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Svět __ —
Kanada po volbách a před quebeckým 
referendem aneb o labilitě...

Dopisy p r o f  F. Janouchovi 

M ilý příteli,
děkuji m oc za dopis i za přílohy, 

všechno v pořádku  dorazilo. Zprávy
o m nožících se příspěvcích jso u  roz- 
radostňující, děkovné dopisy byly 
napsány a schváleny a budou Vám za
volány - ostatně m ožná už se tak stalo, 
přihlédneme-li k  tomu, že Vám tenhle 
dopis dojde o nějaký ten týden p ozdě
ji, než kdy je  psán. Spravedlivě jsm e  
to, co už máme, rozdělili, takže lze 
poslat další. P okud  jd e  o spisovatele, 
posílejte všechno nám, dáme jim  to. 
Členy našeho Fondu nejsou jen  “tři 
H ”, ale i tři mluvčí. Nás šest se o to 
stará. D ěkuji i za částku, kterou js te  
poslal přím o m ně (od  Penu), použiju  j i  
na samizdat.

Závěrem bych chtěl poděkovat za 
všechno, co pro  nás děláte - přátelé o 
tom  dobře vědí a m é poděkován í není 
tudíž jen  mé.

Srdečně zdraví Václav Havel

Vážený pane profesore!
Především Vám chci tlum očit ne

konečné díky své i svých kolegů za 
všechno, co pro nás ve věci Fondu i v 
dalších směrech děláte - a to zcela bez 
vyhlídek na časnou odměnu. Současně  
tím po tvrzu ji příjem  posledních dvou  
zásilek.

V příloze zasílám druhé sdělení 
FOP. Fakt existence Fondu a adresy 
šesti správců by potřebovaly co nej
širší publicitu, včetně rozhlasové (to 
jed iné  m á význam  pro vnitrostátní 
zdroje). To ovšem asi víte stejně dobře 
ja k o  my.

Ještě jednou  tisíceré d íky za 
všechno. Pokoj Vám i Vašim blízkým
- a Vy přejte Pokoj nám, neb ho asi 
budem e potřebovat.
Praha 7. května 1979

Václav Benda

Možná že současná (cenová) opatření ne
budou na škodu. Možná že se mladí lidé 
naučí počítat, hospodařit s tužkou v ruce. 
To dáme na jídlo, to odložíme na ošacení, 
omezíme nákup piva, cigaret, nebudeme 
jezdit na víkend tak často, koupi auta odlo
žíme. Nebude ani na škodu, když maminky 
využijí volný čas a ledasco na dítě si uple
tou, ušijí, vyšijí. Pořídit hezkou módní věc 
třeba ze starého kabátu způsobí mnohdy 
více radosti než koupě nového... Plýtvání 
je nezdravý jev naší vysoké úrovně. Kdo 
navštívil cizinu, se přesvědčil, že nikde se 
tak neplýtvá jako u nás. A neničí společný 
majetek. Až na té naší společné hromadě 
bude zase víc, vláda znovu bude dávat dal
ší dárky.
N o v é  Mělnicko, srpen 1979 
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Nepochybně nejtvrdším kanadským 
žertíkem příštího desetiletí by byl roz
pad Kanady. Jakožto ryze kanadský 
byl by to žertík tohoto druhu vlastně 
poslední.

Jaká je však prozatímní skutečnost?
Je opravdu možné, že by došlo k 

balkanizaci Kanady, která je se svými 
přibližně 23 miliony obyvatel nemlu
vě o Indiánech a Eskymácích, složena, 
jakožto důsledek francouzské a anglic
ké kolonizace, ze 17 milionů anglo- 
fonů a ze 6 milionů frankofonů? 
Anglofoni zahrnují zhruba 5 milionů 
immigrantů neanglofonního původu, 
kteří se často už v první generaci asi
milují a přijímají za svůj jazyk většiny. 
Immigrantů, kteří adoptují fran
couzštinu a stěhují se do jediné fran
couzské provincie Quebeku, je relativ
ně málo.

Vítězství Angličanů nad Francouzi 
u Quebeku v r. 1759 způsobilo odchod 
francouzské šlechty z Nouvelle 
France, kde zůstali jen chudí a nevzdě
laní venkovani a katoličtí kněží. Jistý 
počet nových přistěhovalců přišlých v 
dalších dvou stoletích z Francie sice 
pomohl růstu městské francouzské 
inteligence, zaostalost Quebeku však 
nevyřešil. Ještě v r. 1961 nemělo 50% 
obyvatel Quebeku dokončenu základ
ní školu. Statistika však ukazuje, že 
tomu bylo stejně až do konce 50.let po 
celé Kanadě. Jistě zajímavý paradox 
ve srovnání s velice vyspělou techno
logií, vysokým konsumerismem i dal
šími jevy amerikanizace zvláště v po
sledních třiceti letech. Milionová mi
norita anglofonů v Quebeku byla vy
spělejší, posilována i ostatní severo
americkou a evropskou immigrací, 
takže podnikání a obchod se i v této 
francouzské provincii odehrával zcela 
logicky v angličtině. Vzdělanější složka 
francouzského obyvatelstva Quebeku 
t.j. jeho střední vrstva a inteligence za
čala v 60. letech teprve tohoto století 
prožívat růst nacionalismu a sebeuvě- 
domování, jakési evropské 19. století,
i s projevy radikalismu a dokonce te
rorismu, vrcholícím krizí na podzim 
r. 1970. Tyto snahy vykrystalizovaly v 
program separatismu, jehož nositelem 
se stala Parti Quebecois.

Ta se zcela neočekávaně (i pro vlast
ní vedení) dostala v provincii k moci ve 
volbách r. 1976, po zklamání obyvatel
stva s vládou liberála Roberta 
Bourassy.

Za dva a půl roku své vlády usilova
la Parti Quebecois o posílení francouz
ského faktu v Quebeku, např. prosaze
ním nechvalně známého jazykového 
zákona č. 101. Podle něho děti im
migrantů začínající školní docházku r. 
1977 musí navštěvovat pouze fran
couzskou školu. Totéž platí pro již ro
dilé francouzské Quebečany. Svoboda 
posílat děti do anglické školy byla tak 
tvrdě omezena; jedná se ovšem pouze 
o základní školu. Pouze Anglo-Kana- 
ďané, kteří navštěvovali obecnou 
angl. školu v Quebeku, mají právo po
sílat také své děti do anglické školy už 
od první obecné. (Chtějí-li, mohou i do 
francouzské.) Paradoxně tedy que- 
bečtí anglofoni mají největší svobodu 
výběru. Limitovaní jsou immigranti a 
frankofoni. Důvodem byla poněkud 
paranoidní obava nové vlády, že by 
došlo k asimilaci s anglofony a tím k 
postupnému úbytku už tak populačně 
klesajícího počtu francouzského oby
vatelstva. O respektu jednoho národa 
vůči druhému není třeba Čechům a 
Slovákům příliš vykládat. Nacionali
smu jako projevu nenávisti se daří 
zvláště v pozici neuznání. Národ může 
být do něho i demagogicky vmanipu- 
lován, tím hůř, jsou-li po ruce argu
menty. Ať tak, či onak, sotva který de
mokrat bude upírat druhému národu 
právo na sebeurčení. Může nám to být 
nepříjemné a může to vzbuzovat náš 
smutek i nesouhlas, vidíme-li, že by se 
rozbil větší demokratický státní celek, 
který je z dlouhodobého hlediska pro 
národy obvykle výhodnější. Politika 
však není tak často oblastí objektiv
ních pravd, ale hodnotových pohledů 
a zájmů; a v demokracii pak svobodné 
volby.

Podle výsledku posledního výzku
mu veřejného mínění v létě t.r. bylo 
70% obyvatel Quebeku pro setrvání v 
kanadské federaci, tedy proti separaci. 
Toto cítění Quebečanů si uvědomuje i 
dnešní vedení Parti Quebecois a proto



D opisy pro f. F. Janouchovi 

M ilý příteli,
děkuji m oc za dopis i za přílohy, 

všechno v p o řádku  dorazilo. Zprávy
o m nožících se příspěvcích jso u  roz- 
radostňující, děkovné dopisy byly  
napsány a schváleny a budou Vám za
volány  - ostatně m ožná už se tak stalo, 
přihlédnem e-li k  tom u, že  Vám tenhle 
dopis dojde o nějaký ten týden p o zd ě 
ji, než kd y  je  psán. Spravedlivě jsm e  
to, co u ž  máme, rozdělili, takže lze 
posla t další. P o ku d  jd e  o spisovatele, 
posílejte všechno nám, dám e jim  to. 
Členy našeho Fondu nejsou je n  “tři 
H ”, ale i tři m luvčí. Nás šest se o to 
stará. D ěkuji i za částku, kterou js te  
posla l přím o  m n ě  (od  Penu), p o u ž iju ji  
na samizdat.

Závěrem bych chtěl p o d ěko va t za 
všechno, co p ro  nás děláte - přátelé o 
tom  dobře věd í a m é  p o d ěko vá n í nen í 
tud íž je n  mé.

Srdečně zdraví Václav H avel

Vážený pane profesore!
Především Vám chci tlum očit ne

konečné d íky  své i svých kolegů za  
všechno, co pro  nás ve věci F ondu i v 
dalších směrech děláte - a to  zcela bez  
vyhlídek na časnou odm ěnu. Současně  
tím  po tvrzu ji příjem  posledních dvou  
zásilek.

V příloze zasílám druhé sdělení 
FOP. F akt existence Fondu a adresy 
šesti správců by po třebova ly  co nej
širší publicitu, včetně rozhlasové (to 
jed in é  m á  význam  pro vnitrostá tní 
zdroje). To ovšem  asi víte ste jně dobře  
ja k o  my.

Ještě jed n o u  tisíceré d íky  za 
všechno. P oko j Vám i Vašim blízkým
- a Vy přejte P oko j nám, neb ho asi 
budem e potřebovat.
Praha 7. kvě tna  1979

Václav Benda

Možná že současná (cenová) opatření ne
budou na škodu. Možná že se mladí lidé 
naučí počítat, hospodařit s tužkou v ruce. 
To dáme na jídlo, to odložíme na ošacení, 
omezíme nákup piva, cigaret, nebudeme 
jezdit na víkend tak často, koupi auta odlo
žíme. Nebude ani na škodu, když maminky 
využijí volný čas a ledasco na dítě si uple
tou, ušijí, vyšijí. Pořídit hezkou módní věc 
třeba ze starého kabátu způsobí mnohdy 
více radosti než koupě nového... Plýtvání 
je nezdravý jev naší vysoké úrovně. Kdo 
navštívil cizinu, se přesvědčil, že nikde se 
tak neplýtvá jako u nás. A neničí společný 
majetek. Až na té naší společné hromadě 
bude zase víc, vláda znovu bude dávat dal
ší dárky.
N o v é  Mělnicko, srpen 1979 
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Svět
Kanada po volbách a před quebeckým 
referendem aneb o labilitě...

Nepochybně nejtvrdším kanadským 
žertíkem příštího desetiletí by byl roz
pad Kanady. Jakožto  ryze kanadský 
byl by to  žertík tohoto druhu vlastně 
poslední.

Jaká je  však prozatímní skutečnost?
Je opravdu možné, že by došlo k 

balkanizaci Kanady, která je se svými 
přibližně 23 miliony obyvatel nemlu
vě o Indiánech a Eskymácích, složena, 
jakožto  důsledek francouzské a anglic
ké kolonizace, ze 17 milionů anglo- 
fonů a ze 6 milionů frankofonů? 
Anglofoni zahrnují zhruba 5 milionů 
immigrantů neanglofonního původu, 
kteří se často už v první generaci asi
milují a přijímají za svůj jazyk většiny. 
Immigrantů, kteří adoptují fran
couzštinu a stěhují se do jediné fran
couzské provincie Quebeku, je relativ
ně málo.

Vítězství Angličanů nad Francouzi 
u Quebeku v r. 1759 způsobilo odchod 
francouzské šlechty z Nouvelle 
France, kde zůstali jen chudí a nevzdě
laní venkovani a katoličtí kněží. Jistý 
počet nových přistěhovalců přišlých v 
dalších dvou stoletích z Francie sice 
pomohl růstu městské francouzské 
inteligence, zaostalost Quebeku však 
nevyřešil. Ještě v r. 1961 nemělo 50% 
obyvatel Quebeku dokončenu základ
ní školu. Statistika však ukazuje, že 
tomu bylo stejně až do konce 50.let po 
celé Kanadě. Jistě zajímavý paradox 
ve srovnání s velice vyspělou techno
logií, vysokým konsumerismem i dal
šími jevy amerikanizace zvláště v po
sledních třiceti letech. Milionová mi
norita anglofonů v Quebeku byla vy
spělejší, posilována i ostatní severo
americkou a evropskou immigrací, 
takže podnikání a obchod se i v této 
francouzské provincii odehrával zcela 
logicky v angličtině. Vzdělanější složka 
francouzského obyvatelstva Quebeku 
t.j. jeho střední vrstva a inteligence za
čala v 60. letech teprve toho to  století 
prožívat růst nacionalismu a sebeuvě- 
domování, jakési evropské 19. století,
i s projevy radikalismu a dokonce te
rorismu, vrcholícím krizí na podzim 
r. 1970. Tyto snahy vykrystalizovaly v 
program separatismu, jehož nositelem 
se stala Parti Quebecois.

Ta se zcela neočekávaně (i pro vlast
ní vedení) dostala v provincii k moci ve 
volbách r. 1976, po zklamání obyvatel
stva s vládou liberála Roberta 
Bourassy.

Za dva a půl roku své vlády usilova
la Parti Quebecois o posílení francouz
ského faktu v Quebeku, např. prosaze
ním nechvalně známého jazykového 
zákona č. 101. Podle něho děti im
migrantů začínající školní docházku r.
1977 musí navštěvovat pouze fran
couzskou školu. Totéž platí pro již ro
dilé francouzské Quebečany. Svoboda 
posílat děti do anglické školy byla tak 
tvrdě omezena; jedná se ovšem pouze
o základní školu. Pouze Anglo-Kana- 
ďané, kteří navštěvovali obecnou 
angl. školu v Quebeku, mají právo po
sílat také své děti do anglické školy už 
od první obecné. (Chtějí-li, m ohou i do 
francouzské.) Paradoxně tedy que- 
bečtí anglofoni mají nej větší svobodu 
výběru. Limitovaní jsou immigranti a 
frankofoni. Důvodem byla poněkud 
paranoidní obava nové vlády, že by 
došlo k asimilaci s anglofony a tím k 
postupnému úbytku už tak populačně 
klesajícího počtu francouzského oby
vatelstva. O respektu jednoho národa 
vůči druhému není třeba Čechům a 
Slovákům příliš vykládat. Nacionali
smu jako  projevu nenávisti se daří 
zvláště v pozici neuznání. Národ může 
být do něho i demagogicky vmanipu- 
lován, tím hůř, jsou-li po ruce argu
menty. Ať tak, či onak, sotva který de
mokrat bude upírat druhému národu 
právo na sebeurčení. Může nám to být 
nepříjemné a může to vzbuzovat náš 
smutek i nesouhlas, vidíme-li, že by se 
rozbil větší demokratický státní celek, 
který je z dlouhodobého hlediska pro 
národy obvykle výhodnější. Politika 
však není tak často oblastí objektiv
ních pravd, ale hodnotových pohledů 
a zájmů; a v demokracii pak svobodné 
volby.

Podle výsledku posledního výzku
mu veřejného mínění v létě t.r. bylo 
70% obyvatel Quebeku pro  setrvání v 
kanadské federaci, tedy proti separaci. 
Toto  cítění Quebečanů si uvědomuje i 
dnešní vedení Parti Quebecois a proto



volí taktiku pomalého postupu. Zdá se 
že se množí hlasy, které nevěří v eko
nomický úspěch separace, dokonce 
uvnitř samotného vedení této strany. 
Proto vznikla alternativa “suverenity- 
asociace,” která také může průměrné
ho nepříliš politicky vzdělaného Que- 
bečana oklamat. (Jde o to hlavně mu 
udržet stejný dolar. Ale dovolí to Ka
nada?) Jisté vnitřní rozpory v Parti 
Quebecois, a to mezi křídlem umírně
ných, favorizujícím pomalý postup, a 
křídlem radikálnějších separatistů, 
kteří by byli pro odtržení i bez referen
da, nelze utajit.

Role, kterou může sehrát v této si
tuaci a zvláště v příštích měsících que- 
becká politická opozice, t.j. liberální 
strana a její nový šéf Claude Ryan 
(intelektuál, žurnalista, po otci Irčan, 
po matce francouzský Quebečan) je 
nesmírně důležitá pro celou Kanadu. 
Jeho politcká taktika, odhalování sla
bin separatismu i program u “suvereni- 
ty-asociace” a hlavně jeho alternativ
ní program bude zřejmě nejhlavnějším 
faktorem v začínající kampani před re- 
ferendem a v zápase o quebeckého vo
liče. Dalším faktorem je nová vláda 
Joe  Clarka a konservativců, kteří zví
tězili ve federálních volbách v květnu. 
Parti Quebecois viděla v Clarkovi po
tenciálně slabšího šéfa federace než v 
centralistickém Trudeauovi, a proto 
měla zájem na jeho vítězství. N aopak 
nepříjemným zjištěním byla pro sepa
ratisty drtivá většina hlasů, kterou da
li quebečtí voliči federálním liberálům 
a odpůrci separatismu Trudeauovi. 
Přesto byl výsledek federálních voleb 
interpretován separatisty jak o  další 
důkaz o rozlomu a polarizaci Kanady - 
převážně liberální Quebec a převážně 
konservativní anglická Kanada.

Demokratický systém dokáže ab
sorbovat změnu vlád bez výkyvů a 
otřesů. Kanadské volby však také uká
zaly jistou politickou labilitu. Progre
sivně konservativní strana získala ve 
volbách o 22 křesel (136) více než už 
přes deset let vládnoucí liberálové 
(114). Stala se tak menšinovou vládou. 
Třetí v pořadí zůstali noví demokraté 
(soc. dem.) s šéfem Ed Broadbentem, 
kteří získali 26 křesel, když je volilo 
18% všech voličů. Menší kuriozitou 
voleb, či spíše volebního klíče je fakt, 
že liberálové co do počtu voličů (tzv. 
popular vote) jsou stále nejsilnější fe
derální s tranou s 39,9%; zvítězili v po
četnějších, hustěji zalidněných voleb
ních okrscích, zatímco konservativci

získali 36,1% všech voličů, zvítězili ale 
ve větším počtu okrsků. Slabinou to
hoto volebního klíče je otázka zastou
pení. Tak např. přes 20% liberálů z Al
berty nemá v parlamentě žádného zá
stupce.

Kanadský volič se projevil jako 
umírněný, vzdálený politickému ex
trému. Ani sociálně demokratický 
program nezískává moc voličů, i když 
může dojít k další polarizaci. Strana 
nových dem okratů je ovšem viděna, a 
to právem, v příliš těsném spojení s 
velkými odborovými uniemi.

Obě komunistické strany Kanady 
skončily opět fiaskem. Vůdce pro- 
sovětské komun, strany, William 
Kashtan z Toronta, nedávno odekoro- 
vaný v SSSR, získal ve svém okrsku 
pouze 190 hlasů; za stranu marx-le- 
ninistů (t.j. maoisté) kandidující A. 
Waldman získal pouze 60 hlasů. Z
20.000 voličů v okrsku jde tedy sotva
o jedno procento. Jistě velký rozdíl od 
síly velkých levicových koalic či euro- 
komunismu západní Evropy.

Kanada si stále udržuje velmi dob
rou životní úroveň, patří mezi prvních 
osm států na světě a to ovlivňuje i po
litické spektrum. Kanadský nezaměst
naný má vyšší podporu než je ve větši
ně zemí světa normální dělnický plat. 
Ekonomika Kanady je ovšem převáž
ně filiálková, spjatá s mateřskými spo
lečnostmi a podniky americkými. To
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mělo svou výhodu pro Kanadu v in
vesticích, industrializaci, ve vybavení 
a vysoké technologické úrovni. Zápor
nou stránkou, patrnou právě v období 
ekonomické recese, je její závislost, 
která se projevuje v tom, že nastane-li 
pokles výroby, kanadské filiálky jsou 
omezovány nejdříve, takže tím má Ka
nada vždy vyšší procento nezaměstna
nosti než USA. Vedle toho je však 
dlužno poznamenat, že kanadský děl
ník má zhruba o 10% nižší produkti
vitu než dělník americký (a ten zas nižší 
než např. dělník švédský.) Přitom má 
obvykle kanadský pracující větší so
ciální zabezpečení než jeho americký 
partner. V tom, i v počtu stávek, se Ka
nada spíše podobá Anglii než USA. 
Evropan tu také pozoruje častou lax
nost, která se projevuje v praxi; ve vý
chově, a to ať jde o Anglo nebo 
Franko-Kanaďany. (Podle nedávného 
výzkumu má Kanada např. nejvyšší 
procento úrazovosti dětí ze všech vy
spělých zemí.)

