptal jsem se
máti.
“Buzz off, Derek, ”pravila maminka
naší řečí, a dodala korupční češtinou:
“To je, co se v Bibli říká ‘mísa čočovice’.”
“Co je to čočovice?” otázal jsem se,
avšak maminka řekla pouze: “Oh,
fu c k off, toddler!"a neměl už jsem od
vahu víceji irritovat. Asi byla houmsik
pro dědečka.
To je, proč nevím, ani co je Tuzex,
nebo co je čočovice. Ale dědečka obdivuju. Nejvíc definitivně měl karisma.
Ilustroval Jan Brychta

Povídka je napsaná americkou češtinou, která nem usí být zcela srozumitelná
čtenářům v jin a k mluvících zemích. Najde-li se v takových zemích překladatel,
který po víd ku přetlum očí do příslušné řeči, rádi z jeho překladu otiskneme v ně
kterém z příštích čísel ukázku.
Dom ácí cenzor
Manželská dvojice, která se obávala vlivu tele
vize na své děti, zkonstruovala kapesní počí
tač, kterv jim dovoluje vybrat vhodné program y
a vyloučit program y, které dětem nepovolují.
Ray a Joanne Dobsonovi z Larchm ontu ve státě
New York navrhli zařízení, které se podobá ka
pesnímu kalkulátoru, připojí se k televisi a do
paměti počítače se zaznamenají vybrané progra
my. Jestliže program nebyl předem schválen ro
diči, televisor se autom aticky vypne.
(Podle Wall Street Journal, červenec 1978.)

Jak zhubnout
Autoři Wing a Jeffery popsali v časopise Obe
sity and Bariatric Medicine v září 1978 svou stu
dii m etod, kterých lidé používají když chtějí
zhubnout. Dotazník jim vyplnilo 64 osob. 75%
z nich hlásilo, že se často vážili, 60% omezilo zá
kusky mezi jídly, 60% zmenšilo porce jídla, 57%
jedlo jen “lepší” jídla, a 55% začalo cvičit. Jen
málo lidí začalo periodicky hladovět (16%), vést
deníky o jídle (25%) a nikdo se nevyhýbal spole
čenským událostem spojeným s jídlem.

Přišel do kuchyně a řekl potichu:
“Nežere a nežere!”
Žena řekla s údivem, “člověče, tomu
já nerozumím”. Dolila vodu do čajové
konvice a šla do jídelny.
Dítě sedělo bez pohnutí, hlavu svě
šenou nad talířem.
“Proboha, dítě, proč nejíš?” optala
se žena.
Dítě neodpovědělo, jenom zvedlo
hlavu. Tváře mělo vycpané rozžvýka
ným rohlíkem. Podívalo se na ženu
obrovskýma modrýma očima.
“Tomu já nemůžu věřit,” otočila se
žena k člověku. “Já se dozvím o dob
rém českém pekaři, jedu tam půl dne v
tomhle vedru, stojím tam frontu aby
měl fracek k snídani rohlík a ona to
nejí!”
“Chleba jsm e žrali, s hořčicí a cibu
lí!” zařval člověk. “ Rohlík jsem viděl
poprvé po válce. Babička mi ho nam a
zala tlustě máslem a medem. Taky
jsem se s^ním loudal, ale s jinýho důvo
du. Vzal jsem si hodozahrady pod jas
míny a tam jsem si ho pom alinku ukusoval, každý soustečko jsem si nechal v
puse pěkně dlouho, až se rozpustilo na
kaši, teprve pak jsem tu lahodu spolk
nul. Včely tenkrát řádily na rozkvetlejch jasmínech jak vzteklý psi a ptáci
řvali až uši zalejhaly. A jasm íny voněly
...pamatuješ si ještě jak voní jasm ín?”
“Kdo by nepam atoval,” vzdychla
žena. “Člověče tady nějak nic nevoní,
ani jahody ani jabka ani bezy.”
“Všechno je to umělý,” praštil člo
věk pěstí do stolu a ukousl si z velikého
kusu salámu.
“Počkej, člověče, já ti to alespoň na
krájím na kolečka.”
“Takhle to žrali voračkáři,” zasnil se
člověk. “Na podzim přijeli s velikým
pluhem a dvěma parním a m ašinama a
zvorali po obilí. Na každým konci pole
měli jednu mašinu a pluh tahali sem
tam na ocelovým laně. Za den měli
zvoraný celý veliký pole a pěkně do
hloubky, země tam byla černá jak šuvix a m astná, že by sis ji mohla mazat
na chleba. Nosili jsm ejim k svačině sa
lám, chleba a pivo a dívali jsme se na
n ějak žerou. Ukusovali ten salám rov
nou ze šišky a bochník si rozlomili na
dvě půlky a rvali z něj rukam a od hlíny
kusy k tom u salámu. Pivo pili z pětilitrový bandasky, teklo jim po bradě do
chlupů na prsou a za opasky. - Jo,hol
čičko, voračkáři, to byla šlechta.”
“Papej, dítě,” poprosila žena veliké
m odré oči.