Trudeauova liberální vláda spolu s 
vládami provinčními uskutečnila za 
poslední léta řadu sociálních zaopa
tření (lékařské a sociální pojištění, 
pense, podpory atd.), které ulamují 
hroty sociálních problémů a z nich ro
stoucího radikalismu. Státní zásahy 
ovšem vedly na druhé straně k ne
úměrnému růstu byrokratizace. Tru- 
deau nepřesvědčil plně zřetelnou vět
šinu kanadských voličů, a tak  ve vol
bách prohrál. Jeho nezdar neležel jen  v 
jeho osobě, v jeho občasné aroganci, 
ale také v jeho ministrech a poslancích. 
Nebyla to zřejmě ani jenom  tzv. “anti- 
French” volba na západ od Quebeku a 
Ottawy, vždyť hned několik anglo- 
kanadských ministrů-liberálů prohrá
lo ve svých okrscích v Ontariu. A to 
byly klíčové body, vlastně každý dru
hý. Volič projevil tendenci ke změně, v 
tomto případě ne tak riskantní, což 
není zcela nepochopitelné, zvláště ne 
v době určitých ekonomických potíží a 
rostoucí inflace. A přesto rozhodnutí 
spíše nevýrazné, jen polarizace, takže 
výsledkem je menšinová vláda a poli
tická nestabilita.

Vedle neúspěchu s programem dvoj
jazyčnosti nezdařil se Trudeauovi dal
ší jeho cíl, a to  dát Kanadě ústavu. 
(Tu zastupuje stále jen starý British 
North American Act.) Na řadě jedná
ní se zájmy jednotlivých provincií 
střetávaly mezi sebou i s linií centrál
ní federální vlády. (Např. otázka vy
rovnávacích plateb, chudších a bohat



ších provincií, dodavatelů surovin na 
jedné a průmyslových oblastí na druhé 
straně.) Trudeau a liberálové vstupo
vali do voleb s proklamací silné cen
trální vlády. Clark a konservativci sli
bovali remodelování konfederace, vět
ší decentralizaci a ko-operaci.

Frakce také neexistují jen mezi que- 
beckou a federální vládou, jsou např.
i mezi Albertou a Ontariem; Alberta 
nechce zůstat v pozici dodavatele su
rovin, zvláště nafty, zatímco průmysl 
by se rozvíjel převážně v Ontariu. Al
berta proto v jistém směru dokonce 
podporuje autonomistické snahy vlá
dy Quebeku. Ta hodlá vyhlásit na jaře 
1980 referendum, v němž se pokusí zí
skat m andát k jednání s federální vlá
dou  o novém uspořádání na základě 
“suverenity-asociace.” Ta by měla zna
menat fiskální a politickou suverenitu 
na jedné a společnou měnu, celní a  ta
rifní dohodu jakožto  rámec asociace 
na druhé straně. Nechá se získat que- 
becký volič pro tuto zakrytou cestu k 
separaci? A jestliže ano, bude Alberta 
do nějaké podobné míry následovat? 
A bude souhlasit federální vláda?

Jedním z hlavních úkolů premiéra 
Clarka bude tedy konstituční reforma 
a nalezení nové formy federalismu pro 
už tolik decentralizovanou Kanadu. 
Tím může pozitivně ovlivnit quebec- 
kou situaci a nejen ji. Dá se však oče
kávat, že separatistická vláda Quebe
ku a její reprezentanti budou klást 
Clarkovi v jednání všemožné překáž
ky, jen aby ukázali neudržitelnost fe
deralismu vůbec. Proto se Parti Que- 
becois hodilo vítězství J. Clarka, v 
němž vidí slabšího partnera než byl P. 
Trudeau, jenž má v Quebeku silnou 
podporu u voličů. Tím zůstává i role 
Trudeauova jak o  vůdce opozice a to i 
v roli odpůrce quebeckého separati
smu značně důležitá, a to i pro Clarka 
a jeho  vládu.

Protože konservativní strana má v 
Quebeku velmi slabou pozici, má tu 
velmi důležitou úlohu quebecká poli
tická profederální opozice, t.j. hlavně 
liberální strana a její nový šéf Claude 
Ryan. Ten útočí nejen na nebezpečí 
separace či suverenity-asociace, na ne- 
demokratičnost zákona 101, ale i na 
rostoucí etatizaci, byrokratizaci, nad
měrné státní zásahy do ekonomiky ja 
ko na formu a koncept “sociálního de
m okratism u” vládnoucí Parti Que- 
becois. Ryan se zasazuje o omezené 
státní zásahy balancované privátními 
a lokálními autonom ním i institucemi.

Také soutěž těchto koncepcí, nejen 
separatismus versus federalismus, bu
de nabídnuta  Quebečanům k volbě v 
blízké budoucnosti.

V nadcházející kampani před re- 
ferendem o “suverenitě-asociaci” příš
tího ja ra  by opozici hlavně pomohl 
argument, že společná kanadská mě
na jako  forma asociace nebude v pří
padě suverenity Quebeku povolena. 
Toho by se zřejmě quebecký volič za
lekl nejvíc. K volbám by mělo dojít 
nejméně rok po referendu, t.j. v r. 1981.

Za zmínku také stojí pozice největší 
quebecké odborové unie CNTU. (O 
uchopení jejího vedení se před půl ro
kem pokusila marx-leninská strana 
maoistů, která má v Quebeku asi
5.000 členů, avšak neúspěšně. Mao- 
isté byli přehlasováni delegáty umír
něného, ovšem stále levicového zamě
ření.) Členstvo této unie se na jaře  
t.r. vyjádřilo, na rozdíl od vedení, pro
ti přijetí oficiální politické linie sepa
ratismu. Mezi odborovými uniemi a 
quebeckou vládou tedy rozhodně ne
existuje žádná harmonie. Na druhé 
straně také quebecký ministr financí 
J. Parizeau, ve snaze neoslabit que
beckou vládní pokladnu, zaujímá vů
či požadavkům unií tvrdý postoj. 
Stávky, tolik typické právě pro Que- 
bek, jím  zmítají i nadále, pod vládou 
údajně sociálněji orientované Parti 
Quebecois.

V další sféře vztahu existuje také 
hluboká nedůvěra quebecké ekono
mické elity (i francouzské) vůči vlád
noucí politické garnituře.

Také faktor obav z obtížné ekono
mické situace působí dost silně na 
myšlení Quebečanů, takže se nezdá, 
že by tolik dychtili po separaci. Eko
nomiku nelze jednoduše vyřešit hla
sováním v referendu.

Zdá se, že lze nalézt alternativy pro 
nové uspořádání kanadské konfedera
ce i s Quebekem. Také Claude Ryan 
má za cíl relativně větší autonomii 
provincie v rámci Kanady, vyhrají-li 
quebečtí liberálové v příštích provinč
ních volbách. (Jeho diference s Tru- 
deauem byly prozatím odsunuty.) 
Nechce-li Alberta něco podobného, to 
se ještě ukáže. Její ekonomická sílaje 
pro ni výhodou.

Historie i dnešek ukazují, že žádné 
národnostní ambice nelze arbitrárně 
sprovodit ze světa. Posilování národ
nosti, jejího jazyka a kultury by se 
však nikdy nemělo dít na úkor práv 
a svobod druhých.

Pro vývoj Kanady by na druhé stra
ně nebylo ani žádoucí francouzský 
fakt potlačit. Jeho  smírné vyřešení 
může naopak Kanadu posílit. Existen
ci rozdílu mezi národnostmi nelze 
ignorovat. Avšak, jak si povšiml už 
před lety quebecký malíř Paul 
Borduas, žijící po léta ve Francii, fran
couzský Kanaďan má více společných 
rysů s anglickým Kanaďanem než s 
Francouzem z Evropy. (Toho také 
Quebečan nijak zvlášť nemiluje.) 
Doufám, že nejde jen o rysy konsu- 
merismu, hot-dogů, hamburgrů a 
Coca-Coly.

Zůstane pravdou, že Kanada bez 
Quebeku by mohla existovat snadně
ji než Quebek bez Kanady. Ten by se 
po čase mohl stát dalším Puerto Ri- 
cem Severní Ameriky. Je však také 
otázkou, zda desintegrace jednou za
čatá, by se zastavila. Kanadští poli
tikové i národy mají úkol vyřešit prob
lémy Kanady tak, aby se její existence 
nestala jen historií.

Richard Drtina

Jak tomu bylo v březnu 1939? Český 
exilový historik Ivan Pfaff uveřejnil 
v západoněmeckém liberálním týde
níku Die Zeit článek o obsazení čes
kých zemí 15. března 1939. Na základě 
studia archivních dokum entů  tvrdí, že 
Berlín počátkem března 1939 připra
vil plán na řešení “české otázky”, který 
předpokládal zachování autonomie 
českého národa. Legální, konstituční 
cestou měly být vytvořeny dva pro
tektoráty, pro Čechy a pro Moravu, 
které měly mít vlastní ústavu, volenou 
vládu a plnou vnitřní samosprávu. 
Hned po jejich ustavení se měla říšsko- 
německá vojska stáhnout zčesko-mo- 
ravského prostoru. Čeští politici Há- 
cha a Chvalkovský prý během osudo
vého vyjednávání v Berlíně 14. března 
věřili, že tato relativně mírná varianta 
bude realizována, a proto ustoupili ně
meckému nátlaku. Poté co však Wehr
macht bez odporu okupoval Čechy a 
Moravu a Hitler přijel na Pražský 
hrad byla tato varianta ignorována. 
16. března Vůdce vydal pověstný vý
nos o zřízení “Protektorátu  Čechy a 
M orava” , jímž byly české země začle
něny do tisícileté Velkoněmecké říše. 
Wehrmacht měla také zůstat na věčné 
časy.



Zajímavosti ze světa
V ybudování kom unism u pacifickým stylem

Předpokládám, že většina čtenářů 
nikdy neslyšela natož se vezla s AIR 
N AURU, ač jde o leteckou společnost, 
která s velkými Boeingy přistává na 
šestnácti zámořských zastávkách, od 
M elbournu po Hongkong.

Třeba jste ani neslyšeli o Republice 
N AURU. Malé, ale ne chudé. D okon
ce per capita bohatší, než olejem na
sáklý Kuvajt. Být Nauranem či Nau- 
rankou znamená celoživotní pohodlí, 
socioekonomické zajištění od kolébky 
až do rakve, perfektní materiální zá
kladnu a přitom není nutno pohnout 
prstem.

Kde je ta země? Tato  zemička o roz
měru osmi čtverečních mil je ve střed
ním Pacifiku, mezi ostrovy Marshallo- 
vými a Šalamounovými, skoro přesně 
na rovníku. Nemá hlavní město. Nemá 
ani vedlejší město. Chybí politické 
strany. Kdysi to byla kolonie ně
mecká, po první světové válce v man
dátu britském, poté v držení jap o n 
ském, po druhé světové válce společ
ný britsko-australsko-novozélandský 
trusteeship - svěřenecké území. Od 
ledna 1968 mají nezávislost. Na roz
díl od Č SSR, tamějším mužům ledna 
to vyšlo a Sověti nepřijeli.

Kolik je těch šťastlivců? Asi pět ti
síc. Další tři tisícovky jsou cizáci - ves
měs Číňané a běloši - a ti k blahu ze
mě pracují.

Jak  pracují, že tam je takové blaho? 
Kapku petroleje pod kokosy nenajde
te. Za to ostrov je zásobárnou fos
fátů. Velké mašiny drápou povrch a 
nakládají drahým hnojivém lodě. Pan 
president H am m er de Roburt prý 
ukládá každému občánkovi nějakých 
deset tisíc dolarů ročně v zahranič
ních bankách. Lid má velké Cadillacy 
a neexistující silnice, má luxusní ste
reo gramofony a nepravidelnou do
dávku elektrického proudu. A co až si 
vykutají fosfáty, co pak?

1 na tuto alternativu se připravili, 
aby z tučných let nebyla leta hubená. 
Pan president zainvestoval velikánské 
peníze do stavby činžáku v austral
ském Melbournu. Parádní cylindrický 
m r a k o d r a p  j m é n e m  N A U R U  
HOUSE, luxusní prostory k pro
najmutí za značný peníz. Otec vlasti 
si vypočítal, že činže vystačí k zacho

vání blahobytu ostrovanů. Tedy co 
Naruan, to pán či paní domácí. Statky 
se rozdělují podle potřeb, komunis
mus dobudován, Karel M arx měl 
pravdu.

Ale na Nauru aspoň mají hnojivá, 
která jedni přespolní vykutají a druzí 
přespolní koupí. Porovnejte tento je
den ostrov s 2.141 ostrovy M ikronesie, 
kde také mají vybudovaný komunis
mus a to bez fosfátů, bez jakýchkoliv 
zdrojů. Až tedy na jeden: americkou 
federální štědrost.

Napřed zeměpis a dějepis. Blahé 
archipelago či archipelaga najdete v 
západním Pacifiku, na sever od rov
níku, na prostoře tří milionů čtvereč
ních mil, všeho všudy 130.000 duší dlí 
na 97 ostrovech, mluví se devatero j a 
zyky, na západ máme Marianny (Sai- 
pan, Tinian, odkud se vzlétlo nad Hi
rošimu), uprostřed Caroliny (Yap, kde 
polonahaté dámy nakupují v super
marketu a měnou kromě dolarů jsou 
dvoumetrová kamenná kola s dírou 
uprostřed, na klacek, přes rameno a 
už hopsat k uzenáři; Truk, s nej větší 
japonskou flotilou zajedno dopoledne 
v únoru 1944 úspěšně potopenou v la
guně (a na východ Marshallovy ostro
vy - atoly a atůlky, kde se hodně bo
jovalo za druhé světové války). Tře
ba na mrňavý Kwajalein dopadlo
20.000 tun TNT. Jediný stromeček 
tuhle pozornost nepřežil. Po válce se 
pokračovalo. Vzpomínáte na Bikini - 
ty první, původní, vskutkuexplosivní?

Mikronesie patřila Španělům, kon
cem Hevatenáctého století ji za babku 
prodali Němcům, Němci o ni přišli po 
první světové válce, Japonci o ni přiš
li po druhé světové válce, a pak došlo 
k americkému svěřenectví pod patro
nátem Spojených národů.

Specielní poznámku nutno věnovat 
G u a m u : zem ěp isně  je  so u čás t í  
Mariann, ale politicky není. Není v 
americkém dočasném nájmu, ale ve 
vlastnictví. Rozdíl nepřehlédnete: již 
u letiště nás lákala zlatá brána do ku- 
linárního království M acDonald. Na 
ostrově se 100.000 obyvateli je napě
chováno 60.000 automobilů, tedy ple
chová saturace, hrůzostrašnější než v 
Los Angeles.

Jestliže máte namířeno z Ameriky 
do Asie, nebo naopak, doporučuji si 
zavandrovat tímhle mikronéským 
směrem. Na výlohách vám to nepři
dá. Na výlohách, zpřesňuji, nám to 
v roce 1972 nepřidalo. Místo přímého 
letu z Tokia do Honolulu jsme právě 
v Guam u přesedlali na Air Microne- 
sia, která šmejdí v tomto zajímavém 
prostoru. Jedním pilotem je Čech jmé
nem Slovák. Na palubě každého Boe- 
inga se veze mechanik a náhradní 
součástky, neboť na těch ostrovních 
International Airports jsou vybaveni 
toliko větrnou punčochou. Když jsme 
se snášeli k Truku, málem jsme zasáh
li dom orodou babku. Na přistávacím 
korálovém plácku se hnala za po
plašenou kozou.

Na tomtéž Truku jsme si několi
krát koledovali o potíže. Jednou se 
nám ztratil náš chlapeček, tehdy osm
náctiměsíční batole. Našli jsme ho 
zapasovaného v japonském kulomet
ném hnízdě. Jindy jsme o milimetr 
unikli na lodičce srážce v laguně mno
ha hladových žraloků.

Jenže teď ten komunismus: Po pě- 
tačtyřicátém se o Mikronesii stara
li američtí vojenští páni, Department 
of Navy. Admirálové vládli, ale ne 
moc. K změně došlo začátkem šedesá
tých let, když čerstvý president Jo h n  
F. Kennedy předal končinu civilům, s 
předsevzetím, že tedy tahle M ikrone
sie se stane modelem koloniální sprá
vy. Když model, tak to se škrtit nedá. 
Měšce se otevřely. Jestliže v roce 1960 
vyklopily deset milionů dolarů, v roce
1978 už těch milionů bylo sto padesát.

Na Nauru občan je panem domácím 
a činži platí jiní. V Mikronesii dom o
rodec je státním úředníkem. (Na Yapu 
je těhie kádrů 70% veškerého dospě
lého obyvatelstva.) Od harpuny pře
šel k lejstrům a štemplování. Jenže 
pozor, jde o úřadování nominální, 
spíš teoretické, značně neviditelné. A 
šťourat do těchto metod práce se ne
vyplácí. Když mladý americký oficiál, 
zástupce ředitele veřejných prací, ne
souhlasil s nepřítomností zaměstnan
ců v úřadě a dokonce se domáhal za
vedení píchaček, vyhnán byl z archi
pelaga, horlivec a poctivec, bloud je
den.



Tak třeba na tom Yapu: domorodci, 
jichž je zhruba 8.000, si mohou vybrat 
mezi více než 1.200 podpůrnými pro
gramy z federálních zdrojů. Za rok si 
dovezou a zkonzumují piva za jeden 
a půl milionu dolarů, račte si to přepo
čítat na hlavu. Lékařská péče je samo
zřejmě zadarmo. Kdo by si chtěl po
stavit nový domeček, ať si řekne, erár 
mu věnuje 15.000 dolarů. O Vánocích 
se na ostrovy snáší padáky s dárky. 
Jde  o akci příhodně nazvanou Opera- 
tion Santa  Claus. Ledacos se snáší z 
nebes. Například dámské střevíčky s 
vysokými podpatky, ideální k prom e
nádám v džungli, nebo arktické vy
bavení (arctic-duty parkas), rovněž 
ideální do džungle.

Na ostrově Ponape hlavní městys se 
jmenuje Kolonia. Vedejím  jedna bah
nitá stezka. Několikrát jsem se jí  bro
dil. Tak v tomhle městysu, kde o jedi
ného pracanta nezavadíte, je 500 no
vých automobilů, tedy jeden na tři 
osoby.

Mikroneské laguny jsou napěcho
vané dary moře, ale na jediném z těch
hle ostrovů jsem nespatřil čerstvou, 
místně vylovenou, lapenou čudlu. Ne, 
domorodci dávají přednost portugal
ským sardinkám. Konzervy, to je je
jich forte. Proč se obtěžovat s chle- 
bovníkem, v němž je  tolik užitečných 
vitaminů? Oblíbenější jsou japonské 
sušenky. Místo kokosů se konzumuje 
Coca Cola.

Je pořekadlo: “Dejte potřebnému 
rybu a nasycen bude jeden den. Nauč
te ho lovit a už nikdy nebude mít 
hlad.”

Zásluhou federální štědrosti se Mi- 
kronesan odnaučil lovit. Á pěstovat, 
polnostem se věnovat. Celková pro
dukce zemědělských plodů, ovoce a 
zeleniny se smrskla z třiceti milionů 
liber ročně na jeden  milion. Na rurál- 
ním Saipanu (obyvatel 10.000) zbylo 
přesně deset sedláčků. Kdyby lenoši- 
vý lid na 300 akrech zasázel zázvor, 
vydělá si milion, doporučili experti. 
Jen  ať neradí, my tuhle sumu dosta
neme z Washingtonu bez ohánění.

Již padla zmínka o Bikini. Dvacet 
tři roků atomového pokusnictví. Při 
akci zvané BRAVO v roce 1954 záslu
hou jedné petardy došlo k explozivní
mu účinku 750 Hirošim. D omorodce 
ovšem včas odstěhovali na náhradní 
ostrov Kili, kde se jim nezalíbilo. Po
dobný byl osud rodáků z atolu Eniwe- 
tok. D om ov jim  byl nukleárně zasažen 
a rozmetán víc než třicetkrát. Po po-

depsání smlouvy o zákazu atomových 
atmosferických pokusů v roce 1963 se 
stal cílem pro interkontinentální rake
ty odpalované z letecké báze Vander- 
berg v Kalifornii. A jakoby si Eniwe- 
tok ještě nebyl užil svoje, letectvo se 
pustilo do příprav podzemních výbu
chů. Mezitím eniwetokští exulanti, z 
původních 137 rozmnoženi do počtu 
400, si na náhradním atolu Ujelang 
ne a ne zvyknout; remcají, kritizují 
kvalitu místních krabů, kokosy jim ne
chutnají. Poslali dva náčelníky podí
vat se na Eniwetok. Rodný atol byl k 
nepoznání. Některé jejich ostrůvky z 
toho všeho bombardování zmizely, 
jiné vznikly. Only in America: Exulan
ti si najali právníky z Micronesia Le- 
gal Service, placené federálním úřa
dem Office of Economic Opportunity  
ve Washingtonu, ti zažalovali letec
tvo u soudce v Honolulu a ten další 
vybuchování na či pod Eniwetokem 
zakázal.

V roce 1981 svěřenecký status 
Trusteeship Territories vyprší. Ameri
ce již nadále Mikronesie svěřena nebu
de. Co bude? Vzklíčilo již v těhle pod
mínkách hnutí za nezávislost? Ale 
vzklíčilo. Hnuli se domorodci s pře
dáky též německých jmen jako  třeba 
Karl Haydn a Rom an Tmetuchl. Vzni
kl Congress of Micronesia, vlajku ma
jí, hymnu mají. Národ lidí roztouše- 
ných v Pacifiku, nikdy se nedomluví, 
nikdy se ani nepotkají. Metropolí no
vého útvaru je ona Kolonia na Pona
pe, kde jsem se po jejich jediné avenue 
brodil v blátě. Na Ponape není zvykem 
platit účty. Stachanovce nemají a nej
populárnější je program a realita žít z 
amerických federálních podpor. Věd
ci situaci definují jako  “post-in- 
dustrial leisure society with a quaran- 
teed annual income,” tedy národ na 
výminku.