Rohlík
Eva M . Límanová

Dítě pohnulo pusou a zdálo se, že se
jedna tvář neznatelně zmenšila.
“Dyť máš školu. Chceš zase přijít
pozdě? Takovej dobrej rohlík. Slyšelas
co říkal tatínek? První rohlík měl až
po válce. To mu bylo třináct. Tobě je
teprve šest a už máš první rohlík. Papej!”
“Depak, to je zbytečný,” zahryzl se
člověk do kusu ementálu. “V týhle ze
mi si holt ničeho nevážej. Dyks to vidě
la. Smrad nežere stejk, tak to rodiče
vyhoděj. Celej stejk jede do gárbiče,
protože to pan smrad nežere. Já bych
tomu dal!” Člověk se otočil k dítěti:
“Okamžitě spolknout nebo tě zřežu, já
se s tebou párat nebudu jako m ám a.”
Obrovské modré oči se zalily slzami.
Skrz ně se zvětšovaly do nemožnosti a
potom, když jedna slza přetekla a odkápla do čaje, dítě, než odkápla druhá
slza, vypadalo chvilku jako kdyby mě
lo nasazený monokl. Strachy spolklo.
“Takhle se to dělá,” řekl člověk po
těšeně.
Dítě vzlyklo a zakuckalo se. Vzápětí
zm odralo a nemohlo nabrat dech. Že
na přiskočila a dala mu herdu mezi lo
patky. Jednu, druhou, třetí. Dítě vy
zvracelo rohlík do čaje, rudé a zpoce
né.
“Zvíře,” řekla žena. “Ještě se kvůli
tobě zadusí.”
“J á se na to vy,” řekl člověk a m rsk
nul zbytkem salámu o talíř. “Teď to je
ště odskáču já. Za všechno co pro vás
dělám. J á bych jí dal rohlík s máslem a
medem. Vyhladovět bychji nechal pak
by teprve koukala. Ještě abych se po
noční rozčiloval.”
“Něco přece jíst musíš,” řekla žena,
“nemůžeš na lačný žaludek pracovat
celý den ve škole.”
“Cha, cha, cha,” udělal člověk, “ty
bys mě rozesmála, p r a c o v a t v e
š k o l e , ” napodoboval ženu. “Co udě
lali za celej rok, ptám se tě? Podívej se
jak píše. Jako prase. Celej den si jen
hrajou, disciplína žádná, vědomosti na
pytel. My jsme seděli celej den s ruka
ma za zádama, ani pípnout jsme ne
směli, ani pohnout jsme se nesměli,
nic jsme nesměli, to byla výchova!”
“Něco jíst m usíš,"opakovala žena.

“Cokulu, please,” píplo dítě, “Čokulu s milkem.”
Zena odběhla do kuchyně a nasypa
la plný polívkový talíř čokoládových
kamínků. Zalila je mlékem, popraskávaly a vznášely se na hladině.
Dítě se šťastně usmálo. Zabořilo lží
ci do talíře a nacpalo si pusu. Blaženě
chroustalo Cokulu a srkalo mléko.
“Všecko jsou to sr...,” zarazil se včas
člověk a hlasitě zívnul.
“...ačky,” doplnilo dítě plnou pusou
a šibalsky se podívalo na člověka.
“Nechtěl jsem to tak říct,” otočil se
člověk pyšně na ženu.
“No, pěkně ji učíš,” řekla žena čás
tečně s pýchou, částečně se studem v
hlase. “Co kdyby přijela babička?”
“Seskupení hlásek,” řekl člověk, “to
je jen seskupení hlásek. Vždyť víš jak
to myslím.”
“Já jo, ale babička to neví. Babička
by se moc divila!”
Dítě zatím dojedlo a řeklo: “Grandmother is an old bag.”
“Shut up,” řekla matka a pleskla dí
tě přes ruku, “kdo tě to učí, proboha?”
“Sandra’s maminka řekla, že old
people are starej pytel,” vysvětlilo dítě.
“ Možná, že její m am inka,” vykřikla
žena, “ale o mojí tak nikdo mluvit ne
bude. Did you understand?”
“Yes,” řeklo dítě, “but old people
don’t do nothing, víš, ty jenom eatujo u .”
Člověk si uvolnil kravatu a zoufale
vzdychl: "Já se na to vyseru.”
“Na nic se nevysírej, člověče,” řekla
žena, “stejněje to tvoje vina. V životě si
neřek o mamince nic hezkýho. Byla ti
dobrá jen když nám vozila vajíčka vod
hrabavejch slepic s oranžověj ma
žloutkam a.”
“Kolik nám jich navozila, prosím tě?
Kolikrát já jsem ji vez do špitálu a po
doktorech, to neříkáš. F urtji někde pí
chalo. Za ten projetej benzín jsem si
moh koupit třeba vejce od pštrosa.”
“Co je to p š t r o s a ? ” řeklo dítě.
“Ne pštrosa, pštros, hergot jak se
řekne pštros anglicky?” otočil se na
ženu.
“Co já vím,” pokrčila rameny, “já ti
tak můžu říct jak se řekne hovězí, ale
pštros, to na mne nechtěj.”
Člověk vytáhl tužku z náprsní kapsy
a namaloval na krabici od Čokuly
pštrosa, tak jak ho viděl nam alované
ho v grotesce.
Dítě ho pozorně sledovalo.
“Jak se to řekne, co?” optal se dítěte
jakoby je zkoušel.

“The tree,” řeklo dítě, “tree s hlavou
a noham a.”
“Velký kulový,” řekl člověk znechu
ceně. Tree nemá nohy, to ještě nevíš?
Ona se ještě v tý blbý škole nenaučila,
že strom nemá nohy,” řekl ženě.
“Počkej, nesmíš na ní tak hr, co má
strom, miláčku, řekni tatínkovi, přeci
ne nohy?”
“ Kufr,” řeklo dítě, “jo, tree má
kufr.”
“Kde zase vzala kufr?” zhrozil se
člověk. “To dítě je buď debil, nebo to
dělá naschvál.”
“Debil jseš ty,” řekla žena, “kdyžs to
nepochopil. “Trunk, chápeš, t r u n k ,
to je geniální, to musím napsat domů.
Hodná holčička,” řekla s láskou, “a
nezdržuj ji, už má nejvyšší čas.” Vzala
ubrousek a utřela dítěti pusu. “Běž,
zlato, nebo přijdeš pozdě.”
“Nic by se nestalo,” řekl člověk,
“stejně se tam nic nenaučej. Strom s
nohama, kdo to jakživ slyšel? Mně
když bylo šest tak jsem v létě pom á
hal na žních. Vedro bylo jak v peci,
vzduch se tetelil a vosiny se lepily na
kůži. Někdy jsem vůbec nemoh dejchat z toho prachu u mlátičky.”
“ Byl jsi alergickej,” řekla žena, “to
malá má po tobě, chudinka.”
“No jo, po mně má všechny nectno
sti a po vaši rodině jen to nejlepší, to
znám ,” mávl rukou, “to už jsem někde
slyšel.”
“Nej horší je, že je to pravda,” řekla.
“ Když je to pravda, tak proč sis mě
brala?”
“Proč? No proč? To bych sama chtě
la vědět.”
“Tak já ti to řeknu,” zařval, “proto
že jsem měl Simku a tvoje kam arádky
si vozily zadky jenom v Embéčku.”
“Zato teď si je vozej v Buickách a v
Mustangách a já furt jen ve vojetým
Folksvagnu.”
“Abys nelitovala,” začal vyhro
žovat.
“ Už lituju, jak vidíš,” odsekla mu.
Vzal talíř s máslem, chvilku se roz
hlížel a potom s ním mrštil rovnou na
nové kanape v livingrůmu. V místech
kde se máslo rozstříklo, bleděmodrý
samet ztmavnul.
Zena ztuhla.
Věděl, že teď sejí pomstil. Jí a living
růmu do kterého se nesmělo, bledě
modrému kanapi a průhledným záclo
nám ve stejné barvě, koberci a zlatým
tapetám, dítěti, kterému nerozuměl,
škole, ve které si děti hrají a pštrosovi
co vypadal jako strom s hlavou a no
hama a kterého neuměl anglicky.

Zena lítala po baráku v hysterickém
záchvatu. Nechtělo se mu poslouchat
co všechno křičela. Vzduchem se vzná
šel smrad M istr Cleana.
Vzal nedojedený rohlík a odnesl si
jej do zahrádky. Posadil se s ním do
stínu pod cedr, který oblétával roj stří
brných můr. Zem pod stromem byla
navlhlá a voněla neznámým severem.
Zabořil do ní prsty. Žvýkal pomalu
rohlík a myslel na babičku. Na malý
hřbitov na kopečku za kostelem kde
měla hrob pod velkou lípou. Na bílý
mramorový obrubník, který dědečko
vi pravidelně, neděli co neděli omývala
dešťovou vodou. Myslel na sklenici od
zavařeniny s vybledlými umělými tuli
pány, které dědečkovi vystřílel na pou
ti. Myslel na to, jestli tam ještě stojí,
zaražená do hlíny mezi macešky. Na
čaj z lipových květů, který mu babička
vařila.
“Starej pytel,” šeptal si zoufale. “Bo
že můj, starej pytel.”
Než usnul, ještě se rozhodl, že řekne
ženě aby už rohlíky nikdy nekupovala.