Nezávislost vypukla v Ponape v má
ji 1979. Tatíčkové zakladatelé s odvr
žením amerického jh a  se ale naprosto 
nemínili osvobodit od amerického 
měšce. Kdepak. Naopak. Miliardu 
nám, vy imperialističtí pacholci, vyso
líte, všechno, ale všecičko nám na pří
ští leta budete platit, a Washington, 
kde jak známo president Carter nemá s 
ničím nejmenší potíže a v té své bez
konfliktní situaci se může nudou u- 
kousat, tedy W ashington cvakl kram- 
fleky, že ovšem ano, solit se ostrova
nům bude, jak  požadují.

Není však vše bezkonfliktní v útvaru 
mikroneském. Severní Marianny, osl

něny vývojem na sousedním Guamu, 
si už v pětasedmdesátém odhlasovaly 
závislost na Americe, status common- 
wealthu podle vzoru baží po vlastních, 
ještě lahodnějších dohodách s 
Washingtonem. Palauští poslali účet 
na 128 milionů dolarů ročně čili devět 
tisíc na hlavu. Tuhle platbu vyžadují 
na pořád, na věky, a zvyšovat podle 
růstu inflace. Myslitelé jako  har
vardský ekonom John  K.Galbraith je 
v tomto požadavku vehementně pod
porují.

Na fóru OSN je americká vláda kvů
li Mikronesii často na pranýři. Z kolo
niální krutosti ji usvědčuje Sovětský 
svaz, Německá demokratická republi
ka, ugandští humanisté. Zástupce so
větského humanismu dal Americe prv
ní zemi socialismu za vzor. Jak  Kreml 
například vyřešil tatarskou otázku.

V ÍT Á M E  VÁS se na atolu Majuro 
v dom orodé řeči řekne YOK WE YUK.
V New Yorku se ukázal čerstvý uprch
lík, ze solidní funkcionářské rodiny 
prověřených straníků, dítě vyrostlé v 
normalizaci, dítě Husákovo. Utekl na 
Západ a věnuje se studiu sociálního za
bezpečení. Kde by se mohl zabezpečit 
nejvíc a nejradostněji. Přistihl jsem ho 
při analýze poměrů havajských a jak se 
tam hned teď odebrat na penzi. “Pře
ce jsem neutekl, abych pracoval. Já  
jsem komunista, ” povídá, “jde mi o 
komunismus ten dobudovaný, podle 
potřeb.” Jeho potřebou je odpočívat, 
svěřil se tento třiadvacetiletý junák.

Zmínil jsem se mu o Mikronesii. 
Nevím, zda tam odjel. Každopádně 
nevěřím, že by mu tam  postavili 
YOKWE YUK slavobránu.

Otto Ulč

Kdo má prospěch z inflace? Ačkoliv ži
votní náklady v Americe se zdvojnáso
bily od roku 1967, ne všechny sociální 
skupiny si vedly stejně ekonomicky. 
Podle statistik americké firmy Tax 
Foundation si nejvíce polepšili dělníci 
organizovaní v silných odborech. Tak 
reálné mzdy ocelářů od roku 1967 
vzdor inflaci vzrostly o 32%, dělníků 
v automobilkách o 24%, a v naftovém 
průmyslu o 22%. Naproti tomu reálné 
příjmy “white collar” profesí ani ne
držely krok s inflací; u podnikových 
právníků poklesly zhruba o 9%, a u 
profesorů dokonce o 17.5%. Vcelku se 
příjmové rozdíly mezi dělnictvem a 
středními vrstvami v kapitalistické 
Americe zmenšily, zatímco v sociali
stickém Československu v důsledku 
platové denivelizace vzrostly.



Z Československa
Případ Pospíchal, Cibulka a Chloupek
Krajská správa SNB
O dbor vyšetřování Státní bezpečnosti
Brno
VS-ČVS-51/02-78

v Brně dne 6.5.1978

U s n e s e n í  
podle § 163/1 tr. řádu s t í h á m :  

Petr P O S P ÍC H A L, nar. 16.4.1960 v 
Brně, učeň n.p. TISK Brno, Veveří 
č.39, svobodný, bytem Brno, B. M ar
tinů 5 jako  obviněného z trestného či
nu pobuřování podle § 100 odst. 1 
písm.a) tr. zák. neboť na základě zjiš
těných skutečností je dostatečně odů
vodněn závěr, že jmenovaný v průbě
hu roku 1977 až do února 1978 roz
šiřoval v okruhu svých známých pí
semnosti jejichž obsah pobuřuje pro
ti socialistickému společenskému a 
státnímu zřízení republiky.

O d ů v o d n ě n í  
Trestní stíhání bylo zahájeno vyšetřo
vatelem StB v Brně dne 13.4.1978 pro 
tr. čin pobuřování podle § 100/1 písm. 
c /tr .  zákona. V průběhu vyšetřování 
shora uvedené trestné činnosti, pro 
kterou jsou stíháni jako  obvinění Petr 
Cibulka, Věra Cibulková a Libor 
Chloupek, bylo zjištěno, že Petr P o 
spíchal se jednak podílel na trestné čin
nosti shora jmenovaných a jednak  sám 
nezávisle na shora uvedených osobách 
sám rozepisoval a rozšiřoval mezi mla
dé lidi z okruhu svých známých písem
nosti jejichž obsah útočí proti socia
listickému společenskému a státnímu 
zřízení republiky... Shora uvedené 
skutečnosti jsou potvrzeny dosud pro
vedenými důkazy zejména částečným 
doznáním Petra Pospíchala, výpovědí 
svědka Michala Horáka, vydanými 
inkriminovanými písemnostmi, mate
riály zajištěnými při domovních pro
hlídkách, jakož i předběžným vyjádře
ním znalce z oboru písmoznalectví.

14. listopadu 1978 byli obžalovaní od
souzeni podle § 100 odst. I písm . a) tr. 
zák. (pobuřování) takto:

Petr C ibulka 2 roky  
Libor Chloupek 20 měsíců 
Petr Pospíchal 11 měsíců  

Uvádíme výňatky z dopisů obžalova
ných v d o b ě  vazby.

Petr Cibulka (27.10.1950)
P S 151 Brno 2

Z dopisů matce
30.5.78:
...D ozvěděl jsem  se, že budeš propuš
těna z vazby a to m n ě  pořádně zvedlo  
náladu. Tvoje vazba to tiž byla jed iná  
věc, která m ě zde ničila a jsem  rád, že 
konečně zjistili, že js i  nevinná... Ne
předpokládal jsem  ale, že by se moje 
případné p o tíže  m ohly obrátit i pro ti 
Tobě.... R ád  bych zde m ěl několik věcí: 
učebnici Němčina pro  sam ouky, bibli, 
trestní zákoník, kn ížku  Základy ša
chu.... Před týdnem  jsem  taky psa l na 
presidentskou kancelář, aby Tě p ro 
pustili, dále že veškerá m oje činnost 
nen í v rozporu s čs. zákony a p o k u d  
m ají j in ý  názor, a ť m ě  p u s tí db Ra
kouska.

29.6.78:
...Co se týče m ého obhájce Ju  Dr. D vo
řáka, je  jasné, že m oc času na m ne m ít 
nebude....K  seznám ení se spisy na 
konci vyšetřování slíbil přijít, k sou
du doufám  taky a jin a k  m n ě  stejně p o 
m oci nem ůže... Co se týče m ých p řá te l 
nečekej žádnou znatelnou pom oc. O 
všem jso u  už více či m éně přesně in
fo rm o vá n i a sam ozřejm ě udělají co 
bude v jejich silách. Jejich síly jso u  
však bohužel příliš omezené....

20.7.78:
...P o ku d  to zde i po  m ém  propuštěn í 
bude po liticky vypadat tak zoufale ja 
ko  dosud, zažádám si rozhodně o vy
stěhování a věřím, že m n ě  nebudou dě
lat příliš problém y....P ak Ti všechno 
vynahradím....Píšeš, že se m oje obvi
něn í prokáže ja k o  málo závažné.... 
Vzhledem k tom u, že za nic se dává ko 
lem 12 měsíců, tak za málo závažnou  
věc bych m ohl v nejhorším  případě  
dostat 18 měsíců. A  to  se m ně ani 
nechce m luvit o helsinské konferenci, 
podle níž jsem dokonce neudělal vůbec 
nic.... Napiš kám ošům , že jsem  o d  15.4. 
78 ve vazbě za a k tivn í podporu  Charty 
77 a za činnost v čs. undergroundu, 
především  za šíření nahrávky 6ti hodin  
III. festiva lu  druhé hudebn í ku lturv  - 
Hrádeček 1978....

30.7.78:
....Přesto, že od  podpůrných akcí neo
čekávám žádný osobn í prospěch, jsem

rád, že se vůbec něco děje.... Pozdravuj 
tátu, ujisti ho, že se cítím  výborně, sa
m ozřejm ě  v rámci m ožností....C o se 
týče jeh o  názoru, že bych se m ěl víc 
věnovat svém u p o vo lán í a m éně koníč
kům , sam ozřejm ě ho respektuji. Já  si 
ale zase myslím, že on se stal otrokem  
svého povolání, fu n k c í  a záplavy p o 
v inností z  toho všeho vyplývajících a 
já  bych tak skončit nechtěl....Co se 
týče hudebních časopisů, k teré  m ě  tá
ta předplácí, byl bych rád, kd yb y  je  
zaplatil i v roce 1979. Čert v í ja k  dlou
ho zde je š tě  budu...Jak chodí časopi
sy? H lavně ze zahraničí, speciálně 
M usik Express, Sounds a Jazz Fórum.

4.8.1978:
Dále se prosím  Tě táty zeptej, ve k te 
ré zem i (Švýcarsko, R akousko, N S R )  
um ožňuje stát přistěhovalcům  absol
vování 6-12 měsíčních ja zykových  
kursů. M im ořádně m ě  to zajímá. 
M ám  ovšem  na m ysli celodenní kursy, 
které bych p a k  splácel, ne studium  při 
zam ěstnání....A ž budeš v Žabovřes- 
kách na poště, zajdi za vedoucím  a 
upozorni ho, ať už nezadržuje poštu, 
pro tože kontrola byla už zrušena, o 
čem ž mě! být in form ován....O .M . z 
Prahy bude dokončovat m ůj článek o 
Captain Beefheartovi.

10.8.78:
...Jak m i bylo sděleno, je p ro ti Tobě  
zastaveno trestní stíhání. Jsem pro to  
strašně rád, že to dobře dopadlo a 
že Tě nem ám  na svědomí. K dyž už  
jsm e  u toho, ja k  to teď  s Tebou vypa
dá v zaměstnání? M áš to tiž  příliš hor
livého šéfa.

14.8.78:
...D íky  Ti za informace o časopisech. 
Co se týče Tvé p o zn á m ky  o neúnosně  
širokém  záběru s ja kým  se zajím ám  o 
kulturu, asi m áš pravdu. N ěkteré ča
sopisy přestanu odebírat....D íky Ti 
za zajím avé informace z  venku. Je to  
tady hned  veselejší.

1.9.78:
... Věřím, že nezávisle uvažujícím  lidem  
dokážu, že m ě  odsoudili nespravedli
vě. A ť  dostanu cokoliv, nedělej si o 
m ne starosti. To by m n ě  vadilo m no
hem víc než celý trest a vazba dohro



m a d y ....Z  nabízených věcí m ám  zájem  
o: Ježek  a O svobozené divadlo, H u
debn í A m erika , E squité’s 1945 Jazz  
Book, Blues and  Trouble, N obody  
K now s - Negro Spirituals, A m erické  
h u d eb n í názvosloví....C h tě l jsem  se Tě 
taky zeptat, je s tli ob jednané časopisy  
chod í v pořádku , h lavně  M usik  E x
p ress ....S ta ň ko v i řekni, že p o k u d  se 
je š tě  p řím o  nespojil s ja zzo v o u  sekcí 
ve věci gra fické h u d b y  a článku  o 
Jo h n u  Cage ať to co nejdřív udělá....

17.9.78:
...Ž á d o st o p ro p u štěn í z  vazby m n ě  
p o d le  o čekáván í p ro ku rá to r  zam ítl. 
A s i nás m á  tak rád, že by se bez nás ne
obešel.... P řednostně m ám  zájem  o 
všechna alba sku p in y  Nice, M agma, 
H enry Cow, Jethro  Tu 11, Emerson, 
Lake a n d  Palmer 1., II., IV ., V. a jejich  
p o sled n íd vo ja lb u m  W orks Vol.One... 
Jestli se někd o  z m ých  kám ošů  objeví, 
p o zd ra vu j je  a vyřiď  jim , že se m ám
O.K. A ť  ta ky  p řijd o u  k  soudu. Bude 
tam  p ra vd ěp o d o b n ě fů ra  svěd ků  z  růz
ných m ěst, je jich  ká m ošů  a tak si p o 
tom  m ů žo u  zajít na p iv o ....Ž e  m n ě  
p o d n ik  nedal společenskou záruku, 
m ě  ani nepřekvapilo. A lespoň  vím , na  
čem jsem .... O tex ty  D ylana a p o v íd k y  
Ginsberga m ám  velký  zájem. Všim l 

jsem  si, že  v roce 1979 m á  vyjít v K lubu  
p řá te l p oezie  p á r  dobrých  věcí. M ěl 
bych zájem  o Charlese Baudelaira - 
“Víno sa m otářovo” a “Obrys m ušle .” 
D ále o kn ih u  “H orké  léto" o d  Uwe 
Tim m a, k te rá  teď  někd y  vyšla.

30.10.78:
...Jak  si m ám  vysvětlit žes p o  6 týd 
nech ko n ečn ě  dostala balíčenku? N e
znam ená  to  snad, že m oje dopisy  ze zá
ří začaly chodit? ....J inak jse m  dosta l 
ten to  p á te k  i M ladý svět. F akt jsem  ani 
nevěřil, že se m n ě  to je n o m  nezdá.... 
Jsem  rád, žes ho poslala, ale je  to  trap
n ý  p lá tek  bez ja k é k o liv  úrovně... Dělej 
tak, ja k o  kd yb ych  by l na delší dovo le
né  v Itálii, o d k u d  Ti I x  za  14 d n í píšu. 
...K u p  si předp la tné  do divadla Na  
provázku , do  Janáčkovy  opery, choď  
do F ilm ového klubu, čti - m ám e 5.000 
kn ih ... N ebudeš m ít vůbec čas m yslet 
na to, co se se m n o u  děje. Na ty to  věci 
si b u d eš m uset zvykn o u t...

Z dopisů rodičům

L. C hloupek
Schr. 37 601 29 Brno 1

I.5.1978
M ilí rodiče, jse m  celkem  v p o řá d ku  a 
nem usíte  m ít o m ne obavy. Jak m o žn á  
víte, jsem  ve vyšetřovací vazbě  v Bo- 
hinicích p ro  p aragra f 100 a to  znam e
ná, že jse m  m ěl údajně organizoval 
sch ů zky  m ládeže, na kterých  jse m  m ěl 
rozšiřovat p ro tis tá tn í tiskoviny.

14.5.:
...D opis jse m  za tím  n e d o sta l...B v l 
bych velice rád, k d y b y  m i n ěkdo  k o u 
p il  kn ih y  k teré  vyšly - jso u  to  - Trum an  
C apote - L u čn í harfa - S tro m  v noci 
(Odeon), F .M .D o sto jevský  - Sp isova
telův D eník, V ladimír K órner - Údolí 
včel (M elantrich), E douard  Herriot- 
B eethoven (O deon): Verše p sa n é  na  
vodu (A lbatros), ilustr. Janeček... 
Peníze za ty knihy. Ti vrátím, ja k  jen  
přijdu  dom ů...

28.5.:
M ilí rodiče, 16.5. jsem  dosta l p rv n í  
dopis. M am i, nezapom eň na m ě s  těm i 
kn ih a m i a a ť m i je  Zdeněk kup u je  a 
..K d yb y  vyšla nějaká  výborná  deska... 
Všechno p o to m  zaplatím ...

I I .6.:
Z  těch peněz z práce p laťte  ty k n ih y  a 
desky. Ještě  jse m  si chtěl ko u p it venku  
nějakou desku  - m ožná, že ji  je š tě  n ěk 
de budou m ít. Je to A n to n io  Vivaldi- 
Inštrum éntá lne koncerty  č.2. Je to 
dvoja lbum  a vydali to  Slováci.... 
D ěku ji za balíček. Ten salám by l vý
borný  ale m ěli js te  si ho aspoň p ů lk u  
nechat. Vím ja k  je  h ro zn ě  drahý. C ibu
lijsem  nedostal, nevím  proč. L éky  byly  
vyhozeny do ko še ....L éky  se posíla t 
nesmí. K n ih y  také  ne. V  tom  m ám  
m o žn o st si vybrat z  m ís tn í “k n ih o v n y ” 
z  bohatého  sortim en tu  ruských  a so
větských  autorů. M usíte si uvědom it, 
že m ám  občanská  práva  značně om e
zena i k d y ž  pro  n o rm á ln í lidi, k te ř í tím  
neprošli to  m u s í bý t těžko  po ch o p ite l
né, p ro to že  přece nejsem  ve výko n u  
t restu...

21. srpna:
...Z  Polska jse m  si objednat řadu kn ih  
přes C izojazyčnou literaturu. N ěkteré  
u ž  vyšly, jso u  určitě  rozebrány, něk te 
ré teď  vychází a část teprve vyjde... 
N apište mi, je s tli m i cho d í z  té  p rode j
n y  p o lsk é  k n ižn í novinky . A ť  se m i P.

do nich p o d ívá  a objedná m i z oddílu  
F ilm ová a d ivadeln í literatura ty nej
lepší kn ih y ....N era d  bych o n ě  přišel, 
než m ě  pustí, tak už by n ěkteré  byly  ro
zebrané...

30.10.:
. . .V  C hrudim i byla výstava p laká tů  
A lfonse  M uchy (kopie byly h n ed  roz
prodané) ale bude se opakova t...B u 
dou  se na n í prodáva t p la ká ty  a ka ta 
log. .. Prom ítám  si tady f i lm y  - v duchu, 
zp ívám  si p ísn ičky  Boba Dylana, Beat
les, M arty  K ubišové a především  Kar
la Kryla a S va top luka  Karáska. Nebo  
taky  V a W. Třeba - ž ivo t j e  je n  náho
da, jed n o u  js i  nahoře je d n o u  dole. Z  
toho  by si m ěli něk teří lidé vzít víc p o u 
čení. N epam atuji se u ž  kd o  řekl: lidé se 
d ělí na tři druhy: N a ty, k te ř í byli zav
ření, k te ř í jso u  zavřen í a k te ř í budou  
zavření. V zpom ínám  často na S o kra 
ta, Karla H avlíčka B orovského a j in é  
p o d o b n é  lidi. Často m i p řichází na 
m ysl výrok Voltaira: “Žijem e p o u ze  
dva dny a nesto jí to za to klanět se 
p řed  p o ved en ým i taškáři.” Však taky  
za názory adresované m ocným  Fran
cie m n o hokrá t p o b ýva l  v Bastile. Z  to
ho co jsem  m ěl m o žn o st si přečíst a nej
více se m i líbí: J. W. G oethe - ztracen  
sta tek  - ztraceno něco, ztracena čest- 
ztraceno m noho, ztracena odvaha- 
ztraceno všechno. Za m ě  m ůže  o d p o 
vědět: Zbabělá m yšlenka, ú zkostné  
váhání, zženštilé  zdráhání, bázlivý ná
řek - n ezbav í svízelí, nedá Ti svobodu!  
N avzdory násilí držet se zpřím a, n ikdy  
se nesklonit, sílu svou  projevit. Tak 
p o m o c i bo h ů  si d o budu! Ivan A le- 
xandrov ič  Gončarov: “U znávám  dnes, 
že nepoznat u trp en í znam ená  nepo
zna t živo t v je h o  plnosti... A no , vidím, 
ja k  živo t n u tn ě  po třebu je  ten bo j a ty 
c itové bouře, bez nich by n eb y l ž ivo 
tem, ale uhniváním , spánkem . K de  
k o n č í i život, jestliže  člověk pracoval, 
m iloval, radoval se, trpěl, rozčiloval se 
a vykonáva l své  dílo, tím  jed ině  žil. Vi
dím, že všechno, co jsem  d o su d  prožil, 
bylo  ja k o u s i ob tížn o u  p říp ravou  ke  
sku tečné  ž ivo tn í dráze, s lo žitým  p o u 
čením  p ro  život. Cosi m i říká, že další 
cesta bude lehčí, klidnější, srozum ite l
nější. Tem ná m ísta  se osvětlila, za 
drhnu té  uzly  se sam y rozvázaly: začí
nám  m ít dojem , že ž ivo t j e  potěšen ím , 
n iko liv  zlem . Brzy znovu  řeknu, ja k  
krásné je  žít!"  Ve vězení jsem  získa l to, 
co jsem  postráda l celý živo t - k lid  a vy
rovnanost... Do dopisů  mi, m am i, vv- 
p isu j nějaké sentence, úvahy z  kn ih -  
M alý inspirom at, Velký inspirom at a



Druhá kniha aforism ů - všechny jso u  v 
oddílu filoso fie  nebo kousek za ním. 
Vypisuj m i z toho o pravdě, cti, cha
rakteru, svobodě a podobně.- A z kn i
hy Člověk v zrcadle-existencialismu, 
Sartre, Camus nebo Shopenhauer, 
Nietzsche, Dostojevský, Kafka a p o 
dobné...