F ilo zo fie pro
d o m ácn ost
Ivan Sviták
D ESA TER O PRO EM IGRANTY

1. Nedoufej, že se vrátíš, jen pak se vrá
tíš. Domov je před tebou, ne za tebou.
Nezdůrazňuj čím jsi byl doma - ukaž
co umíš; práce je nejlepší lék proti
smutku. Neboj se riskovat sebe, ale boj
se své. zbabělosti. Neboj se nemít
strach.
2. Tvá nejvyšší hodnota je tvé sebevě
domí; nedej si je vzít a neprodej je za
nic. Nesrovnávej, chápej: srovnáváš-li
neidealizuj minulost: idealizuješ-li, ne
chápeš. Nepropadej nostalgii; propadáš-li nostalgii, čti občas Rudé právo.
3. Přizpůsob se vždy, kdykoli přizpů
sobením neztrácíš sebe, svou osobní
integritu. Nezapomínej, že pravda bý
vá to, co se nevyplácí a na co se naopak
doplácí. Úspěch není mírou člověka;
úspěch je odměnou těch, kteří usiluji o
pravdu.
4. Každý člověk má svůj specifický
osobní rozpor, odlišný od rozporů ná
rodů a tříd. Osobní rozpor je hybná sí
la člověka, a le je také jeho hlavní sla
bostí. M oudrost tkví v tom, pochopit
svůj vlastní rozpor a naučit se s ním žít.
5. Osobní rozpor je neřešitelný a ne

překonatelný, protože tkví v osobnosti
samé. Překonat rozpor znamená zničit
osobnost jako jedinečnou strukturu
prožitků a situací, znemožnit rozvoj a
pohyb osobnosti vstříc sobě. Nemůže
me překonat svůj rozpor, ale můžeme
použít energii rozporu k tvorbě nebo
zkáze sebe.
6. Prospět druhým můžeme jen tím, že
jim říkáme pravdu o nich samých, že
jim pomáháme identifikovat sebejako
rozpor, sebe jako sebe. Říkat lidem
pravdu je však krajně nebezpečné; ří
kat druhému pravdu můžeme jen po
kud druhého milujeme nebo nenávi
díme. Lhostejní vždycky lžou, i když
jejich fakta souhlasí s tím, co tvrdí.
7. Možnosti člověka řešit vlastní roz
por jsou dány především jeho vědo
mím, pravdou o sobě. Můžete se stát
čím chcete, chcete-li to, čím se můžete
stát, nebo máte-li sílu překonat co jste.
Člověk je dynamická syntéza reality a
touhy,fakticity a transcendence, roz
por bytí.
8. Zdrojem štěstí je jen život ve kterém
se stýkají celí, rovnoprávní, rovnocení
lidé, protože jen skrze druhého chápe
me svou hodnotu. Intelektuálové, kte
ří se snaží najít zdroj jistoty jinde, jsou
lidé, kteří ztratili osobní integritu a
kteří pochopili, že není cesty zpět, a že
věrni svému rozporu, budou do smrti
hledat to, co není.
9. Lidská osobnost je zrcadlo rozporu
neslučitelných cílů, kontradiktorních
principů, jež se navzájem vylučují jako
protiklady osobního existování, jako
protiklady života. A pokud kulaté
čtverce neexistují, je nej větším nepříte
lem sebe člověk sám.
10. Člověk ztělesňuje paradox úsilí o
kulatý čtverec; tvoříme jej tím, že o něj
usilujeme. Kulaté čtverce tedy nejen
existují, ale jsou dokonce vrcholem
lidského úsilí a smyslu. Kulatý čtverec
je paradox bytí ontologicky bezprizor
ného člověka. Tebe v emigraci.

Lidská cena komunismu v Číně
Americký senát vydal nedávno zprávu, shrnu
jící počet osob, které zahynuly během posled
ních padesáti let v Číně. Celkový počet mrtvých
se odhaduje na 34,300.000 (nejnižší odhad) až
63,784.000 (nejvyšší odhad). Z toho v druhé
občanské válce (1945-1949) zahynulo 1,250.000
lidí, při politických likvidačních kampaních
(1949-1958) 15 až 30 miliónů lidí, v korejské
válce 500.000 až 1,234.000 lidí, během “Velkého
skoku vpřed” 1-2 milióny lidí, během Velké proletářské kulturní revoluce 250-500.000 lidí, a
v táborech nucených prací 15-25 miliónů lidí.

Film
Překvapení z Formanova divotvorného klobouku
Jak jsme všichni byli svědky, nová
vlna československého filmu šedesá
tých let zanikla, či přesněji byla zar
doušena politickým vývojem krátce po
sovětské okupaci. Je to však celá prav
da? M noho českých a slovenských fil
mových tvůrců odešlo do zahraničí,
kde dále pracují a tvoří. Jedním z těch,
kterým se šťastně podařilo spojit nej
lepší tradice české kinematografie s
novými zkušenostmi nabytými mimo
zemi svého původu, je bezesporu Mi
loš Form an, jehož nejnovější film
Vlasy (Hair) měl v březnu premiéru
v New Yorku a mnoha dalších městech
Spojených států a Kanady.
Fenomenální úspěch jeho Kukaččina hnízda (One Flew Over the Cueko o ’s Nest, \915), který získal čtyři
hlavní Oskary, nedával dost dobře
tušit, kterým směrem se bude režisér
napříště ubírat, bude-li chtít dostát
své reputaci; první zprávy o tom, že se
ujal adaptace proslulého broadwayského muzikálu Hair od Gerom a Ragniho, Jam ese Rada a Galta M acDerm ota, vzbuzovaly spíše údiv. Je vůbec
možné úspěšně zfilmovat dílo tak po
pulární jako Hair, které je navíc úzce
spojeno s dnes již vyčichlými rom an
tickými představami hnutí hippies a
s revoltou mladých rom antiků minulé
dekády? Když se člověk snažil spočítat
všechna pro a proti, zdál se být celý
Form anův projekt skoro sebevražed
ným kouskem.
Tím větší je však překvapení nad
dohotoveným dílem, které vskutku
předčilo všechna očekávání, a těší se
přízni jak diváků, tak i kritiky. For
man, spolu se scénáristou Michaelem
Wellerem a choreografkou Twylou
T harpovou (o níž mnozí hovoří jako o
jedné z nejlepších na světě ve svém
oboru) předvedli vskutku husarský
kousek: přes všechny nástrahy a ne
úměrně vysoká rizika vytvořili film
neobyčejné umělecké kvality. Mám
skoro chuť jej nazvat “Form anův
H air”, vzhledem k úpravě původní
ho textu, který Form an opatřil sjedno
cující dějovou linii (příběh C lauda a
Sheily), a tak dal dílu svůj charakte
ristický punc.

Form anův Hair působí, podobně
jako Kukaččino hnízdo, v několika ro
vinách: jako hum orná podívaná, jako
strhující hudební a pohybové dram a,
kritický pohled na iluze a deziluze
americké mladé generace šedesátých
let, jakož i zamyšlení nad tragikomickou absurditou lidského života vůbec.
Zaujme tak populárního diváka i ná
ročné kinofily. Hrdinou film uje Claude, “zelený” farmářský hoch z Oklahomy, který přijíždí do New Yorku coby
do mezistanice před svým odchodem
do vojenské služby - píše se rok 1968,
doba vietnamské války. Claude (jeho
postavu výborně zahrál John Savage,
známý z úspěšného filmu Deer Hunter
- Lovec jelenů) má den času, který chce
věnovat prohlídce zajímavostí m etro
pole. Setká se však se skupinou vlasa
tých “dropoutů” a prožije s nimi barvi
tou odysseu, jíž jsme ve filmu svědky.
Form álně je film koncipován jako
klasický americký muzikál; taneční
výstupy jsou úzce vkloubeny do filmo
vého děje a pomáhají jej rozvíjet. Z á
roveň - a v tom se právě Form anovo
dílo od amerického muzikálu liší - text
písní často nabývá kriticky kom entují
cího “chóru” téměř brechtovsko-godardovského ražení. Děj filmu nepů
sobí realisticky, ale spíše jako série
charakteristických “mýtických situa
cí”. Choreografie je vynikající; pohy
bové kreace vzbuzují dojem dobře
plánované přirozenosti a neform ál
nosti. Jednou z nezapomenutelných
scén je mistrně načasovaný Bergerův
tanec na dlouhém stole prostřeném
pro opulentní hostinu: Jak tanečník
postupuje od jednoho konce stolu ke
druhém u, okolosedící hosté se mu sna
ží vyrvat zpod nohou cenné příbory a
talíře. Další vhodnou ukázkou pohy
bové fantazieje scéna psychedelického
tranzu hlavního hrdiny, v níž najdeme
momenty, které se vyrovnají surrealis
tickým ohňostrojům Felliniho či Bunuela. Hudba byla převzata z původ
ního muzikálu a je ve filmu reprodu
kována čtyřkanálovým systémem
zkvalitněným zařízením “ Dolby”.
Form an se jako obvykle směje nad
lidskými slabostmi a nedostatky,