Z dopisů matce

Petr Pospíchal, 16.4.1960 
Poštovní úřad 1, schránka 37 
601 29 B R N O

14.5.1978:
A h o j m am i...C htě! bych teď  hlavně 
napsat, abys zašla do ško ly  za třídním  
učitelem, a aby sis s ním  domluvila, 
jestli by m ě  m ohli uzavřít třetí ročník, 
znám ek mám doufám  dost, tak a ť to 
uzavře a dají Ti po tom  vysvědčení. Ji
nak by to byla škoda. O tom, co se 
m nou je, dejte vědět také m ém u ta
tínkovi. Jem u psát rovněž nem ůžu. Ji
nak m ě především  mrzí, že to, kvů li če
m u jsem  byl v nemocnici, se m i zase 
vrací a dost zhoršuje... Po advokátce  

jsem  také posla l 2 lístky na fo tba l na 
30.kolo  l.ligy Zbrojovka-D ukla  na 15. 
června. N ěkom u je  dejte, a ť nevyjdou  
nazmar, třeba Ondřej a ť jde... M oc  
mne mrzí, že se tady nem ohu dívat na 
hokej, p rvn í dny  jsem  nečetl ani novi
ny. A le m usí ten hokej být dost zajíma
vý, aspoň pod le  toho, co se o tom  
dočtu. Teď p íšu  tento dopis právě ve 
chvílích, kdy  začínají asi hrát naši s 
S S S R  o p rvn í místo. K dyž hráli naši 
poprvé, tak bylo slyšet z nedalekého 
sídliště. Čas o d  času se ozvalo “GÓL" 
podle toho se dalo odhadnout, ko lik  to 
asi je. A n i Z ávod  míru neuvidím ...Ji
nak m oc pozdravujte dědu. Vidíš, je  
dobře, že jsem  ten týden školy nebyl 
u dědy, asi by m ěl m oc velký strach, 
kd yž  jsem  se ve čtvrtek večer nevrátil... 
Vzpom něl jsem  si na jeden  p ěkn ý  verš 
z Nového zákona..Blahoslavení, k teří 
lační a žízn í p o  spravedlnosti, neboť  
oni nasyceni budou (evangelium podle  
M atouše, kapitola 5)...

28.5.
...Dále bych chtěl poslat bibli, p ta l  
jsem  se vyšetřovatele, a ten by m ě to 
povo lit chtěl, jen že  jsem  se je š tě  neptal 
přím o tady ...K dyž tady večer usnu, 
tak se m ě  vždycky celou noc zdá o ně
čem venku. Ještě se m ě  nezdálo nic o 
vězení. A k d y ž  ten sen tak p ěkn ě  ubíhá  
tak si ve snu myslím , že se vzbudím  do
m a ve své posteli a že to, že jsem  tady 
byl jen o m  špatnej sen. Jenže m ám

smůlu, každý ráno se vzbudím  zase 
tady. A každej den je  tady tak stejnej, 
že už nerozeznávám  data ani dny. A 
čas se m ěří jenom  podle  stínu slunka  
na stěně...

11.6.:
...M ěl bych jednu  prosbu. Vzhledem k 
tomu, že si nem ohu nechat poslat Bib
li, bych byl rád, kdybyste  někdo, jestli 
budete m ět čas (nebo kdoko liv  jinej) 
m ě m ohli poslat v dopise opis někte
rých kapitol... Jedná se zejména o 
knihu Kazatele (kratičká) a Jonáše (ta
k y  krátká). K rom ě toho ještě  3-9 kapi
tola Matouše, žalm -kapitola 52 a 53, 
píseň Šalam ounova a úryvky z proro
ka Izaiáše... V novinách sleduju, co vy
chází za nový knížky, a zaujalo m ě  asi 
před  14ti dny, že vyšlo něco o d  Her
mana Hesseho...

9.7.:
A h o j mami, dostal jsem  o d  miníilého  
dopisu, co jsem  spal několik dopisů. 
O d Tebe,..od tatínka dopis p rv n í a od  
celé třídy dopis druhý... Jinak ja ko  
obvykle se tady nic neděje, jenom  če
ká n í a čekání a nevím  ja k  d louhý bude. 
...Z  této nudy m ě dokázaly vyrušit je 
nom  zprávy z tenisového W imbledonu  
a radost nad úspěšným postupem  M. 
Navrátilové...

3.9.:
...Celý srpen jsem  nedostal ani jeden  
dopis, bylo to m oc d louho...N a další 
dopis vlastně nem ohu odpovědět co, 
jenom  si připom ínám , ja k ý  je  to vlast
ně  kontrast m ezi m ým  pobytem  v tom 
to natěsnaném prostoru a m ezi m ož
nostm i kohoko liv  venku vyjet si kam  
se ko m u  zachce...Přitom  m ě  zároveň  
moje pam ět zanáší pár let zpátky, 
vzpom ínám  si, ja k  já  jsem  šel poprvé  
do školy, vidím to před  sebou ja k o  ži
vý, šel jsem  s Tebou, mami, m ěl jsem  
na zádech a ktovku  co jsem  si na ni p o 
tom  nalepil ty obtisky švestky a dvou  
rohlíků, m ěl jsem  vlasy nakrátko, ale 
delší než tady...N uže dvanáct let od  té 
chvíle uplynulo a všechno kolem  se v 
m ých očích změnilo, ale ten den m ě  za
nechal tolik vzpom ínek...
1. 10.:
...Tento týden  v pondělí jsem  obdržel 
úřední poštou  obžalobu a obsílku k 
soudu, na které je  řečeno, že moje 
účast je  nu tná  atd. ja k o  na všech tisko
pisech. M ám  tady tu  výhodu, že bych 
ten termín klidně m oh l třeba i zapom e
nout, pro tože tady jso u  j in í  lidé o d  to
ho, aby to vedli v pam ěti, aby m ě ráno

nechali převlíct v den soudu, aby m ě  
tam dovezli, a aby m ě tam střežili, aby 
m ě někdo něco neudělal nebo abych se 
neztratil. Jejich ochrana je  spolehlivá, 
proto nem usím  m ít obav.

29.10.:

...Zase byl m ezi tím  jeden  soud, zase 
odročený. Viděl jsem  tam Vás, i ta
tínka a k m é velké radosti m noho dal
ších venku. Byl jsem  m oc rád, že jsem  
tam spatřil m noho znám ých tváří. 
Všiml jsem  si, že Sváťovi a Čárlymu 
zase trochu narostly vlasy a m ávali tak 
vesele a radostně, že bych se býval 
m usel i smát, tedy zdravím  je, i H onzu
H., kterého jsem  tam rovněž viděl a 
další odsud z Brna, kterých tam taky  
bylo dost. A le lépe nežje  všechny vidět 
je  s nim i se všemi m luvit. I  k tom u  
dojde, jenže  nevím kdy.

Svět jeden Gulag? Amnesty Interna
tional, mezinárodní nepolitická orga
nizace se sídlem v Londýně, která ob
držela Nobelovu cenu míru za svůj boj 
za lidská a politická práva, ve své vý
roční zprávě o 320 stránkách nabízí 
depresivní čtení o politické perzekuci, 
táborech nucené práce, teroru, mučení 
a masových vraždách v různých čá
stech světa. Nejvíce na štíru s hum án
ní legalitou jsou rozvojové země, které 
po získání nezávislosti obvykle nasto
lily represivní režimy, zaměřené nejen 
proti politickým oponentům, ale také 
proti etnickým a náboženským menši
nám. Ve zprávě se dočtete o pověst
ném Kololo Hill v Ugandě, kde “gori
ly” Idi Amina ubily kladivy a sekyra
mi 186 politických protivníků, a o vě
zení Sao Nicolao v Angole, kde marxi
stický básník-prezident Agostino Neto 
nechával mučit své nepřátele, atd. 
Země sovětského bloku se podle zprá
vy dopouští ne tak drastického ale zato 
soustavného porušování lidských a 
politických práv svých občanů a ob
zvláště inteligence. SSSR a R um un
sko, například, jsou označeny jako  dvě 
země kde političtí disidenti jsou pro
kazatelně zavíráni do blázinců. Amne
sty International také konstatuje, že 
výše zmíněné země, spolu s Českoslo
venskem a Polskem, se uchylují k ne
slavné praxi perzekvování a věznění 
disidentů na základě vykonstruova
ných nepolitických obvinění z para- 
zitismu, chuligánství a špionáže. Ká- 
dárovo Maďarsko, jak  se zdá, se po
dobných metod dokázalo vyvarovat.



Humor
Jelikož jsme roztroušeni po světě a vět
šina z nás si zajisté často dopisuje se 
svými přáteli v cizině a za oceánem, 
chceme našim čtenářům usnadnit ko
respondenci otištěním výňatků z této 
vynikající knihy:

D O M Á C Í  T A JE M N Í K

Návod k dělání dopisů, listin soukro
mých i úřad nich, nejvíce potřebných 
v životě občanském. Sestavil P.J.Šulc.
V Praze 1869. Nákladem kněhkupec- 
tví Mikuláš a Knapp v Karlině.

ÚVOD

Rychlý odbyt, s jakým  potkalo se prv
ní vydání tohoto  spisu, podává nej
lepší důkaz o tom, že vyhovuje potře
bám lidu našeho.
Ozývajíť se hlasové sice proti spisům 
tohoto druhu, i nelze arci namítati ni
čeho proti tomu, když jedenkaždý do
vede sobě poraditi a potřebný spis sho- 
toviti, jakož i nepochybujeme, že 
schopný a nadaný obejde se bez pra
videl a návodu; ale mnoho-li jest vele- 
duchů takových? Arciže v první řadě 
určen jest spisek tento pro ty, kteří 
nebyli ve školách měli příležitosti na- 
býti dovednosti takové.

Podotknouti ještě sluší, že toto vy
dání jest zcela znovu spracováno, j a 
kož i rozmnoženo zvláštním odděle
ním, obsahujícím podání ve věcech 
úředních, jak á  sobě každý sám napsa- 
ti může, tak že mu není zapotřebí 
ihned běžeti k notáři aneb advokátu, 
jižto velmi draho  dají sobě zaplatit 
každé slovo.

Doufáme, že dojde tak spisek tento 
ještě větší přízně u obecenstva a vyho
ví potřebám jeho.

Co se týče zevnějšího uspořádání 
listů, především ohled vzíti se musí na 
p a p í r. K dopisům upotřebíme oby
čejně tak zvaný papír poštovský nebo 
listovní.

Osobám panujícím, jakož  i při vše
likých zadáních úředních upotřebíme 
celého archu. Čím výše ona jest posta
vena, tím větší úctu jsme povinni jí 
prokázati, pročež tím více od shora ne
cháme prázdného místa a pak teprve 
napíšeme oslovení (titul.)

V r o č e n í  čili d á t  u m , t.j. místo, 
den a rok nesmí na žádném psaní schá- 
zeti.

O b á l k a .  Nesluší se vůbec odesla- 
ti list bez obálky (couvert) neboť jen

tím jej lze uchrániti od zašpinění; také 
zabrání se obálkou, že nikdo obsah lis
tu nemůže čisti.

V dělání obálek jest cvik nejlepším 
učitelem. Dejme si ukázati aneb po
zorně dívejme se, jak  se obálky dělají, 
ostatně možno za levnou cenu koupiti 
již hotové všeho způsobu a druhu; ano 
již i poštovní marky jsou na nich vy
tisknuté.

Posíláme-li psaní do krajiny, kde se 
užívá jiného jazyka, tenkráte napišme 
adresu raději v tomto; nelze požado
vat, aby v cizině rozuměli češtině, na 
př. ve Francii, Itálii a vůbec v cizozem
sku.

D ÚTKLIVÉ NAPOMENUTI" 
D L U Ž N ÍK A  Z V Y Š Š fT Ř fD Y

Vážený pane!
Dopisem svým dne 2. t.m. požádal 
jsem Vás velmi zdvořile o zapravení 
dlužné mi části. Myslím, že jsem tím 
nezasloužil si oněch výčitek, jakými 
dnešního dne obsypáváte mne, odka
zujíce zapravení dluhu na dobu neur
čitou. Pakliže kvůli postavení svému 
vyššímu chcete s pohrdáním pohlížeti 
na poctivého a mohu říci od jiných i 
váženého průmyslníka, tedy jest to 
ovšem přednost stavu Vašeho, kterou 
Vám neupírám ani nezávidím. Poně
vadž jste tak nešetrně odpověděl na 
můj list, tedy ještě jednou opětuji svůj 
požadavek, a sice se vším důrazem a s 
tím podotknutím, že pakli do 14 dnů 
dluh mi nezaplatíte, odevzdám tu věc 
svému příteli právnímu, což bude míti 
pro Vás nemilé následky; doufám, že 
tomu předejdete a zůstávám

Váš oddaný J.J.

P Ř ÍT E L I,  JE M U Ž  PO TLO U K LO

Předrahý příteli!
Velice jsem se ulekl, když jsem slyšel o 
znamenité škodě, kterou jsi předešlého 
týdne utrpěl krupobitím. Je to ovšem

bolestný pohled, když vidí člověk za 
jedinou nešťastnou hodinu zmařené 
nejsladší svoje naděje. Účastenství, 
které z celého srdce pociťuji ve všech 
strastech i radostech Tvých, živě mi 
uvádí na mysl celou ztrátu Tvou. 
Avšak nesmíš proto zoufati sobě, i 
považ, že tisícové nehodou touto zba
veni jsou všeho, co měli a bez naděje 
uvedeni do dlouhé bídy a nouze, kdež
to Tebe osud obdařil větším jměním a 
většími zásobami z úrody loňské. Tobě 
jsou otevřeny přemnohé prameny pro 
přítomnost i budoucnost, čímž se vět
šina trpících bratrů  našich těšiti nemů
že. A pak nezapomeň, že máš i přátele, 
kteří budou šťastni, mohouce podpo- 
rovati Tebe, kdyby se Ti čeho nedosta
lo. Úvahy tyto mne samého stran Tvé 
nehody dosti potěšily a možná že v 
nich i Ty nalezneš úlevu pro obtížené 
srdce své, což co nej vřeleji přeje Ti 

Tvůj věrný přítel J.J.

P Ř ÍT E L I, JE N Ž  V YHOŘEL

Drahý příteli!
Z novin dozvěděl jsem se, že továrna 
Vaše z větší části shořela. Je to nesmír
né neštěstí, kteréhož důležitost a váhu 
pro Vás pochopuji zcela. To tedy jest 
výsledek a odměna dlouholeté práce 
a pilnosti! Mne tato zpráva poděsila 
velice a užasnul jsem, jakými způsoby 
často bůh zkouší trpělivost a víru lid
skou.
S pozdravením srdečným ...

p ř í t e l i , j e n ž  n e b y l
POVÝŠEN V Ú Ř A D É 

Velectěný příteli!
Vím to, jak bolestným je člověku, když 
v naději své jest sklamán, pročež lituji 
Vás, že se Vám nedostalo očekávané 
služby v D. Avšak při tom všem nemo
hu opomenouti, bych neradil Vám, 
abyste při ucházení se o místa prázdná 
byl opatrnějším. Vy jste ještě velmi 
mladý a můžete posečkat, což bude lé
pe, nežli usaditi se někde, odkud po
tom není snadné vykoupení. Vaše 
schopnosti a Vaše veškerá povahajsou 
Vám rukojemnstvím, že Vám neujde 
slušné místo a přátel budete mít také 
dosti. Pročež těšte se jistou nadějí v 
budoucnost, což. radí Vám upřímný 
Váš ....

Kresba z kn ihy Ivana Steigera "Kleine 
Bildstorungen"



P Ř ÍT E L I, JE N Ž  UTRPĚL 
ŠKODU P O V O D N Í 
Drahý příteli!
Bolestně dojala mne zpráva, žes ná
sledkem protržení mračen a povstalou 
tím povodní utrpěl velké škody na 
svém jmění. Jak  nestálé jest vše na 
tomto světě a člověku nelze ani na 
vlastní svou příčinlivost se spoléhati, 
jelikož stačí jediný okamžik, by zničil 
snahy dlouholeté a naděje! Avšak ne
zoufej, zůstala Ti manželka a milované 
dítky; jako  pevné zdi domu Tvého 
odolaly zuřivému živlu, tak poctivé 
jm éno a pevná d ůvěra v boha a sebe sa
ma opět vytrhne Tě z bídného postave
ní. Jakmile to dovolí nutné moje za
městnání, neopomenu Tě navštíviti, 
bych osobně Tě potěšil.

PŘI O PO Ž D Ě N É M  z a s l á n í  r y b

Vysoce ctěný pane!
Zajisté budete se horšiti na mne, že po
sud neodeslal jsem Vám objednané ry
by. Avšak nebylo možno to učiniti, 
poněvadž pro rozličné překážky zdr
želo se lovení. Odešlu dva centy kaprů 
a cent štik brzy za ceny již známé i 
doufám, že spokojenost Vaši tou zásil
kou si získám a zároveň dokážu, jak  si 
vážím rozkazů Vašich i poroučeje se 
do další přízně znamenám se s úctou 
Vašeho Blahorodí...
V Y ZN Á N Í LÁSKY D ÍV C E  A 
N A B ÍZ E N Í SŇATKU 
Velevážená panno!
Vaše spanilá postava, Vaše ušlechtilé 
chování, Vaše ctnosti i všeliké pěkné 
vlastnosti povzbudily v srdci mém 
pevné a nezvratné přesvěčení, že bla
ženost svou jen u Vás hledati mohu. 
Tím způsobem muselo nevyhnutelně 
povstati v srdci mém toužebné přání, 
abych po straně Vaší mohl se životem 
dále bráti. To dodává mi smělosti, 
abych Vám co nejvroucnější prosbu 
přednesl, zbaviti mne trapné nejistoty 
slibem, že srdce i ruku Vaši bude ně
kdy smět svými nazývati

Váš ctitel a milující přítel A.B.

O D P O V Ě Ď  d í v k y  S V O L U JÍC Í

Drahocenný příteli!
Ctím, muže, který mi prostě a upřímně 
bez přepjatých výrazů podává šlechet
né srdce a cítím se blaženou, že mohu 
je přijmouti. Což myslíte, že dívka, 
buď i sebe marnivější byla, nerozezná 
pravou cenu řádného muže od lichého 
pochlebníka? Jenom  kdo pravdu a 
upřímnost miluje, smí věrnou a pra

vou lásku žádati, a jelikožjsem na Vás 
všecky chvalitebné vlastnosti mužské 
shledala, dávno již náviděla jsem Vás. 
Bůh svedl naše srdce stejně smýšlející a 
já  se těším na okamžení, kde Vám bu
du moci oustně více oznámiti.

Vaše Anna

D ÍV ČIN A  O D P O V Ě Ď  Z Á PO R N Á  

Vážený pane!
Nabídnutí Vaše mně velmi lichotí, 
avšak domnívám se, že nemám ještě 
dostatečných vědomostí ani obrat
nosti, jakých potřebuje řádná hospo
dyně. Mimo to jsem ještě příliš mladá 
a veselá, abych pociťovala touhu po 
jhu manželském, byť i bylo dosti pří
jemné. Avšak prosím Vás nicméně, 
abyste mi zachoval své přátelství a 
mně jako  dosud popřál společnosti 
své, která mně vždy byla a jest milou.

Vaše Josefa Noskova

b r a t r  z a k a z u j e  m i l o v n í k u
SESTRY SVÉ, ABY J Í  ANI 
NEPSAL, ANI SE S N Í  
N ESCH Á ZEL

Ctěný pane!
Ačkoliv osoba, stav i jméno Vaše mě 
povědomý nejsou, musíme přec tímto 
listem dáti Vám na jevo  nelibost svou 
ohledně známosti Vaší s mou sestrou 
Františkou. Jelikož proti zdravému 
rozumu i proti vůli mé a celé rodiny 
naší takováto známost Vaše s Františ
kou se počala, kterouž déle trpěti ne
lze: přikazuji Vám listem tímto, byste 
více se neopovážil písemně neb ústně 
se k ní přiblížiti, a od této chvíle všeli
ký spolek s ní za navždy ukončený po
važoval. Listy Vaše Vám odesýlám 
doufaje, že se budete chránit potkání 
se se mnou na této cestě, pro Vás i pro 
mne nepříjemné. Ostatně žádné omlu
vy ani odpovědi nepřijímám. Váš...

Kresba z knih v Ivana Steigera “Kleine Bildštórungen"
A NAKONEC: ZA D O ST 
O PO V O L E N Í K V Y STĚH O V Á N Í 
SE DO AM ERIKY

VY PO V ĚZEN Í Z LÁSKY

Milá Otilie!
Byl jsem několikráte svědkem chová
ní Vašeho, jaké dle náhledů mých i dle 
mínění každého poctivého člověka ne
sluší se mravné a počestné dívce. Ná
hodou sešel jsem se s mužem ctihod
ným, který Vás co nejlépe zná. Když 
jsem se přesvědčil o Vašem obcování 
s muži nejšpatnější pověsti, tu se zděsi
lo srdce mé, a vše to, čemuž jsem dříve 
věřiti nechtěl, vstoupilo co určitá prav
da před osvětlené oči mé. Jakkoliv by
la má láska k Vám veliká, je mi přece 
nemožno s Vámi déle známost zacho- 
vávati. Želím toho velmi; kéž byste Vy 
nemusela litovati. F.R.