avšak v jeho smíchu nenajdeme zlobu
či zlovůli, což je u něj rovněž tradiční.
Jeho svět není rozdělen na dobré a zlé a tak i představitelé establishmentu,
arm ády a vůbec těch, kteří jsou ve fil
mu oponenty sympatických vlasatých
hrdinů jsou stále, a především lidmi. V
tom tkví odkaz autorovy humanistic
ké tradice, kterou známe z jeho čes
kých i amerických filmů. Form an se
směje často - a my s ním - ať už jde o ne
vázanosti mladých relebů z Central
Parku, či scény z vojenského výcviko
vého tábora, které jakoby vystoupily
ze scének Haškova Švejka; avšak na
jednou, neočekávaně, nám smích mrz
ne na tváři. Přes všechnu tu legraci,
směšnou nesmyslnost vojenské subordinace a hrou s puškami, realita po
nás sahá z filmového plátna až do di
váckých sedadel. Mašinérie zabíjení je
v pohybu a nelze ji zastavit ani pros
bami ani vtipy. Při konfliktu s neosob
ní sebevědomou stupiditou strážného
u brány výcvikového tábora přestává
Bergerova barokní výmluvnost náhle
platit - pravdu mají ti, co drží sam opa
ly. A vojenská mašina nezná tváře, ani
jm éna, jen čísla. Hrdinové filmu a my s
nimi žasneme nad hm atatelnou tragičností této absurdity.
Film Hair obsahuje několik žertov
ných referencí k jiným dílům: Hostina,
na niž se hrdinové filmu sami pozvou,
nápadně připom íná Altmanův film
Wedding (Svatba); noční scéna kou
pání a hrdinka bez šatů utíkající pro
taxík je komickou variantou podobné
scény z M achatého Extáze, a “létající”
scéna v Claudově psychedelickém
opojení jakoby si zahrávala s nabubře
lou vážností nedávného amerického
blockbusteru Superman.
Form an se ve svém filmu projevuje
jako mistr střihu, a zde především elip
sy. Některé předpokladatelně působící
dramatické momenty jsou záměrně
vynechány a děj je posunut dopředu
jakoby skokem (scéna Claudovy cesty
z Oklahomy do New Yorku, smíření
Huda s jeho snoubenkou a jiné). Ozbrojený konflikt ve Vietnamu, ode
hrávající se na dalekém kontinentě, ale
přesto tak bolestně zasahující do kaž-

dodenního života, je mistrně opsán
m etaforou miniaturních válečných her
vojenského výcviku. Tato scéna, která
je mimo jiné krásným příkladem godardovské distanciace, povzbuzuje di
vákovu představivost, a je tak dvojná
sobně účinná - až dnes je možno ji za
řadit mezi klasické formy filmového
výraziva.
Jednou z nezapomenutelných kvalit
Form anova film uje kamera M irosla
va Ondříčka, již tradičně pracujícího s
Form anem (ale také s anglickým reži
sérem Lindsay Andersonem). Když
pozorujeme sluneční reflexe na za
žloutlém listí parku, noční scény, vi
zuální kakofonii psychedelické “mše”,
cítíme, že bez Ondříčkovy fotografie
by film nemohl být tím, čím je. Je těžké
se rozepisovat o hereckých výkonech
jednotlivců ve filmu, v němž hrálo přes
padesát lidí; byly vesměs nadprům ěr
né. Kromě již zmíněného Johna Savage nutno též připom enout roli Berge
ra, kterou výborně zahrál Treat Wil
liams.
Vcelku lze říci, že Form anův Hair]z
dílem, kterému bude brzy připsáno
místo na Olympu klasiků svého žánru;
je to jeden z nejlepších produktů současného amerického filmu, spolu s K u
kaččím hnízdem jeden z vrcholů Formanový osobní tvorby, a vjistém smyslu i československé nové vlny. Jen
jedna otázka mi bude dlouho vrtat hla
vou: proč ten naprosto přebytečný,
polopatistický a lacině politizující pos
lední záběr??? Ten k filmu opravdu
nepatří.
Jan Uhde
Džezový hudebník spolupracuje s vlky
V listopadu 1975, Paul W inter vzal svůj altsaxofon a m agnetofon a odešel do výzkumného
střediska vysoko v Sieře Nevadě. Zde, před pře
kvapenými lesními vlky, improvizoval smutné,
táhlé blues. Nejdříve vlci neodpovídali, ale brzy
si jedna vlčice začala se saxofonem notovat.
Dokonce prý dodržovala délku tónu a melo
dii. V novém albu Paula W intera se nyní spojují
africké a jihoam erické melodie se sbory vlků,
velryb a dokonce jednoho orla.
(Podle časopisu People, říjen 1978).
Je to jako v Československu
V Jem enu žvýkají snad všichni listy rostliny,
která se jm enuje qat. T yto listy mají příjemný
uvolňující účinek, a v určitém okam žiku, řeč se
stane buďto úplně nem ožnou nebo nepotřeb
nou. Zpráva časopisu New York Times z listo
padu 1978 říká, že qat se stal hlavní překážkou
splnění jem enské pětiletky. Produktivita práce a
počet odpracovaných hodin klesá, a pěstování
qatu krom ě toho zabírá obrovské plochy půdy,
která by mohla být využita k produkci základ
ních potravin.

Forman s kameramanem Ondříčkem
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Havď s Private View anebo Havlova Vernisáž?
V Torontě na Yonge Street v malémzaplnit svoji prázdnotu sbíráním uni
“lunch theatre” Solar Stage uvedli kátních symbolů nejen starších kultur,
Havlovu jednoaktovku v překladu Vě ale i ultramoderních prestižních sym
ry Blackwellové. Je to tedy kanadská bolů kultur nejnovějších. Tato nesou
premiéra Vernisáže a není to špatný rodá sbírka zastupuje nejen osobnost
výběr-je to jedna z Havlových nejvtip majitelů, ale i jejich neexistující vzta
nějších jednoaktovek. Otázka ovšem hy. Aby se ujistili o své vlastní existen
je zda je možné, aby se překladatelce, ci, musejí mít diváka. M oment, kdy
hercům a režisérovi podařilo vystih Bedřich tuto roli diváka odm ítá, je
nout jem né polohy hum oru v Havlově nejsilnější v celé hře.
Umíte si jistě představit, že není tak
dialogu a do jaké míry může místní
lehké
pro kanadského diváka se zto
obecenstvo chápat podtext, který je
tožnit s Bedřichem, který odmítá vidět
zřejmý divákovi českému.
Ačkoliv překlad je velice blízký ori kvalitu života ve vlastnění věcí.
V tom je závažnost a provokativginálu, mají herci i režisér určité po
tíže zvládnout některé přechody z váž nost hry.
AL
ného do ironického, protože autor
Havlových zkušeností zlehčuje i věci,
V poslední době zájem o Havlovy hry v K ana
které jsou lidem na tom to kontinentě dě pozoruhodně stoupl. Kromě Vernisáže v So
přece jen ještě posvátné. Dále jsou v lar Stage byly v sezóně 1978-79 uvedeny: Že
brácká opera v nastudování Scarborough Colleoriginálu politické souvislosti, které ge Theatre (rež. Michal Schonberg, který hru ta
se překladem posunou do úplně jiného ké přeložil). Stižená m ožnost soustředění v na
kontextu a ztratí původní smysl. Tím studování Alumnae Theatre, University of To
více ovšem vynikne univerzální vý ronto (rež. Pam Terry), a konečně česky Žebrác
znam této hry, který by se dal shrnout k á opera v provedení Nového divadla v T orontu
(rež. F. Culík). CBC-Radio uvedlo v produkci
takto: moderní, ekonomicky prospe Jo h n a Reevese A udienci a Vyrozuměni, a tele
rující městský člověk, stažený do ulity vizní stanice C SN S-K /W v Kitcheneru vysílala
soukromí své nejužší rodiny se snaží Audienci česky.

Věda
Jak je to s léčením porušené
míchy v Sovětském svazu?
Před časem uveřejnil kanadský a
americký tisk zprávy o zázračném lé
čení poškozené míchy, které sovětští
lékaři objevili a prý úspěšně použili.
Několik pacientů také odjelo do Rus
ka na léčení. V podstatě jde o tzv. enzy
movou léčbu. Vhodně zvolené enzymy
uvolní tkáňovou jizvu a umožní pro
růstání nervových vláken skrze poru
šené místo. Když se pacienti vrátili,
američtí neurochirurgové byli, mírně
řečeno skeptičtí. Dr. Karl Kao z Georgetown University ve W ashingtonu,
D.C. prohlásil: “Zdá se, že se Rusové
snaží převést výsledky základního výz
kumu do klinické praxe příliš rychle.”
Dr. John Jane, přednosta neurologi
cké kliniky University of Virginia, své
pocity ještě průhledněji vyjádřil: “N a
děje je nesmírně důležitá věc. Myslím
si však, že musí být postavena na tvrdé
skále rozumu. Jinak je to falešná nadě
je”. Neochirurg Dr. Lonnie Ham m argren z Las Vegas se vydal do Sovět
ského svazu, aby vše viděl na vlast
ní oči, a když se vrátil, nemohl si vynachválit americké zdravotnictví. Kvali
ta lékařské péče a nemocnic v SSSR se
podobá americkým nemocnicím v tři
cátých letech. Nemocnice byly horší
než ty,které viděl v jižní Americe loni.
Jeden neurochirurgický operační sál
slouží 3 1/2 milionu lidí, a neviděl ani
jednoho pacienta, který by dostával
intravenósní terapii. Ta se používá je
nom během operací. Podle doktora
Ham m argrena se nej lepší sovětské
operační sály vyrovnají stěží nej horší
americké pitevně. Jedinou slušnou ne
mocnici našel v Moskvě, kde ale slou
žila jen nejvyšším politikům a byro
kratům .

chirurgů o ní vůbec nevěděla. Jen je
den lékař řekl, že o ní slyšel, ale hovo
řil jen o americkém pacientu, který byl
v SSSR léčen a zlepšil se. Tento pa
cient by se však, podle sovětského lé
kaře, zlepšil stejně. A ještě se Dr. Hammargen dověděl, že postavení léka
ře v SSSR je nezáviděníhodné. Spo
lečenská prestiž je minimální, a plat
mají menší než řidič autobusu. Jsou to
většinou ženy a vzděláním se vyrovna
jí ošetřovatelkám ve Spojených stá
tech. Ostatní američtí lékaři, kteří nav
štívili SSSR, přivezli stejné zkušeno
sti. Když je člověk poslouchá, připada
jí mu jak Alenka po návratu z říše dio
vu.
(Z bulletinu dobročinné nadace “Let
Them Walk Again”, Las Vegas, USA,
březen 1979.)