Vysoké c.k. místodržitelství!
Já  nížepsaný mám v Americe v Novém 
Yorku bratra obchodníkem, jenž mě 
vícekráte již vybídnul, abych se k ně
mu odebral a s ním společně obchod 
vedl. Poněvadž takto zlepším si valně 
postavení svoje, tedy žádám poslušně 
slavné c.k. místodržitelství, by mi rá
čilo potřebné k tom u povolení uděliti.
A) Jsem dle křestního listu A) třicet 
šest roků stár, svobodný a delší čas po
mocníkem obchodnickým. J á  své po
vinnosti vojenské již za dost učinil, dle
B) listu propustného B) a potřebné pe
níze na cestu jsem od bratra svého ob



držel, jakož i vůbec Zachovalý jsem a 
C) nemám nijakých dalších závazků
C), tedy žádám, by mi slavné c.k. mís
todržitelství povolení k tomuto vystě
hování uděliti ráčilo...............

(Jméno žadatele neuvádíme, abychom 
mu tím u c.k. místodržitelství v Praze 
neublížili.)

Mluvnice
Z naléhavých důvodů vyjadřovacích 
byla česká gramatika doplněna o tyto 
pády:

8. - pád kdo s koho korytativ
9. - pád komu kolik podmazativ

(korupcionál)
10. - pád koho jak  buzerativ
11. - pád jak na koho intrikativ
12. - pád o kom co denunciativ
13. - pád kdo koho likvidativ
14. - pád kdo s kým konkubinativ

aneb sexuál

Naši vtipálkové
(Dopis torontskému deníku Globe 
and Mail)

Váš deník zřejmě podporuje každého 
kdo tvrdohlavě pokračuje ve výmy
slech o sovětském právu či o sovět
ském občanství. Bez ohledu na oficiál
ní prohlášení sovětských úřadů, vaše 
noviny raději setrvávají ve lžích a falsi
fikacích, kteréjsou k dispozici od pro
fesionálních protisovětských organi
zací.

Jestliže chcete hrát zase další proti- 
sovětskou hru, řekněte to otevřeně a 
nepřikrývejte se fíkovým listem objek
tivního žurnalismu. Řekněte rovnou, 
že jste proti výměně informací, jak by
lo rozhodnuto v helsinských doho
dách.

Jestliže primitivní a slepý protiso- 
větský postoj není vaším cílem, váš 
úvodník vůbec nemá smysl.

Jestliže chcete lidem zabránit v 
návštěvě moskevské Olympiády, pak 
vaše pokusy zkrachovaly: téměř 
všechny lístky jsou již vyprodány.

Igor Lobanov
Asistent tiskového atašé
Velvyslanectví SSSR v Ottawě

Kresba z kn ihy Ivana Steigera 
“Kleine Bildstórungen"

Z dopisů
M noho čtenářů nadšeně komentuje 
naše pokusy sjednotit vědecký výzkum 
o Járovi (da) Cimrmanovi. Doslova ze 
všech kontinentů jsme zaplavováni žá
dostmi, abychom ve svobodném světě 
nepolevili v objevování Mistrovy vše
stranné činnosti.

Pan Zvara z Berwynu ve státě Illinois 
píše, že osoba se jménem Cimrman 
hrála důležitou úlohu při založení pl
zeňského pivovaru Prazdroj. (Šlo pa
trně o Járova strýce Alfréda.) Čtenář 
pln morálního rozhořčení připomíná 
pokrytectví šovinistických cimrmano- 
logů z Prahy, kteří chtěli zastřít tuto 
skutečnost tvrzením, že Alfréd v té do
bě zakládal sodovkárnu v ukrajinském 
Kyjevě. Nepochodili!

Náš příznivec (z finančních důvodů 
dosud ne předplatitel) p.M.Kennedy 
Hampl nás nabádá z Dawson City na 
Yukonu, abychom použitím ultra
fialového záření vrhli nové světlo na 
Cimrmanovu osobnost. Buďte ujištěn, 
příteli, vrhneme světlo!

Jelikož jedním z návrhů v dopise z 
Yukonu bylo podrobné prozkoumání 
činnosti Járy  (da) Cimrmana mezi 
Indiány Britské Kolumbie, založili 
jsme fond, který by umožnil organizo
vání vědecké výpravy. S radostí Vám 
sdělujeme, že došlyjiž první příspěvky:

Maruška Staňková z Montrealu .... 
$4.25 - “...chtěla jsem koupit rebarbo- 
rový koláč, ale řekla jsem si: Cimrman 
potřebuje výzkum s větší naléhavostí 
než já  reveň!”

Gabriel Laub z Hamburgu .....
DM 9.99 - “Ani se o tom nezmiňuj, 
Venco. Řekni, že jsme jednou nešli na 
pivo.”

George Sterling ze Sydney ......
AUS $1.45 - “Můj desátek na vědu.

Škoda, že jsem té noci v pokru nevy
hrál víc.”

Dámský odbor České besedy v Sin- 
gapore ...SING $12.10 - “Dovolujeme 
si zaslati čistý výtěžek z prodeje bábo- 
vek na 11. plesu Svazu Čs.-Singapur
ského přátelství.”

Jan Kristofori: Z  cyklu  A m erika



Interview
Redakce položila  něko lik otázek čle
nu redakční rady, spisovateli Josefu  
Škvoreckém u.
Z A P A D : Co si m vsilte o exilu? 
Š K V O Ř E C K Ý :  Pěkná veleotázka. 
Skoro jako: Co si myslíte o českém ná
rodním charakteru? Odpověď na tuhle 
druhou otázku je samozřejmě předem 
daná, a závisí na naturelu odpovídají
cího. Je-li to škarohlíd, bude naříkat 
nad elasticitou české páteře, že jsme 
nebojovali za Mnichova a že jsme, ja 
ko jeden muž a žena, neodporovali ko
munismu, třeba za cenu života atd. Je 
li to člověk přívětivý, poukáže na nej
lepší výsledky českého myšlení, chro
nicky předbíhajícího dobu, na schop
nost národa přežít i d louhá staletí po
roby atd. Já  si pořád myslím, že národ 
žádný charakter nemá. Žije však v roz
ličných politických zřízeních, která 
dovedou charakter lidí případně taky 
zle zřídit. Jsou zřízení, kde se lumpům 
daří jen v ilegalitě. V takových systé
mech se tomu říká podsvětí. G auner
ské možnosti v legálním světě jsou ví
ce nebo méně omezeny systémem, je
muž Američani říkají checks and  ba- 
lances, tedy veřejnou kontrolou. A 
jsou jiné systémy, které lum pům  - tvá
řícím se ovšem většinou jak o  světci 
(ale přetvářka je jednou  ze základních 
charakteristik takových systémů) - dá
vají více nebo méně zelenou. P ro to  je 
nesmysl mluvit např. o kolektivní vině. 
Američani mají přesně stejné sklony 
k svinstvům jako  Němci. Jejich systém 
však dost znesnadňuje, aby se svin
stva, pod rouškou nějaké ideologie, 
prezentovala jako  ctnosti, nebo d o 
konce výdobytky rasové, třídní nebo 
národní spravedlnosti. Znáte přece 
americké cops - ty tuhé chlapíky s kol
tem nízko u boku. Jsou tuzí, protože 
denně riskují život v drsných ulicích. 
Představte si, že by v Americe zavládl 
stalinismus, kde, jak  nás znovu a zno
vu poučuje historie, policie nejen že 
má v podstatě volnou ruku, nejen že 
stojí mimo kontrolu veřejnosti, ale do
konce v některých obdobích je vlast
ním a skutečným bossem  společnosti. 
Myslíte si, že by se mezi těmi tuhými 
chlapíky nenašlo dost typů známých 
z naší poúnorové vězeňské a procesní 
literatury? A že by se mezi cynickými 
americkými právníky, kteří za peníze 
dokážou vysekat z nej horší bryndy ta 

kovou Pattynku Hearstovou nebo 
Andělku Davisovou, nenašel nejeden, 
ale hned několik Urválků?
Z. Ř íká  se ovšem, že ka žd ý  národ m á  
takovou  vládu, ja k o u  si zaslouží.
Š. J á  mám rád bonmoty. Jenomže 
bonmoty jsou téměř vždycky polo
pravdy, užitečné pouze jako  stimulans 
mysli. Češi jsou zbabělci, a zaslouží si 
tedy zbabělé představitele á la Hácha, 
Beneš, Dubček, Husák. A zbabělci 
patří knuta na ohnutý hřbet. Jenomže 
vezměme si třeba jen jediný příklad z 
nedávné historie: tisíckrát probraný 
Mnichov. Četl jsem nedávno rukopis
ný úryvek z Pam ětí Václava Čerriého o 
chování lidí - vyhýbám se jak  slovu ná
rod, tak slovu lid, pokud mohu, a má 
to své důvody - ve dnech té krize. Taky 
si to mnozí pamatujeme. Je zcela jas
né, že lidé byli ochotni bojovat, a není 
důvodu se domnívat, že by nebyli bo
jovali dobře. Nejstatečnější z nich - 
anebo: mladí lidé, často bez rodinných 
závazků, lidé nesprávné rasy, profe
sionální vojáci apod. - odešli do zahra
ničí, a bojovali. Mnozí velmi statečně. 
Bitva o Anglii, Tobruk, Sokolovo. Ti 
snad ještě statečnější se připojili k do
mácímu odboji. A řekněte: zasloužili 
si tihle příslušníci nekomunistického 
odboje vládu, které se jim dostalo po 
Únoru, a která s mnohými z nich nalo
žila stejně jako  nacisti? Když mi na to 
odpovíte, že ovšem většina národa ko

laborovala, sice pasivně, ale zato tím 
účinněji (Heydrich si přece pochvalo
val českého dělníka, který je “fleissig” , 
a stál taky v čele první faktické vlády v 
Čechách, která pilné dělníky odm ěňo
vala bezplatným pobytem v lázních), 
já  vám řeknu: a co Francie? Francouz
ský národ kolaboroval patrně daleko 
víc, a rozhodně se mezi Francouzi na
šlo mnohem víc aktivních  kolaboran
tů, než mezi Čechy (včetně opravdu ve
likých spisovatelů, jako  byli Céline, 
intelektuálů jako  Robert Brasillach, 
'nebo hereček jako  Arletty) a přesto 
se jim dostalo demokracie. Zdá se mi, 
tedy, že váš wisecrack neklape.
Z. Proč se vyhýbáte slovům  “národ a 
■‘lid?’’
Š. U slova “lid” je to snad zřejmé. 
Tenhle pojem označuje dnes přece pre
sidium ústředního výboru Komunis
tické strany Československa. Je ty
pickou součástí přetvářky. Neznělo by 
hezky, kdyby se v Rudém právu na
psalo: “Presidium ÚV KSČ je rozhoř
čeno tím, že lidé, kteří podepsali 
Chartu  77 mají tu odvahu říkat veřej
ně pravdu o jistých věcech.” Tak  se 
napíše: “Náš lid je rozhořčen drzostí 
zkrachovaných příslušníků buržoasie 
a západních agentů, kteří v pamfletu 
C harta  77 hanebně pomlouvají naše 
socialistické zřízení.” To, jistě uznáte, 
zní mnohem pěkněji. A národ? Histo
ricky vzato je  to  pojem přesný: prostě

R E D  M U SIC , Betriebskapelle, Z im m erm ann  & Schilling, M etallbauwerke, 
N ové M ěsto n ./M ., p o d zim  1944



těchhle deset nebo dvanáct milionů li
dí, kteří mluví tímhletím jazykem, a 
pokud nemuseli odejít do exilu, žijí 
v té středoevropské kotlině. Jenomže 
označuje-li dnes pojem “lid” presidium 
ÚV KSČ, spojuje se mi slovo “ná rod”, 
bohužel, s oněmi roztodivnými “ná- 
rodovci” v exilu, kterých sice není asi 
tak moc, ale zato jsou převelice akus
tičtí. Myslím tím třeba onoho pána v 
Chicagu, který napadl v článku v jedi
ném českém chicagském deníku Radu 
svobodného Československa jako 
k r y p to k o m u n i s t i c k o u  o rg a n iz a c i .  
Uvedl přitom jediný důkaz: kooptova- 
la prý nedávno J .Š ., který, “jak  každý 
ví, byl d louhá leta význačným členem 
komunistické strany.” No, nehodlám 
s tak to  informovanými vlastenci ztrá
cet čas: upozornil jsem tedy redakci, 
že věc předám advokátovi, neotiskne-
li opravu. Otiskli, ale napsali mi, zda 
jsem uvážil, jakou  radost by měla 
KSČ, kdyby se exulanti mezi sebou 
soudili. J á  mám dojem, že když tak 
čtou příslušná místa v Praze písemné 
projevy (spisovnou češtinou) takových 
národovců, z radosti nevyjdou. S am o
zřejmě že se autor hned v prvním od
stavci zaklínal Masarykem. Jak  se me
tody toho, čemu se říká bulvární tisk, 
anebo v Č SSR  stranický tisk, tj. psaní 
nepravd, rýmuje s Masarykem, to ne
vím, natolik jsem starého pána nepro- 
studoval. Ale připadá mi dost zvláštní, 
když třeba jiný hlučný vlastenec napí
še do Torontského  Nového domova 
úvodník, kde zatratí právě vyhozenou 
redakci (redakční změny v tomhle ča
sopise vůbec divně připomínají výmě
ny funkcí v Komunistické straně: ni
koli že by vypršelo období, ale explo
zí v zákulisí) slovy, že naši krajané 
“nejsou zvědavi na sáhodlouhé pro
fesorské diskuse.” (Myslel tím přetis
kování dokum entů  C H A R T Y  77.) P o 
kud se pamatuju, než se T .G.M . stal 
presidentem, býval profesorem. A No
vý dom ov vydává spolek s názvem 
Masarykův ústav.

Tak proto radši slovo “ná ro d ” moc 
nepoužívám. Opakuju: je to z mé stra
ny předsudek, ale jsem taky jenom  člo
věk, třebaže spisovatel, a tedy “svině”, 
jak  nahlas vykřikoval jiný masary-
kovec v kavárně Café cle !a Paix v T o
rontu, když jsem tam vstoupil se svou 
ženou. T a je  taky spisovatelka, a tedy 
víte co, podle toho vlastence. U žen 
je to  myslím žalovatelné.

Z. A le  nezdá se vám, že je  něco prav
dy na tom , že p o srp n o v í se stránispol-

Cherokee v M ilwaukee, srpen 1978.

k o vé  činnosti? Nem ěli by snad  najit 
dost velkom yslnosti, aby takovéhle, 
třebaže hlasité, extrém y p rostě  ignoro
vali?

Š. Myslím si, že to dělají. M ohu se 
ovšem odvolat jen na torontskou zku
šenost. Máme tu třeba jednoho  velmi 
aktivního a kulturymilovného starého 
pána, neorálního vlastence, který po 
celých těch deset let, co tu jsme, orga
nizuje večery české a slovenské poezie. 
Tenhle pán je “poúnorový.” Ale en
semble, který mu už deset let na těch 
večerech účinkuje, je, snad až na jednu 
čestnou výjimku, “posrpnový.” Anebo 
torontské Nové divadlo, které už taky 
deset let hraje v průměru pět h e rd o  ro
ka. Až na jednu, nebo snad dvě čestné 
výjimky, sami “posrpnoví” . Tedy: zdá 
se mi, že “posrpnoví” se sice skutečně 
vyhýbají “práci pro národ” ve smyslu 
shora popsaného chápání, ale zato do
cela zdatně se zúčastňují jakékoliv prá 
ce, jakmile zavání kulturou.
Z. Podle vás tedy ideálním i exulanty  
jsou “posrpnoví?”
Š. D o n ’/ get m e wrong, abych mluvil 
po našem. Zdůrazňuju: mnou popsaní 
“masarykovci” jenom  potvrzují obec
ný společenský jev, že radikální a 
idiotské minority jsou, v poměru k své 
početnosti, nezřízeně slyšitelné a vidi
telné. Zmínil jsem se o Dámském spol
ku. Takových lidí, jako  jsou  torontské 
dámy, je mezi “poúnorovým i” i “po
srpnovými” naprostá  většina. Vezměte 
si třeba jen těch sedm tisíc čtenářů 68 
Publishers. Nejsou prostě jenom  tak

akustičtí a typografičtí. A “posrpno
ví?” Škarohlíd, obávám se, by v nich 
našel dobrý příklad pro zdrcující cha
rakteristiku české národní povahy. Je
jich m axim a culpa  je zřejmě “úprava 
vztahu.” Už se o ní hodně napsalo, tak 
jen stručně zopakuji: ve vyhlášce se 
výslovně praví, že “upravený” exu
lant se musí chovat jako  řádný občan 
Č SSR. Může být něco, jak  říká pro
fesor Černý, čecháčkovitějšího, než 
odejít na Západ, do zemí liberalismu, 
a potom tam dobrovolně  přijmout 
chování obyvatel moskevské guber
nie? A to nemluvím o tom, že “chová
ní řádného občana” obsahuje sam o
zřejmě také povinnost hlásit (i bez po
žádání úřadů, natož na požádání), jak  
se chovají ti, co se jako  řádní občané 
nechovají. Taky slib, “nezúčastňovat 
se protičeskoslovenské činnosti,” což 
při známé gumovosti stalinských ne- 
definic může znamenat cokoli od fak
tické špionáže přes odbírání českých 
knih vydávaných v exilu po účast na 
party pořádanou nechovajícím se exu
lantem. Jeden pán v Torontu  např. od
mítl hrát se svou kapelou na desce 
Karla Kryla, kterou jsme vydali jako  
přílohu Krylovy knihy (Z  p o d  sto lu) 
Sebrané spisy , s odůvodněním, abych 
pochopil, že nemůže připustit, aby je 
ho jm éno bylo spojováno s mým pod
n ik e m  ( S i x t y - E i g h t  P u b l i s h e r s ,  
Corp.), protože si zažádal o úpravu 
vztahů. Zachoval se tedy vskutku j a 
ko řádný občan ČSSR “pobývající 
mimo hranice”, jak  se to, tušim, 
říká úřední stalinštinou. Anebo ti před 
chvílí pochválení členové torontského 
Nového divadla. Našel se mezi nimi če
cháček, který odmítl vzít roli v Havlo
vě Žebrácké opeře ze stejných důvo- 
d ů ja k o  ten český muzikant odm ítldo- 
provázet Kryla. Silně pochybuji, že 
by odmítl roli v B rechtově Žebrác
k é  opeře, ačkoliv Brecht byl beze spo
ru “ komouš”, a těm oni, i při úpravě 
vztahů, nemohou přijít na jméno. Ale 
zas, aby nedošlo k mýlce. Celá ta ak 
ce je samozřejmě čiré vydírání, a ru
kojmími jsou jednak rodiče, jednak 
Račana, v nostalgii některých exulan
tů prom ěněná v kvintesenci štěstí. Sa
mozřejmě, jsou případy, kdy člověk 
vydírání ustoupí, protože nic jiného 
dělat nemůže. Máte-li dom a těžce ne
mocnou matku, jejíž život odhaduje 
lékař na pár měsíců, a byrokrat jí  od
mítne výjezdní doložku potřebnou k 
návštěvě dětí “zdržujících se ilegálně 
v cizině,” je samozřejmě pochopitelné



a omluvitelné - protože naprosto lid
ské - že se proměníte v občana “pobý
vajícího mimo hranice,” a vysázíte na 
pult na am basádě svoje tvrdé dolary. 
Jenže kolik lidí má takový vážný dů 
vod?
Z. Všiml jsem  si, že skoro  p o řá d  p o u ž í
váte term ínu "stalinism us” m ísto “k o 
m unism us. ”
Š. Ano, jednak mám rád přesné po
jmy, jednak mi pořád je líto, že sku
tečně ušlechtilá myšlenka, a tedy krás
ný pojem, jako  je komunismus, získal 
tak špatnou pověst. Komunismus je 
samozřejmě utopie, ale utopie vyjad
řují ty nej lidštější touhy lidí, podobně 
jako  křesťanství. Od chvíle, kdy jsem 
kdysi dávno četl Klácelovy Listy p říte
le k příte lkyn i o p ů vo d u  socialismu a 
kom un ism u  (tou přítelkyní byla Bo
žena Němcová), nedokázal jsem nikdy 
s klidným svědomím říkat kom unis
mus tomu, co je stalinismus. A taky
jsem poznal nějakou řádku naivních, 
prostých lidí, kteří ve své naivitě (často 
na základě trpkých zkušeností z let 
světové krize), prostě věřili “hvězdě 
komunismu,” a nebyli to vůbec žádné 
krvežíznivé stalinské gorily. Trochu 
méně chápu ovšem intelektuály, kte
ří tak nekriticky sedli na lep průzrač
ným ideologickým malovánkám, pod 
nimiž, v r. 1945, přece už docela jasně 
bylo vidět ty aspekty skutečnosti, kte
ré ve stalinismu dominují: likvidace, 
nesvoboda občanská i intelektuální, 
koncentráky, policejní stát, lež pový
šená na metodu, jak se dopídit “ prav
dy.” Ale člověk, včetně intelektuálů, 
není prostě bytost jenom  rozumová, 
dokonce ani převážně rozumová. 
“Jsme žiti jistými neznámými a tem
nými tendencemi, pro něž ideje slouží 
jenom  jako  ukazatele cesty,” napsal 
kdysi Spencer. Propaganda, sugesce, 
masová manipulace pomocí elektro- 
fonisované goebbelsovštiny jsou za
traceně účinné způsoby. Jak o  student, 
sdíleje pokoj s Bennem Mánesem, or
ganizovaným sociálním demokratem  
(jenž po Únoru, pod vlivem té propa
gační baráže, docela upřímně “sply
nul” ), jak o  student který houby věděl o 
světě, jsem málem taky podlehl. A jak 
už náš svět je  řízen absurdnostmi: za
chránil mě malý článek v novinách. 
Oznamovalo se tam, že pro “ proti
státní činnost” byla odsouzena skupi
na bývalých skautů. Palety dostali od 
deseti do doživotí, a jejich věkový prů
měr byl devatenáct let. Poctivě jsem 
tehdy čítal Marxe, a neznaje z auto-

psie téměř nic, byl jsem užuž ochoten 
uvěřit, že stát nastoupil dráhu vědy. 
Ale taky jsem studoval psychologii. A 
pak tohle: osmnáctiletá skautka na 
dvanáct let. Tolik jsem z psychologie 
věděl, že v osmnácti m álokdo dělá ně
co ze zločinné zavilosti, a m álokdo je 
taky za svoje činy ve vědeckém  nikoli 
právním slova smyslu plně odpověd
ný. Může být vědecký režim, který 
osmnáctiletou holku, vychovanou 
ušlechtilými, byť idealistickými ideály 
skautingu, pošle na dvanáct let do 
koncentráku za to, že se “pokoušela 
ilegálně organizovat zakázané skaut
ské skupiny?” To byla totiž její culpa. 
Vědecký? Jak  jsem věděl málo, tohle 
mi bylo jasné. Té neznámé mučednici 
(její jm éno jsem zapomněl) vděčím te
dy za včasné prozření. Pak už jsem se 
leta jen díval kolem sebe, poslouchal 
a četl knihy. Dodnes si sice myslím, že 
v M arxovi je hodně vědy. A stejně tak 
dost vědy je i v Leninovi. Je-íi však 
M arx ještě svým způsobem humanis
ta, je Lenin užčirýmachiaveliánec. Je
ho návod jak zničit parlamentní de
mokracii a nastolit brutální d iktaturu 
je jistě, chcete-li, velmi vědecký, skrz
naskrz profesionální. Jenomže to je 
věda druhu teorie výroby atomových 
pum. Konec konců, jedním z nejlep
ších Leninových žáků byl Goebbels. 
To, jak  se nacisti dostali k moci a jak 
systematicky vyhladili veškerou opo
zici, má přece také znaky “vědecké 
metody.” Neandrtálci by, konec kon
ců, nebyli schopni postavit vysoce 
efektivní aušvické plynové komory. K 
tomu je potřeba vědy.
Z. Většina kritiků  kom unism u, nebo  
chcete-li stalinismu, ovšem  spíš shle
dává rysy náboženství.
Š. Od které doby se náboženství vy
lučuje s vědou? Jsou to prostě oba vý
honky té nešťastně schizofrénní lidské 
povahy: rozum a cit (emoce), k nimž 
přistupuje sluha a vykonavatel jm é
nem vůle, který ale většinou poslouchá 
emoci. Schizmata současného kom u
nismu mají jistě všechny rysy nábo
ženských rozkolů. A jeví i všechny 
znaky “zhubení kacířů” ohněm a me
čem. Ale zatím co středověcí inkvisi- 
toři měli k zhubení albigenských málo 
efektivní hranice, moderní inkvisito- 
ři disponují policejními kompjůtry, 
arm ádním i tanky a letadly. Základní 
faktor je však všude to hrůzné machia- 
veliánství. Pol Pot zhubí čtvrtinu 
vlastního národa  ve jm énu socialismu. 
Pak jsou jeho stoupenci sami zhubeni

raketovou technikou vietnamské ar
mády, rovněž ve jm énu socialismu. 
Měl jsem kvůli tomu zajímavou při 
na Torontské universitě při nedávné 
veřejné debatě. Jeden profesor poli
tické vědy (všimněte si: tedy vědec!) se 
vyjádřil v tom  smyslu, že i když viet
namský vpád do Kambodže nelze sice 
z hlediska mezinárodně právního 
schválit, Vietnam měl hum ánní důvod 
porušit mezinárodní právo, protože 
řezník Pol Pot atd. Tom uto  vědci vů
bec nepřišla na mysl jednoduchá otáz
ka: podnikli Vietnamci invazi proto 
aby ubohé K am bodžany uchránili 
před krvavým diktátorem? Nebo k to 
mu měli jiné důvody? Vám to nemu
sím samozřejmě vysvětlovat: kdyby se 
byl Pol Pot “opřel” o SSSR místo o 
Čínu, vraždil si klidně ve jm énu so
cialismu dál. Za chvíli na to  přišla v té 
veřejné diskusi řeč na rozhodnutí ma
lajské vlády naložit vietnamské uprch
líky na jejich trochu vyspravené loďky 
a ponechat je jejich osudu na o ceán ě - 
tedy skoro s jistotou smrti. Týž poli
tický “vědec” se morálně rozhořčil. 
Hádejte na koho! Na Malajce? Prosím 
vás! Samozřejmě na U.S.A! Je  přece 
p o v in n o stí  U.S.A. přijmout těch asi
80.000 nešťastníků. Zase: vůbec ho ne
napadlo where to p u t the blame, což je 
nej primitivnější úkon prosté logiky. 
Na pranýř Jankejce, nikoli vládu “li
dového” Vietnamu, hum ánně zachra
ňující Kambodžany, ale za tři roky pa
nování na Jihu vytvořivší takové pod
mínky, že statisíce chudých  Jihoviet- 
namců (vietnamská velkoburžoasie 
samozřejmě utekla včas - viděl jsem je, 
opatřené prsteny, v montrealském asy
lu) než by požívali dobrodiní “vlády 
lidu”, raději riskují téměř jistou smrt 
na vratkých plavidlech, o nichž zku
šení britští policisté v H ong Kongu 
prohlašují, že naprosto nejsou sea- 
worthy. A navíc platí vysoké úplatky, 
na něž peníze seženou výprodejem 
veškerého majetku, vietnamským pří
slušníkům, kteří se nestydí ty úplatky 
brát, s požehnáním “socialistické” vlá
dy v Hanoji. Připomíná to pražskou 
Jaltu. Když už se Pol Potovo lido- 
žroutství nedalo tajit, vytasil se jiný 
“vědec” s teorií, že Pol Potovi nezbý
valo nic jiného, než nahnat obyvatele 
měst (pochodem smrti) do vesnic. 
Proč? lnu, když Američané bom bar
dovali “ Hočiminovu dálnici,” tj. pří
sunovou trasu Vietkongu vedoucí 
(bez dovolení kambodžské vlády) přes 
Kambodžu, obyvatelé vesnic prý



uprchli před bombardováním , což 
způsobilo nedostatek rýže. Představ
me si, že by někdo bombardoval 
Chodsko, a Hanáci utekli ze svých 
vesnic do Užhorodu. Prostě: U.S. A. se 
proměnily ve fackovacího panáka  svě
ta. Rozumějte mi dobře: já  neříkám, 
že není m orá ln í povinností Západu 
zachránit vietnamské uprchlíky. To 
zcela samozřejmě je, a Amerika a 
ostatní západní demokracie se tuto 
povinnost více méně snaží plnit. Ale 
připadá mi nemorální a u vědce (kte
rý, jako  vysokoškolský učitel, má po
vinnost vysvětlovat složitosti dnešního 
světa vašim dětem) přímo zločinné, 
rozhořčovat se nad následky, a mlčet 
o příčinách.

Světového rekordu ve hře, v níž je 
Amerika fackovacím panákem, dosá
hl nedávno, muž, jenž prohlásiv se za 
copyrightovaného božího zástupce na 
zemi, žene Iran rychlým tempem do 
středověku. Když v Teheráně dem on
strovalo několik tisíc místních kom u
nistů (většinou studentů), obvinil ten
to živý anachronismus Spojené státy 
z podpory  iránských komunistů. A že 
světec není tak  zcela svátý potvrzuje 
fakt, že zároveň požádal touž Ameri
ku, aby dodala  náhradní díly k bitev
ním helikoptérám podle dosud nespl
něná smlouvy ještě se šachem, které 
nyní dští, nesporně boží, oheň, síru a 
rakety na kurdské povstalce, d o m áh a
jící se nikoli samostatnosti, ale pouze 
větší autonomie. K rebelii proti moha- 
medánskému Pánubohu  je, o tom  jsem 
p ře sv ě d č e n ,  p o d n ě c u je  b a p t i s t a  
Jim m y Carter.

Na, tuším, Harvardově universitě se 
zas našel mudrc, vědec samozřejmě, 
jenž “vědecky” zdůvodňoval oprávně
nost “islámské spravedlnosti” v Iránu, 
včetně uřezávání ruky zlodějům. 
Jednak  se to dělá jen zřídkakdy, jed 
nak se to dělá hygienicky (chirurg ve 
funkci polokata). Jednak  - a to  je hlav
ní - to  má skvělé odstrašující účinky: 
v zemích islámské spravedlnosti se ne
krade. No, možná. Rád bych sice vi
děl nějaké statistiky - v Anglii osmnác
tého století se i nejdrobnější krádež 
trestala smrtí, a přesto tam  zlodějina 
kvetla - viz Defoe: M oll Flanders. Ale 
budiž. Likvidace je ovšem odjakživa 
nejlepší metoda, jak  skoncovat se zlo
činností. Když nacisti přišli do Prahy, 
zavřeli všechny profesionální kasaře 
do koncentráku, a bylo po kasařích. 
N ebylo zločinnosti, jak  jsem napsal v 
Inženýru lidských duší. Bylo je n  Ges
tapo.

Ale ještě k té vědeckosti Marxe. 
Mně nevadí, že má velké díry - M arx 
často spoléhal na nesolidní prameny a 
na vyložené legendy. Sám jsem se o 
tom přesvědčil, když jsem ze zájmu o 
věc studoval mormonismus, a pak 
jsem si přečetl moudrosti v Marxovi, 
které ten vědec zřejmě opsal z mor- 
monských propagačních brožurek. 
Taky mi nevadí M arxův antisemitis
mus - to je choroba, jíž propadají i 
někteří Židé. Ani to, že Slovany po
kládal prakticky za podlidi. To byla 
myšlenka v Německu zřejmě rozšíře
ná, a konec konců znal Slovany hlavně 
v podobě ruských mužiků. Vadí mi na 
něm, že ve svém materialismu tak t ra 
gicky podcenil význam a hodnotu  to 
ho, čemu říkal nadstavba, a čím právě 
jedině se člověk zásadně  liší od zvířat. 
Jaký  div, že z jeho poctivě míněné a do 
značné míry vědecké analýzy lze vyvo
zovat zvířecké poučky. Lenin, to už je 
něco jiného. Dlouho jsem si říkal, že 
to Lenin dobře myslel, ale nedomyslel. 
Že to nedomyslel, je krutý fakt, potvr
zený Stalinovou likvidací všeho dob
rého v nadstavbě. Ze to myslel dobře
- čertví. Doufejme, aby mu byla země 
lehká. A že se to povedlo nejdřív v 
Rusku, je samozřejmě tragédie první 
velikosti. Viz např. známé Dorého 
Dějiny S va té  Rusi. V zemi bez rene- 
zance, jejíž mesiášští myslitelé devate
náctého století - dnes přicházející veli
ce do módy (viz Yanov: The Russian  
New Right) - došli v díle filosofa Leon- 
těva až k oslavě ruské formy otroctví: 
R u ský  národ nebyl zrozen pro  svobo
du. .. v R usku  je  třeba vytvořit a tm osfé
ru servilní lo já lností vůči režim u  (to 
dodává k Leontěvovi současný jeho 
vyznavač Šimanov), neb o ť ta je  jed in ě  
m ožným  posto jem  ortodoxně-ruských  
vlastenců. Chraň nás Pán Bůh před 
takovými Mesiáši. Doufejme, že je 
dost silný, aby nás před nimi ochrá
nil.

No, ale zpátky k těm západním 
“vědcům.” Jejich postojům se dnes 
říká “ levě liberální.” Julien Benda to 
mu mnohem výstižněji říkal “zrada 
vzdělanců.”
Z. Chtěl bych Vám po ložit několik  
úm yslně provoka tivn ích  otázek, které  
nejsou m ým  osobním  přesvědčením . 
Nicméně: z Č eskoslovenska se vracejí 
různ í exulanti, k te ř í tam  z  těch nebo  
oněch důvodů  m ohou  jezd it, a nadše
ně líčí, ja k  je  tam  krásně, p ivn ice plné, 
lidem se daří pom ěrně dobře atd. Ne
dokáza l ten stalinism us přece jen  ně
co, co snad m á  jis to u  hodnotu?

Š. Podívejte: já  se snažím být spraved
livý ke všemu a ke všem. O tomhle 
jsem hodně přemýšlel. V padesátých 
letech platil na školeních za hlavní 
argument fakt, že kdežto v U.S. A. by
lo za Světové krize deset miliónů ne
zaměstnaných, v SSSR v té době ani 
jeden. Bohužel (spíš bohudík: kdybych 
se byl tehdy vytasil s takovým vysvět
lením, asi bych seděl) mi tehdy nena
padla otázka nad slunce jasná: kolik 
tam asi, v letech Velké krize bylo lidí 
v koncentrácích? Tohle mi připadá j a 
ko paradigma stalinských řešení spo
lečenské problematiky. Ano, v SSSR 
tehdy vyřešili nezaměstnanost. Za  jis
tou cenu. Takže myslím, že dnes mohu 
s dobrým  svědomím říct: stalinismus 
nedokázal nic - pokud mluvíme o dob 
rých věcech - co by západní dem okra
cie (ne ovšem v každé zemi a ve stejné 
době) nebyla dokázala taky, a za cenu 
nesrovnatelně menší, měřeno lidským 
utrpením a znásilňováním toho, co je 
na člověku nejcennější, tj .jeho rozumu 
a mravního vědomí. Mně fráze “lidem 
se tam konec konců nedaří tak špatně” 
opravdu hluboce rozhořčuje. Může se 
lidem “dobře dařit” - uvažujte: v ja 
kém  sm yslu  “dobře dařit?” - když všu
de tak nepokrytě vládne společenská 
lež, která zkresluje všechno, nebo té
měř všechno, co je v české historii nej
cennější? Která lidi dovolávající se 
spravedlnosti a ideálů socialismu 
označuje za zločince? Která totálně 
likviduje současnou literaturu, jež pře
ce v devatenáctém století umožnila 
národu přežít jako národ?
Z. Počkejte. Knihy tam  přece vychá
zejí, exu lan tští turisté se rozplývají 
nad inscenacemi v divadlech, nad  ko n 
certy -
Š. Bohužel, je  neustále třeba ujasňo
vat pojmy. Pokud jde o ty vycházející 
knihy. Představte si hypotetický pří
pad, že by v U.S. A. první poloviny na
šeho století zavedli literární cenzuru, 
a ta by potlačila knihy spisovatelů, j a 
ko jsou: Dreiser, Hemingway, Stein- 
beck, Faulkner, Mailer, Fitzgerald, 
Sinclair Lewis, A rthur Miller atd., 
atd. Samozřejmě že by pořád vychá
zely knihy, a dokonce by existovali i 
profesoři literatury, kteří by o těch 
knihách přednášeli. Byla by to však ta 
americká literatura, kterou známe, mi
lujeme a vidíme její obrovský vliv na 
literaturu světovou? Česká literatura, 
z níž je vyloučen Kundera, Vaculík, 
Havel, Topol, Klíma, Gruša, Z ah rad 
níček, všichni exulanti, Kliment atd. 
atd., a v níž takový Hrabal smí z mi
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(P h o to  (Q T hom as  Victor.)

losti vrchnosti vydávat jen okrajové 
povídky, a musí radikálně přepraco- 
vávat díla závažnější - je to česká li
te ra tura  hodná své potence? Vycházejí 
samozřejmě klasic i- t i  jsou, jak  říkáme 
safely dead. N em ohou už dělat nepří
jemnosti, a nem ohou se bránit rozto
divným interpretacím. A ty inscenace 
a koncerty? Umění je prostě dvojího 
druhu: tvůrčí a reprodukční. T o  je 
abeceda. Nejlepší beethovenovské 
koncerty dirigoval Herbert von Kara- 
jan  pro dělníky v továrnách nacistic
ké třetí říše. Cellový virtuos nemůže 
přednesem D vořákova koncertu udě
lat vládě nepříjemnosti - pokud se 
ovšem zdrží občanské aktivity. Svo
boda, spo luautor Laterny magiky, 
který se vždy zdržel komentáře, slaví 
dodnes světové úspěchy. Jeho  spolu
au tor,  a vlastně iniciátor myšlenky, 
Alfred R adok, který se nikdy kom en
táře nezdržoval, je vymazán z dějin 
českého divadla. Populární herec, se 
stejnou histrionskou přesvědčivostí, 
bude včera přednášet m onolog legio
nářského důstojníka z J ízd n í hlídky, 
dnes cokoliv z K rem elského orloje, a 
zítra třeba m onolog Hamletův. Horší,

jak  jste si jistě všiml, to mají výtvar
níci. Formalismus je v Č SSR  opět 
trestný. Ty kulturymilovné návštěvni
ce Prahy, které v Toron tu  postrádají 
kulturu (ačkoliv je tu i ta těžce postrá
daná opera, a dokonce jedna  z nejlep
ších na tom to  kontinentě - nemluvě
o knihkupectvích, kde dostanete a 
můžete si objednat doslova všechno 
na světě - i Alexeje Pludka), by se měly 
zamyslit nad tím, CO se v Praze tak 
krásně inscenuje - k rom ě klasiků (sa
fely dead) a současných, abych se vy
jádřil slušně, diarrhoeiád. Snad ještě 
tak ten Semafor, přistřižený podle no
rem normalizace, kde by dnes sotva 
mohli inscenovat brilantní Poslední 
štaci z roku 1968.
Z. Tak aspoň tohle: něk teří lidé  v exi
lu říkají, že  vy, spisovatelé, význam  li
teratury přeceňujete - 
Š. V tom  se - pokud to říkají - přesně 
shodují se soudruhy z Kulturního 
oddělení strany, nemyslím tím národ 
ně socialistickou. Podle nich se spi
sovatelé vsugerovávají do pozice j a 
kýchsi “mluvčích n á ro d a” (známá, 
dost nešťastná, myslím Seifertova 
formulace o “svědomí ná ro d a” - nebo

to byl Hrubín?), přeceňují svůj význam 
pro společnost, nabývají pocitu elity 
atd. atd. Jistě, jsou i takoví spisovate
lé. Proč by se za “mluvčí ná roda ,” 
“strážce tradic” apod. neměli prohla
šovat někteří přiboudlejší spisovatelé, 
když se za takové veličiny vydává tolik 
příslušníků jiných povolání, tak  často 
rovněž značně přiboudlých? S a m o 
zřejmě, jakmile se někdo začne pova
žovat za osobu velmi cennou, jde  to s 
ním s kopce směrem k stařecké senili
tě. Nejenom spisovatelům - ale možná 
jim víc než j iným - sluší sokratická po
kora, a taky obvykle prospívá jejich 
umění. Ale fakt je, že bychom dnes - 
nebýt spisovatelů, i těch docela špat
ných a zapom enutých, ale nadšených, 
v devatenáctém století - byli možná 
německy mluvícími Slovany. Někteří 
lidé si myslí (a psali o tom  docela váž
ně a “vědecky”), že by to bylo d o k o n 
ce i lepší - němčina je  světový jazyk, 
bránu  do světa bychom měli otevřeněj
ší.. .Pro mne tu do hry vstupuje emoce: 
byla by to vražda živého jazyka ve jm é
nu utilitární vypočítavosti. Chtěl byste 
se ve jm énu  takového ideálu propůjčit 
k takové vraždě? Já  ne. Ale ze mě



možná mluví osobní zájem, protože 
jsem  spisovatel, a tak jak o  česky ne
um ím  psát žádným jiným jazykem. 
Přeceňuju tedy význam svého ře
mesla? Myslím že ne. Spisovatel je 
sku tečn ě  mluvčím ostatních lidí, mys
lím dobrý spisovatel. Ne ale v nějakém 
pateticko-schůzovním smyslu, ale v 
tom  smyslu, že v knihách dobrého  
spisovatele nalézají lidé přesně zfor
mulovány myšlenky, vylíčeny charak
tery, prožity okamžiky, které důvěr
ně znají ze své vlastní zkušenosti - ale 
sami je nikdy tak nezformulovali, ne
vylíčili, nezachytili. Buď protože jim 
to nenapadlo, nebo že to neumějí. J ed 
no spisovatel není: filosofický p rů
kopník , j a k o  byli Aristoteles, Des- 
cartes, Kant apod. Jeho  “filosofie” je, 
přesně řečeno, formulací toho, “co si 
štěbetají vrabci na střeše.” V tomhle
- a v žádném  jiném smyslu - je spiso
vatel mluvčím. N ároda, chcete-li. 
Prostě lidí, kteří sami nepíší. A pak je 
samozřejmě entertainer. Bavitel. Když 
někdy p ropadnu  malomyslnosti o 
svém řemesle, vždycky mi zdvihne ná
ladu vzpom ínka na dopis jedné slepé 
dívky, která četla Braillovo vydání 
mého Lvíčete. Dopis nesmírně naivní, 
neskutečně sentimentální - ale bylo z

něj znát, že ta ubožačka nad stránkami 
mého rom ánu  doslova - doslova, opa
kuji - prožila velkou, rom antickou 
lásku, kterou v životě sotva prožije. 
“ Identifikovala se,” jak  zní současná 
kritická fráze, s krásnou sexbom bou, 
slečnou Lenkou Stříbrnou, ušly jí 
všechny sarkastické a politické pod 
texty té velice jedovaté  knihy, viděla 
jenom  slepýma očima medový měsíc 
nad Nuslemi, viděla sebe sam ou v bi
kinách, pokrytou bronzovou kůží, vi
děla své vyhaslé oči v bakelitových 
očích záhadné krásky ze Zverexu. 
Tohle všechno samozřejmě neříká nic
o literární hodnotě, ale nad tím dopi
sem mi takové věci jsou  šumafuk. 
Snad moje usilování není přece jen 
m arnost nad marnost. Ale opusťme 
sentimentalitu. Docela chladně a ra 
cionálně jsem přesvědčen, že literatu
ra sku tečn ě  má obrovský význam. 
Svědčí o tom  i to, že p rvn ím i obětmi 
všech d iktatur, od Hitlerovy přes Le
ninovu, Stalinovu a Castrovu až po 
všelijaké ty d ik tá tůrky  v Třetím svě
tě, jsou  vždycky spisovatelé. A taky 
držiteli nejlepších prebend jsou tam 
spisovatelé. To obojí-spisovatelé  zmi
zelí v koncentrácích, i spisovatelé ob r
nění řády - svědčí přeci o téže věci. A

pak argum ent historický: “alžbětinská 
Anglie nadělala pěkný svinčík - ale 
zůstal H am let."  cituji volně podle 
E.M. Forstera.
Z. Na závěr: m n o z í tvrdí, že na saxo
fo n  js te  n ikd y  nehrál a hrát neum íte, 
a laky, že  s vašim i m ilo stn ým i dobro
družstv ím i to  ve sku tečnosti nebylo  
tak slavné.
Š. Pokud  jde  o první otázku: hrál jsem, 
ovšem špatně, pro to  jsem o tom  začal 
psát. Viz připojenou dokum entárn í 
fotografii z roku 1944, kdy R ed  M usic  
fungovala - v poněkud zlidovělém ob
sazení - ja k o  Betriebskapelle v Metall- 
bauwerke, Z im m erm ann und Schil- 
ling, A.G., v Náchodě. Jsem  ten s tím 
tenorem. D ruhá dokum entárn í fotka 
je z léta 1978, kdy mě přátelé v Mil- 
waukee donutili něco zahrát na altku. 
Už mi to nešlo - předtím jsem naposled 
hrál v útvarové kapele Třetího  tanko- 
sam ohybného praporu  v Milovicích 
v r. 1952 - ale přece jen se mi podařilo 
vyloudit z nástroje sled zvuků, které 
poněkud připomínaly C oun t Basieho 
Cherokee.
Pokud jde o d ruhou  otázku: mějte, 
prosím, ohled na mou ženu. Je  na mě 
hodná.