Dvojjazyčný mozek

Většina z nás, exulantů první genera
ce, přišla do ciziny a učila se druhý ja 
zyk již v dospělém věku. Přes den, při
práci, mluvíme anglicky, německy,
Španělsky, prostě jazykem země, ve
1které žijeme. Večer doma, v rodině, ne
bo mezi přáteli mluvíme česky. Když
mluvíme cizím jazykem, nepřekládá
me z češtiny. Tvoříme věty rovnou,
často bez rozmýšlení, často zcelajiným
způsobem než v češtině. Slibuji: “I will
do my best, já budu dělat moje nejlep
ší,” a myslím tím: “Udělám, co budu
moci”.
, Zamysleli jste se někdy nad tím, jak
•se náš mozek vypořádává s tím to slo
žitým úkolem? Vždyť to není jednodu
ché. Musíme mít slovní zásobu dva
krát větší než prům ěrný Američan,
Němec nebo Francouz. Jak to vlastně
děláme?
U většiny lidí je centrum pro řeči
umístěno v levé polovině mozkové ků
V Dušanbe v Tádžikistánu diskutory, v zadní dolní části čelního laloku a
val se sovětskými lékaři o počtu kvad- v zadní části spánkového laloku. U
ruplegiků (lidí, ochrnutých na všechny jednotlivých lidí se rozsah této oblasti
čtyři končetiny) a paraplegiků (lidí, může lišit.
ochrnutých jen na nohy). Zprvu byl
U lidí, kteří hovoří dvěma jazyky,
překvapen tím, jak málo kvadruplegi- tuto oblast zkoumají Dr. G. A. Ojeků mají Sověti ve své statistice. Pak ale mann a Dr. H. A. W hitakerz Unversipřišel na to, že prostě tito pacienti v ty of W ashington v Seattlu. Již dávno
sovětském svazu lékařskou pomoc ne bylo známo, že při poškození této
přežijí. T akéjeho výzkum toho, jak so oblasti může dojít k tzv. afasii, ne
větští lékaři používají enzymovou léč schopnosti mluvit. Tato afasie u polybu, byl neuspokojivý. Většina neuro- glotů může mít velmi zajímavý charak

ter. Pacient nejčastěji ztratí slova, zna
menající stejnou věc v obou jazycích.
(Občas se však stane, že pacient zapo
mene jen jeden jazyk, zatím codruhým
,se může volně vyjadřovat.
Jiným zdrojem informace o tom to
problém u je dráždění řečové oblasti
slabým elektrickým proudem v průbě
hu mozkových operací. Ojemann a
W hitaker zjistili, že řečová oblast u bilinguálních pacientů je rozdělena na tři
oblasti. V jedné z nich jsou uskladněna
slova obou jazyků zároveň a elektric
ké dráždění této oblasti změní vyjad
řování pacienta v obou jazycích. Další
dvě oblasti jsou specialisované pouze
pro jeden jazyk. Při jejich dráždění se
pacient může vyjádřit snadno v jed
nom jazyce, ale jeho schopnost hovo
řit v druhém jazyce je porušena. Jazyk,
který se člověk učil později, je zpravi
dla umístěn ve větší oblasti mozkové
kůry než první, mateřský jazyk. To
znamená, že pro druhý jazyk, v kterém
se zpravidla vyjadřujeme s většími ob
tížemi, potřebujeme větší množství
nervových buněk. Teprve později,
když jazyk používáme delší dobu, se
může počet nervových buněk, nutných
pro druhýjazyk, opět zmenšit.To tedy
znamená, že při učení každé nové řeči
si mozek vytváří v mozkové kůře no
vou řečovou oblast.
(Podle Archives o f Neurology, 1978.)

Světlo Stvoření
V roce 1978 byla Nobelova cena za
fyziku udělena dvěma radioastronomům z Bell Laboratories. Arno A.
Penzias and Robert W. Wilson použili
citlivý radiový přijímač, který Bell La
boratories postavily pro komunikační
družice, a objevili mikrovlnné záření,
které proniká celým vesmírem. Tím
potvrdili teorii “Velké rány” (Bing
Bang), a byli schopni popsat, jak vy
padal vesmír v prvních minutách své
existence. Během prvních tří minut se
vesmír rozpínal velmi rychle. Když byl
několik minut starý, měl hustotu vody.
Většina hmoty vesmíru však existo
vala ve formě záření. Teplota byla v
tom to okamžiku velmi vysoká, bilion
stupňů. Vesmír byl horký a plný inten
zivního světla.
(Steve Aaronson, Bell Laboratories
Record, leden 1979.)
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