DDR

BRD



Fejeton
O dědečkovi a 

Halliburtonovi
Po vzoru Hannibala  přešel Richard 

Halliburton Alpy, s toupal na Fudži a 
M atterhorn , navštívil bohy na Olym
pu, plaval přes Hellespont jako  lord 
Byron, plavil se v křehkém d o m o ro 
dém člunu, vyznával lásku bledé kaš
mírské krásce u Šalimaru, tančil při 
kastanětách granadských cikánů, 
plachtil na létajícím koberci a zahynul 
p ravděpodobně v rybářské džunce, 
když na ní chtěl přeplavat Tichý 
oceán.

K tom u všemu ho donutila  velero- 
zumnost, netečnost a houževnatost 
spolubydlících v koleji Princetonu.

Do úvodu své první knížky Krá
lovská cesta za dobrodružstv ím  o tom 
napsal:

“Ještě jednou jsem se ohlédl po 
svých čtyřech spolubydlících, kteří se 
hrbili nad svými stolky a oddaně se 
dřeli k smrti. Jo h n  se mračil do svého 
účetnictví; měl vbrzku nastoupit ve 
skladu svého otce. Penfield zíval nad 
statí o spolkovém peněžnictví; měl 
v úmyslu prodávat cenné papíry. 
Larry se hroužil do protoplazmy; chtěl 
se stát lékařem. Irvine (občas sníval) se 
bez úspěchu pokoušel věnovat svou 
pozornost konstituční monarchii. J a 
ká je to vše m arno tra tnos t  - hltat ne
užitečné údaje a čísla, když zásadní a 
krásné věci života - měsíční svit, jab lo 
ňové sady, sirény širokého kraje - vola
jí a prosí o smilování.”

Když utíkal z. koleje k jezeru, před
nášel nahlas s trom ům  a hvězdám 
úryvky z D oriana Graye, které před
určily jeho život.

“ Uvědomte si své mládí, dokud je 
máte...” křičel na lesy, které mu ozvě
nou odpovídaly. “Neplýtvejte zlatém 
svých dní, neposlouchejte nudné, ani 
neobětujte život hloupém u a obyčej
nému. To jsou neduživé cíle, falešné 
ideály vašeho věku. Žijte! Žijte nád
herný život, který je  ve vás. Nebojte se 
ničeho. Vaše mládí potrvá tak kratič
ko. Tep radosti, jež v nás kvete ve dva
ceti letech, zleniví. Zdegenerujeme v 
hnusné loutky, štvané vzpom ínkou na 
vášně, kterých jsme se příliš báli, a na 
skvělá pokušení, kterým jsme neměli 
odvahu podlehnout. Mládí! Mládí! 
Na světě není naprosto  nic než Mlá
dí!”

Tohle všechno mně hučelo v hlavě, 
když jsem opouštěl velerozumnost, 
netečnost a houževnatost svých kole
gů v Československu a nechával za se- 
bou pěkný byt, chatu, kariéru, věci, o 
kterých spousty mých vrstevníků v 
Praze jenom  planě sní. Přiznám se, dě
lal jsem to taky trochu ze strachu. Ze 
strachu, že pod nánosem rozumných 
hodno t a starostí bych se úplně roz
plynul, ztratil.

Rozhodl jsem se vykročit do světa 
znovu úplně nahý a přezkoušet si své 
síly, už jenom  proto, abych zjistil, že 
na to ještě mám, že i bez těchto h m ot
ných statků, které jsem nahospodařil 
zase dokáži chvíli žít. Jen tak asi po
chopím, že o ty věci v životě vůbec ne

jde a pak mě taky moc nepřekvapí, 
když mě o ně někdo někdy třeba  sku
tečně připraví.

Vždycky jsem obdivoval svého dě
dečka, který v roce 1948, když. se osta t
ní příbuzní trápili a trávili z toho , že 
jim znárodnili majetek, jen zamrkal 
spiklenecky očima a radostně zvolal 
na babičku:

“ Bohunko, dojdi do skepa pro po
slední flašku koňaku, zase jsm e chudí, 
a to se přece musí oslavit!”

Mít v životě na tuhle větu, nepro
padnout věcem a návykům a nebát se 
nových začátků to je pro  mě stejný vý
kon, jak o  přejít na slonu Alpy, a proto 
na tyhle dva lidi, Halliburtona a dě
dečka, často myslívám.

Karel Hvížďala
ilustroval Ctirad Smolík

Pozn. redakce

K A R E L  H V ÍŽ Ď A L A  je  bývalý  re
daktor pražského  M ladého světa, v 
pozd ě jš í fá z i  ‘‘norm alizace’’ vyhozen  
z redakce, na čas se “zachránil'’ ja k o  
lektor  v nakladatelstv í A lba tros a p řed  
rokem  “přišel” do exilu, kd e  jako  
“N euem igrant" žije v západním  N ě
m ecku.



Próza

Vilém Hejl

Hůl do ruky
aneb

Host z Tschechei

(Z  den íku  M artina  Sedlaceka, žáka  //. Kíasse des G ym nasium s ve Wien)
23. Juli 1979

(Tento zápis musím na tschechisch 
udělat, protože se bojím, že by se můj 
Tagebuch mohl do ruky některém u z 
mých Kam eradenů dostat.)

O pa přijel na W ien-Mitte  v pátek 
večer. V indobona Měla Verspátung 
jak o  skoro  všechny vlaky z Tschechei. 
O pa  se mi prvně líbil. Přivezl mi z Čes
ka sice jen čtyři Bíicher, všechny tsche
chisch, a jeden  D u k á t  se Hl. Wenzel, 
p ro  Mutti měl Halskette z červených 
G rana ten  a Vati dostal s rukou malo
vané W eingláserz Karlsbad. O pa  si to 
ho s námi moc nenapovídal, ostatně 
mě naši poslali spát jít.

V sobotu  dopoledne byl O pa s námi 
hned ráno  po Wien spazieren. Mutti 
potřebovala  něco nakupovat a on  šel 
s námi. J á  jsem si mohl O pa  pořádně 
proh lídnou t teprve teď. Večer se mi lí
bil víc, na N aschm arkt se mi zdálo, že 
je dost dum m . Chodil od M ark ts tandu  
k M arkstandu , díval se na Marillen a 
Pfirsichen a W eintrauben a pořád je
nom  povídal, že lidi vy nevíte, co ta
dy máte. V Bóhmen na severu asi ne
rostou žádné Obsty, j inak  by se tolik 
nedivil. J á  si to nepam atuju , byl jsem 
z Česka odstěhovaný ve stáří jeden 
rok.

Teprve v poledne si mohl v klidu 
skrzvidět celou naši W ohnung a ve
lice ji bewunderoval. Jenom že i to 
skoncovalo, když se podíval na Poster 
v pokoji od Mutti, který si večer nevší
mal. Je  na něm Che Guevara a vydali 
to revolutionáre marxisten, co je 
Mutti v jejich Studiengruppe.

O pa  povídal, že M arxisten nemají 
viset na Posterech, ale buď na Kande- 
laberech nebo na hajzlu, j inam  že by si 
žádného nepověsil. Mutti se hned p ta 
la proč, a O pa povídal, že snad neza
pomněla, jak  Marxisten vládnou v 
Prag. Mutti se stala zlá a odpověděla 
mu, že in der Tschechei mají Gewalt 
vyříkaní Revisionisten, kteří M arxis
mus misbrauchovali. O pa na to zase, 
že on má všech Marxisten nos plný. A 
že kdyby Mutti seděla tolik roků v 
Leopoldov ja k o  on, chápala by to  ta 
ky.

Teď jsem se já  zeptal, co je  to  Leo
poldov, a O pa se divil, jak tože  nevím, 
že je to pevnost v Tschechei, se Stra- 
fanstaltem. Chtěl jsem vědět, proč byl 
uzavřený na tak dlouho, jestli byl Ter- 
rorist, tedy takový nejvíc revoluční 
Marxist. M utti mě okřikla, že nejvíc 
revoluční M arxisten nejsou žádní

Terroristen, protože oni chtějí Terror 
ne individuální, ale masový. A Vati, 
který mlčel zatím, řekl Opa, že tohle 
mi nemusel erzahlovat, když z toho ne
m ám  rozum. J á  jsem ale pořád chtěl 
vědět, jestli O pa opravdu byl Ter- 
rorist. A on říkal, že bohužel ne, to  že 
by mindestens věděl, proč sedí v Leo
poldov a v nějakém Tal, myslím 
Joachimstal.

Mutti toho  začínala mít genug a 
řekla Opa, že tohle jsou lauter klein- 
biirgerliche Vorurteile a jedna  D em a
gogie ze strany od Opa. On jí řekl, že 
kdyby přišla jenom  na půl roku do 
Russyne nebo Pankratz , vyhnali by jí 
ten M arxism us z hlavy. Byl pořád víc 
a víc bose a nakonec řekl, že Mutti 
ovšem byla dom a v Partei, a člověk 
nikdy neví, on že pam atuje  nějakého 
Husáka, který seděl tam  ve Festung ja- 
ko on devět roků, a zůstal stejně 
Trottel.

Optal jsem se ho, kdo je to  ten H u
sák. O pa  (který nerad slyšel, že je Opa 
a jednou  mi povídal: Doprdele M arti
ne, říkej mi radši dědku!) mi odpově
děl velice se hněvem: Husák? Ty ani 
nevíš, kdo je to Husák? Tak tedy 
Gansehirt!



O tom  Gánsehirtovi se dlouho  říka
lo. Mutti povídala, že Gansehirt je 
Opportunis t  a Verrater, O pa  zase, že 
einfach Lausbub (on to ale říkal bóh- 
misch, jako  všechno, i když zná 
deutsch a byl u nás v Osterreichu, to 
jak  to povídal, lautovalo to jak o  veši- 
vák), přesně tak jak o  kdysi Božíles a 
Hinterbacher. Přitom se podíval na 
mě, ale já  jsem se schválně neptal, i 
když je neznám; oba, Božíles a H inter
bacher hóchstwahrscheinlich také se
děli s O pa ve Festung a teď jsou to 
S taa tsm ánner jak o  ten Gansehirt, o 
kterém Mutti řekla, že verwirklichuje 
Gulaschsozialismus.

Mezitím už toho  začínal mít nos pl
ný Vati a řekl, že s Politik bysme měli 
konec udělat. Beztak mu prý Opa se 
svým W iderstandem zkazil celý život. 
Ptal se Opa, jestli ví, kde by on, Vati, 
být mohl, kdyby byl O pa  nebyl uzavře
ný ve Festung.

O pa  povídal, že to by Vati byl ne ve 
Wien, ale v prděli, seděl by dom a a le
zl by soudruhům  (Genossen) do prde- 
le. Takhle by ses v Praze neměl, poví
dal Opa, tak tedy radši hau ab! To hau 
ab zase ale řekl jinak, jako  to říkají 
u nich v Bohmen, v Česku, prostě tam, 
kde kvůli O pa musel Vati s Mutti žít, 
než přijeli sem a dostali naši Staats- 
biirgerschaft. (Jak  by Vati v prděli už 
byl a ještě do prdele lezl, Opa nevy
světlil. Já  jsem se ho bál o Aufklárung 
prosit.)

Protože ve Strafanstalt seděl Opa 
jenom  od Helmuta Stolla ještě z 
Volksschule, za Diebstáhle, a jen tři 
roky, ne jedenáct, zeptal jsem se Opa, 
proč ho inhaftovali do Festung. On 
hlasitě pověděl mému Vati, ať tichý 
zůstává, a pak mi pověděl, že za vyso
kou zradu, čili jak o  u nás Landesver- 
rat. A já  jsem už bombensicher věděl, 
že o takovém  O pa nemůžu žádnému 
K ameradovi nic vypravovat.

P o tom  Vati pověděl, že si bude svo
je Verháltnisse s Regierung v Tsche- 
chei norinalisieren, takže za rok poje
deme zase my na Besuch k O pa dp O- 
lomouce, do Bohmen. Vati už byl na 
Botschaftt a tam mu freundlich řekli, 
že to přijde celkem billig, když žádnou 
Hochschule nemá, a protože není po- 
litisch tátig, bude Sichtvermerk dos- 
tati. Tady jsme se báli najednou, že 
O pa bude Herzschlag dostávat. Křičel, 
že na Botschaft od Tschechei může jít 
jenom  Idiot, který těm Haderlum pen 
und Schurken platit bude, když už 
předtím o všechno se beraubovat ne
chal a do ós terre ich  s holou prděli

přišel. Mutti povídala, že by se chtěla 
podívat nach Hause a Vati se přidal, že 
když tady něčeho dosáhl, zatímco d o 
ma už tu holou prděl míval skrz P a t
riotismus od Opa, chce z toho  také ně
co mít a ukázat v Prag, že se ve Světě 
neztratil. Opa byl zlý stále víc a řekl, 
že by nejradši zítra běžel na lnnenmi- 
nisterium a beratoval by jim  tam, aby 
takovéhle Fluchtlinge kopli do prdele, 
když jim jako  Zigeuner lhali, aby Asyl 
dostali. To užkřikovali  všichni, Mutti, 
že O pa je plný od Hass a že mluví jako 
jeden Faschist. On zase, že ona si 
nikdy ani na špičku nosu neviděla a 
proto také v Tschechei (on ale nikdy 
neřekl Tschechei, ale jinak, i o Slo- 
wakei říkal) vlezla do Partei a teď se 
plete kolem těch rote Derwischen z 
gruppy revolutionárných Marxisten. 
Mutti mu schlagfertig řekla, že on zná 
na Světě jen Prag a O lom ouc a Leo- 
poldov a ten Joachim stal,  kde Steige- 
roval Erz, ale že by mluvil jinak, kdy
by mohl Svět poznat a vidět třeba re- 
volutionare Bewegung ve Frankreich, 
kde má ona vykreslené Freunde. Opa 
vstal a povídal, že kdybys osela (Esel) 
do Paris vodil, ke kúňovi nebude. A 
prásknul s dveřema.

Další dny chodil Opa po Wien nej
víc sám, dom a hodně četl, ale všechno 
jen bohmisch. Já  jsem se ho ptal, proč 
nečte bohmisch dom a v Tschechei, ta
dy že by si mohl verbesserovat svoje 
Sprachkenntnisse a deutsch číst, jako  
Vati, který proto  denně Kronen 
Zeitung kupuje. A on mi povídal, že 
v Česku je to lauter kommunistischská 
Propaganda. P roto  se taky pohádal s 
Vati a Mutti, že dom a nemáme ůber- 
haupt ■ žádné české Bůcher, jenom  
Kochbuch od F rau  Sandtnerová. Vati 
a Mutti řekli mu, že oni nejsou žádný 
kleinbiirgerliche, lacherliche Patrioten 
a že potřebují beherrschen německou 
Sprache, aby na nich každý nepoznal, 
že jsou z Tschechei. O pa  se jich ještě 
ptával, proč tedy chtějí dělat Normali- 
sierung a nejedou rovnou zuriick do 
Bohmen, ale pak zase prásknul dveře.

Já  jsem byl moc rád, že k nám  nikdo 
na Besuch nepřišel, protože bych se za 
O pa  který seděl za Velikou Zradu ve 
Festung, a i tady čte radši bohmisch, 
musel schamovat. O pa měl být u nás 
čtrnáct dní, ale už za týden povídal, 
že ho Gallenblase bolí. (Asi lhal, p ro
tože já  jsem ho potom  viděl na Opern- 
ring u Kiosk jíst Klobassi a to se u 
Gallenblase nesmí.) Mutti mu hned ří
kala, že v Česku je lepší Gesundheits- 
pllege a že se moc fiirchtuje, aby neměl

Komplikationen. Vati říkal, že zdejší 
Árzte za moc nestávaji a že všude 
dobře, dom a nejlíp.

Pak se naši s O pa ještě pohádali, 
když si nacpal do kapes všelijaké 
bohmische Bticher, co tu koupil. P o 
vídal, že mu to m ožná ty kurvy (to jsou 
podle O pa skoro všichni Beamten od 
Zollwache v Česku) vezmou, ale že 
to bude riskierovat. Naši říkali, že n a
konec skrz O pa nebudou mít Normali- 
sierung, že jak o  kdyby mu to dali sa
mi, ale O pa si radit nenechal.

Ten den, co Opa odjel, měla Mutti 
večer demonstraci s revolutinare M ar
xisten proti Latein v Gymnasium, a 
vzala mě s. Vati šel jak o  jindy v pátek 
ke Stammtisch na Gósser Bier do Eli- 
sabeth Strasse. Povídal pak, že Pilsner 
to  není, ale za rok že ho v Prag vypije 
jedno  Fass.

A já  jsem byl rád, že se už nemusím 
bávat, kdyby přišel nějaký Kamerad a 
viděl mého Ópa, který je verurteilova- 
ný Verbrecher. A vůbec že nemusím 
žít v Česku jako  kdysi Vati s Mutti. 

Zum  Glíick gibťs Ósterreich!

Ilustroval Ctirad Smolík

D ěkujem e Vilému Hejlovi, že vyslyšel 
naše vo lán í p o  pov ídkách  napsaných  
jin o u  než českou češtinou. Spousta  
krajanů žije však také ve Švédsku, v 
H olandsku, ve Francii, v J ižn í A m e 
rice, a v J ižn í Africe. Český hošík  m lu 
vící afrikaans (píše se to tak?) by by l 
jis tě  zajím avý.

Návštěva cizince
J.D . Podivín

Každý kdo vstoupil do Parrotovy 
Haly se především zarazil nad očima 
starého Parro ta ,  namířených na něho 
z portré tu  proti dveřím jako  dvě dirky 
double-barrelové pušky. Byly to  oči 
pichlavé a blízko u sebe, jakoby  se ne
ustálým střežením scvrkly a k sobě 
slezly. Ten kdo měl odvahu, nebo po
volení pokračovat z předsíně po  toči
tých schodech do prvního poschodí 
měl pocit, že ho oči z portré tu  i tam 
vyprovázejí a občas se podíval skrz 
zábradlí dolů jestli se mu to jen nezdá.

Celý dům  byl ze dřeva. Točené scho
dy vrzaly, dveře také, sem tam  se pod 
nohou prohoup lo  prkno. Vdově Par-  
rotové nic z toho nevadilo. D ům  měl 
tradici a na té mu nemohl nikdo nic 
ubrat. Vdova byla jednou  z Jižanů, 
kteří neoceňují to co je, ale to co bylo,



nebo by zase mohlo být. Vážila si s to 
letého plivátka svého dědy víc než své 
nové ledničky která chrlila krychličky 
ledu a sama se defrostovala. Všechno 
se vdově kvůli Hale odpouštělo: 
zkroucené punčochy na dlouhých hu
bených nohou, otřepaný cíp kombiné 
zpod šatů, špendlíky místo knoflíků, 
velké uvolněné břicho a prsa, dokonce
i čtverhraný pihatý obličej s očima b a r
vy vody do které se namáčí štětce. Še- 
dozrzavé vlasy vždycky vypadaly j a 
koby vdova se právě v tu chvíli chtěla 
česat. I při práci měla na levém prste
níčku tři veliké diamanty, na pravé ru
ce pak prstýnky s různými barevnými 
kaménky, jedině palec byl nahý.

Seděla rozkročmo na portiku a ne
trpělivě očekávala elektrikáře, který 
měl přijít spravit její novou ledničku. 
Místo něho ale přijel v bílém pikapu 
cizí člověk a chatrnou angličtinou hlá
sil, že to je on na kterého paní čeká.

“ Kde je  Bili?” optala se ho nedůvěři
vě, jakoby  cizí člověk Billa po cestě za
bil a vydával se za něho. Člověk p o k r
čil rameny a řekl, že neví, že právě dnes 
nastoupil do práce.

“A vy už se troufáte napoprvně mi 
spravit ledničku?” obořila  se na něho. 
“ Kdo jste?”

Člověk se představil coby Vojtěch 
H ora a dodal, že je povoláním mecha
nik. Postavil se tak, aby mu rozcucha
ná žena uvěřila. Vdova si všimla jeho 
sm utného a přepadlého obličeje, splih- 
lé patky světlých vlasů v čele, sjela bez
barvýma očima po jeho hubeném těle 
až dolů k uprášeným polobotkám. 
S toupla  si k němu aby ho podle sebe 
změřila. Byli stejné velikosti, ale on byl 
mladší než vdova. Mnohem, mnohem 
mladší.

“Go on in,” ukázala mu na hlavní 
vchod do Haly. Počala dom u říkat 
Hala až po přečtení rom ánu JIH  
P R O T I SEV ERU , dřív se u nich říka
lo U Parrotů . Trvalo jí dva roky než 
přečetla rom án, rok na každý díl. Ce
lou tu dobu byla duší a tělem Scarlet 
0 ’Harová, když rom án přečetla, pla
kala v posteli celý den. Chtěla svůj 
dům nazývat Tarou, ale toho  se přece 
jen neodvážila a nakonec se spokoji
la s Parro tovou  Halou.

Vojtěch si svědomitě očistil nohy na 
trnoži a naznačil galantně vdově, že 
vstoupí až po ní. “Ah, go on,” postrči
la ho před sebou, ale bylo vidět, že ci
zincova galantnost ji  potěšila. Vstou
pil tedy, ale hned se zarazil nad očima 
starého Parrota , které si ho nabodly a 
prohlížely si ho. “T o  je  můj děda, za

kladatel Haly,” spustila vdova matter- 
of-faktně. Byla zvyklá každému no
váčkovi o dědovi vysvětlovat, odříká
vala to jako nabiflovanou lekci prů
vodce památkových míst. Portré t sta
rého Parro ta  dodával Hale prestiž a 
zároveň ji hlídal lépe než zlý pes. Po
věrčiví černoši a bílá lůza v okolí Haly 
věřili, že oči starého Parro ta  měly 
uhrančivou moc a že utýraly všechny 
tři muže vdovy brzy po svatbách, tak
že prý, chudáci, neměli čas se nechat 
vymalovat a také někde v Hale viset.

Vdova postrkávala Vojtěcha před 
sebou tmavou chodbou až došli do 
prostorné kuchyně, kde nahrblá čer
noška stála u kamen a sekala na dlani 
natvrdo uvařené vejce. Vdova ukázala 
Vojtěchovi na kaluž před šestistopo- 
vou lednicí. “See what I mean?” řekla 
místo vysvětlování.

Jan Kristofori: Z  cyklu  A m erika  
Vojtěch byl člověk nemluvný a dal 

se okamžitě do práce. Nahlédl do led
ničky a za pomoci posuňků vysvětlil, 
že všechno jídlo z horní police musí 
ven. Černoška při jeho řeči přestala 
krájet vejce a zadívala se žlutým běl
mem přes brejle na cizího člověka. P o 
sypala vejcem něco zeleného v misce a 
šla vdově pomoct s vynášením jídla z 
ledničky. Bylo toho m noho - džůsy, 
mléko bílé i čokoládové, podmáslí, 
zbytky punče z misionářské schůze, 
šunka, sklenice s naloženými prasečí
mi kolínky, třaslavé jello, čokoládové 
ekléry, miniaturní sendviče, také z mi

sionářské schůze - byl toho plný stůl a 
všechno zarosené a načichlé kyselým 
ledničkovým pachem. Vdova ke vše
mu zamračeně čichala a nahlas uvažo
vala co by z toho měla ponechat a co 
vyhodit. Rozhodla se, že když už v tom 
jsou, že celou ledničku vyprázdní a 
jaksepatří vyklidí než dají jídlo zpátky.

“Lórdy, Lordy,” bědovala černoš
ka. Sloužila na Parrotově Hale když 
vdova ještě byla nehezké zrzavé dítě a 
znala dobře její rozmary.

Vojtěch stál mlčky stranou a čekal 
až ženy vyprázdní ledničku. Díval se 
mezitím na jídlo po stole, polkl na
prázdno, ohryzek v krku se mu převa
lil jako  když had do sebe vstřebává žá
bu. Pomyslel si, že v domě žije četná 
rodina. Strčil pak do vyprázdněné led
nice hlavu a chvíli tam s něčím zápolil. 
Zašťoural dlouhým drátem  v okapové 
stružce, sem tam jím  několikrát tudy 
protáhl a pak prohlásil, že ženy mohou 
dát jídlo zpátky. Popadl kufříček s 
heblaty a měl se k odchodu.

“Jestli chcete, zůstaňte na oběd,” 
řekla vdova nejistě. “ Magnólia už má 
skoro vařeno. Tohle je Magnólia,” 
ukázala ke kam nům  na hrbatou čer
nošku. Černoška k nim stála obrácená 
zády a špulila fialové pysky nad syčí
cím om astkem v černém železném pe
káči. Ignorovala představení.

Vojtěch poděkoval, ale namítl, že ho 
očekávají v dílně.

“Let them wait,” řekla vdova uraže
ně. Nebyla zvyklá, aby obyčenýčlověk 
z ulice, natož cizinec odněkud kde je 
jistě hlad, odmítl pozvání na oběd v 
Parrotově Hale.

“Vaše rodina také bude jíst?” zeptal 
se plaše Vojtěch.

“Ne, já  tu žiju sama. A M agnólia,” 
dodala  jen proto, aby ukázala, že je 
jednou  z osvícených Jižanů, kteří be
rou černošskou totožnost na vědomí. 
Byl rok 1968, tedy doba pokročilé de
mokracie.

Vojtěch se zamyslel. Byl hyc, vlasy 
měl slepené potem na čele, kručelo mu 
v břiše. Byl to člověk ze Šumavy kde 
se dobře dýchá, nebyl zvyklý na dusná 
bažinatá vedra Jižní Karoliny. R ozpa
čitě se usmál a řekl, že tedy něco na
rychlo pojí, ale že pak musí spěchat do 
dílny.

“Nonsense,” řekla vdova. Cizí 
uštvaný blonďák se jí  počal velmi líbit, 
zvlášť jeho  plachost a slušné chování. 
D oposavad se s žádným cizincem tak
to zblízka nebavila, znala je jen z te
levize a tisku. Byla zvyklá se stýkat jen 
s najmutými lidmi co žili na jejím po



zemku, cháska to špinavá a líná, s hu- 
bam a plnýma šňupavého tabáku  a 
sprostých slov. S těmi vyjednávala 
zadními dveřmi.

Vdova ukázala Vojtěchu kam  si má 
jít umýt ruce. Vyběhla mezitím do za
hrady a přinesla odtud rudou růži kte
rou zastrčila do vázy na jídelním stole. 
Růže byla teplá a zvadlá poledním hy- 
cem, naplno rozšklebená s obnaženou 
žlutou korunkou jako  násilně odhale
ným tajemstvím. Vdova ťukla do růže 
a mlčky nad ní chvíli stála, jakoby  se 
rozmýšlela jestli to  všechno za to stojí. 
Nechala růži ve váze a šla prostírat v 
jídelně pro dva. Jed la j inak  v kuchyni, 
černoška až po ní z toho  co zbylo. 
Když byla vdova v dobré náladě, jedla 
s Magnólií najednou - vdova u ku
chyňského stolu, M agnólia na štokrle
ti u kamen - a povídaly si. Vdova toho 
nejvíc napovídala, černoška jen přita
kávala jes mém, nou mém, falešně se 
nahlas zasmála když něco mělo být ve
selé, zabědovala lórdy, lórdy, když by
lo třeba zabědování, všemu se podivi
la, ale myslela si po černošsku své.

Vojtěch stanul ve dveřích, vlasy se 
mu ještě třásly jak  šije  pročísnul m ok
rým hřebenem.

“You know fried chicken?” usmála 
se na něho vdova a pak ho vedla za lo
ket ke kam nům  kde černoška vynda- 
vala z černého železného pekáče sma
žená kuřata  a kladla je na tác vystlaný 
papírem. Měla přitom palec na vidlič
ce až skoro v syčícím om astku, ale zdá
lo se, že už jí to nebolelo, že palec byl k 
tom u dávno otužilý. Zubů už měla m á
lo, ale zato ty veliké a hlavní, kteréješ- 
tě dovedly rozkousat dobře usmaže
nou peroutku i s kostěma. Vojtěch se 
díval upřeně do pekáče kde ještě pla
valo jedno  zlatohnědé stehýnko, na 
pohled dobré a chřupavé. Znovu na
prázdno polkl, žába se mu převalila v 
krku. Vdova mu vysvětlila, že frájd 
čikn je na jihu to nejoblíbenější jídlo a 
to jak  pro bělochy, tak pro černochy a 
také to  nejlacinější. Vojtěch se tomu 
slušně podivil, pak se ale ohlédl na ho
diny na zdi a namítl, že by měl zavolat 
dílnu.

“Let them go to the devil!” vykřikla 
vdova.

Usedli spolu v jídelně ke stolu, Voj
těch jí pom ohl se židlí. Usmála se před 
sebe, žádný z jejích tří mužů to pro ní 
neudělal. Vojtěch čekal, že mu vdova 
hned podá tác se smaženými kuřaty, 
ale podala  mu jen svou vlhkou piha
tou ruku a řekla, že je  v Parrotově H a
le zvykem se před jídlem modlit a d r 

žet se při tom za ruce. Sklopila hlavu, 
zavřela oči a počala se modlit. Vojtěch 
také sklopil hlavu, ale oči mu těkaly po 
stole. Vdova ho držela pevně za ruku, 
zdálo se mu, že mu ji několikrát při 
modlitbě silně stiskla. Černoška v tu 
dobu přinášela z kuchyně mísu kouří
cí rýže, když ale viděla, že se paní s ci
zím člověkem modlí, zastavila se na 
místě a také sklopila hlavu. Pára  z rý
že jí  stoupala do obličeje, zarosily sejí 
brejle. Když vdova řekla A M EN , 
všichni tři se dali zase do pohybu jako  
když se pokračuje v zadrženém filmu.

“ Rice first,” napomenula vdova 
Vojtěcha, který sahal po kuřecích pr- 
síčkách hned před ním. Dal je  zpátky. 
Vdova mu dala na talíř kopec horké 
rýže. Byla sypká, každé zrno samo o 
sobě, jako  v čínské restauraci. “Now 
gravy,” řekla vdova a hned mu kopec 
rýže polila světlehnědou omáčkou. 
Podala  mu pak mísu s kukuřicí, pak se 
špenátem posypaným rozsekaným vej
cem, zapékané makarony, fazolové 
lusky, košíček s horkými biskity a na
konec tác se smaženými kuřaty. Přisu
nula k němu štáfličku margarinu. 
“Butter?” optala se ho. Vojtěch nevě
děl co se štáfličkou a zakroutil hlavou. 
Vdova si na dlani rozkrojila horký bis- 
kit a dala do něho ukrojený plátek 
margarinu. “1 like butter on my bis- 
quits,” řekla samolibě. “Eat, eat,” po
bízela ho. Nasypala si dvě vrchovaté 
lžičky cukru do ledového čaje, vymáč
kla do něho půlměsíček citronu a v 
všechno pak dlouhou stříbrnou lžič
kou řádně zamíchala. Sklenice byly 
navršené až k okrajům ledem, kouřilo 
se z nich. Vojtěch dělal všechno po 
vdově jako když Protestant v ka to
lickém kostele kleká a křižuje se podle 
těch co před ním sedí v lavici. “ Eat, 
eat,” vdova ho pobízela. Sam a s chutí 
jedla a povídala mu cosi čemu Vojtěch 
nerozuměl. Jedl také s chutí, ale opa
trně, chvílema přestal žvýkat, jakoby  
si nebyl jistý určitou chutí, nebo pře
mýšlel, jestli jsou navenek slyšet zvu
ky které slyšel uvnitř své hlavy a v bři
še. Několikrát za oběd vzhlédl poděše
ně na velké dědečkovy hodiny v rohu 
jídelny. “Nevermind,” chlácholila ho 
vdova, které nic z jeho pohybů neušlo. 
Slíbila mu, že po obědě zavolájeho díl
nu a vysvětlí proč se zdržel. Vojtěch 
poděkoval a uklidnil se. Vdova mu 
chtěla přidat rýži, ale on zkřížil nad ta
lířem ruce a řekl, že má dost. D om lou
vala mu, že jestli zamýšlí žít u nich na 
jihu, že se bude muset naučit jíst rajs a 
gric, že bez nich se Jižané neobejdou.

a to jak  běloši, tak černoši. “Rice and 
grits, rice and grits,” vdova skandova
la s palcem pro rajs, s ukazováčkem 
pro gric. Vojtěch si vzpomněl, že měl 
gric k snídani - slanou kukuřičnou ka
ši na kterou si lidé v restauraci kráje
li plátky margarinu a jedli jí  se slani
nou a míchanými vajíčky. Naslouchal 
vdovině poučení s očima na talíři, 
kde mu zbyla h rom ádka čistě obra
ných kostí srovnaných úpravně jako  
klacíčky k početí ohně. Na tácu před 
ním bylo ještě plno kuřecích porcí, ale 
ty mu už nenabídla. Bloudil očima po 
stole co by ještě z jídel pojedl a zavadil 
přitom zrakem o vypelichanou růži. 
Vdova se polekala.

“ M agnoliáááá!” zvolala překotně 
do kuchyně, “we’re ready for the pie 
now.” Odstrčila růži a udělala na stole 
místo pro páj. Černoška přinesla dvě 
porce kokosového páje a zeptala se 
vdovy, jestli ON - smýkla hlavou smě
rem k Vojtěchovi - bude k tom u chtít 
kafe. “You want coffee with y o u rp ie T  
vdova upřela své vodové oči na Voj
těcha. Měl ještě půl sklenice ledového 
čaje, ale náhlý pocit sebezáchovy ho 
přiměl, aby nic nabízeného neodmítl. 
Kývl, že ano. Černoška mu jej přinesla 
a zároveň malou konzervu se zahuště
ným carnation mlékem, p robodnutou  
na dvou místech. Vdova se na ni osopi- 
la, že co sem nosí konzervu, jen ať při-



nese smetanu jaksepatří v porculáno- 
vém džbánečku. Černoška řekla jes 
mém a šla to do kuchyně udělat. Bylo 
slyšet, jak  odhodila prázdnou konzer
vu do koše kde dopadla  na něco ze 
skla. Přinesla pak do jídelny džbáne- 
ček a utírala ho po cestě cípem zástě
ry. I když Vojtěch kafe přesladil, bylo 
nakyslé. Páj byl nažloutlý, lepkavý, le
pil se na patro. Vdova jej jedla a mluvi
la přitom na Vojtěcha. Vyprávěla mu o 
svém dědovi, o rodičích a o svých třech 
manželích kteří zemřeli brzy po sňat
ku, takže jí vlastně ani nebyli nic plat
ní v hospodářství. Řekla, že její plan
táž má přes tři sta akrů a že je jí třeba 
svědomitého hospodáře. Vojtěch k ní 
při řeči jednou vzhlédl, ale když viděl, 
že se její ústa proměnila v mazlavou 
jeskyňku, honem sklopil oči a už se na 
ní po zbytek jídla nepodíval. Páj nedo- 
jedl.

Po obědě vdova mu nabídla, že ho 
proveze svým hospodářstvím. Zeptal 
sejí, jestli zavolala jeho dílnu. Nezavo
lala, ale ujistila ho, že všechno zařídí, 
jen aby se nebál. Popadl kufříček s 
heblaty a po spěšném poděkování za 
oběd ujížděl pak v bílém pikapu až se 
za ním zvedal červený prach. Za staré
ho P arro ta  se tu vyráběly cihly, teď už 
se jen pěstovala bavlna a tabák.

Vdova se dívala za cizincem d o k a 
vad z p ikapu nezbyla bílá tečka a šla 
potom telefonovat do své ložnice. 
Udělala si na to pohodlí. Odhodila 
vyšmantlané střevíce, pásek ze šatů,

rozepla dva knoflíky a špendlík které 
bránily volnému vydechnutí. S párá t
kem v puse a jedním kolenem už v 
posteli vytočila číslo dílny a převalila 
se labužnicky naznak do postele, jako  
to kdysi dělala když četla J IH  PRO TI 
SEV ERU . Po dva roky se tehdy měla 
na co po obědě těšit, po několika mi
nutách se j í  ale vždycky násilím zavře
ly oči a kniha jí  padla na prsa.

Vdova domlouvala Billovi, že člo
věk, kterého k ní poslal spravit led
ničku sice udělal co bylo třeba, že ale 
mu dlouho trvalo než se vyjádřil a že 
chápe, že nemůže cizince jen tak do 
všech domácností pustit, aby ho ale 
nelitoval kdyby ho musel propustit, 
protože ona by se ho ujmula, že tako 
vého mechanika by bylo u nich třeba a 
že tam  by se jeho nedostatky vytratily 
protože černoši a bílá lůza co pro ni 
teď pracuje nemluví o m noho lepší 
angličtinou a že těm by bylo třeba aby 
nad sebou měli mužskýho který rozu
mí práci a strojům, že ji tak to  všichni 
využívají. Vyptávala se Billa na cizího 
bloňďáka odkud je  a co tu u nich na ji
hu pohledává, ale Bili také o něm nic 
nevěděl, jen to, že mu ho přivedli od 
města, kde se sháněl po práci. Zasmál 
se do telefonu a řekl, že cizince schvál
ně na zkoušku poslal k ní, protože vě
děl, že jestli obstojí u ní, že obstojí všu
de. Vdova se také zasmála do telefonu, 
víc cynicky než on, a řekla, že se tento
krát Bili přepočítal. Dodala, ale, že i 
ona cítí s ubohými lidmi co běhají po

světě daleko od svých dom ovů a že 
jestli bloňďák bude chtít, že ho nechá 
zadarm o bydlet v té chajdě odkud se 
nedávno vystěhovala ta Wallacova 
cháska.

Když Vojtěch po několika dnech 
zazvonil v Parrotově Hale, vdova se 
ho na nic nevyptávala a vedla ho rov
nou do kuchyně, kde mu honem poča
la shánět jídlo - studená smažená kuřa
ta, kokosový páj, namazala majoné
zou dvě strany čtverhraného, buchto
vého chleba, přikryla je lupánem salá
tu, navršila na jednu  stranu plátky stu
dené hovězí pečeně, rajského jablíčka, 
osolila a opepřila to, přiložila druhou 
tvář vatového chleba a postavila to 
rozkrojené před Vojtěcha. Byl bledší 
než dříve, uondaný slabostí a starost
mi, z pásku mu viselo několik centi
metrů prázdných dírek. Vdova běžela 
načepovat do lednice led, Coca-Colu, 
samou horlivostí vyplázla špičku jazy
ku, snesla mu všechno a pak se z po
vzdálí kuchyně spokojeně dívala jak  jí. 
Nejedl, hltal do sebe páté přes deváté, 
dávil se na tom, v hlavě a v dásních mu 
praskalo, v břiše také, ale on se za nic 
neomlouval, na nic se neohlížel a hle
děl si jídla.

Magnolie se nejprve podívala na 
vdovu, pak si nechala spadnout na tře
patý nos brejle a zadívala se přes ně 
směrem na cizího člověka jako  do j á 
my, kam se dravému zvířeti právě ho
dilo kus syrového masa.

Jan Hanč:

Sešit číslo 3
(Z almanachu Hodina naděje z Edice 
Petlice. Vydá 68 Publishers.)

M ám  a tle tickou  svěřenku, na k teré  se 
m i nejvíce líb í její stehna. A p a k  je j í  ú- 
směv. Všechno osta tn í je vedlejší. M o
hu s n í m luvit o všem, k ro m ě  o tomhle. 
Je to  hrozné  pokrytectví. Tak to m u  o- 
sta tně  bylo  v celém m ém  životě.

Jen nepatrně žen nesnaží se užívat ži
vota p ln ým i doušky na ú traty muže. 
K d yko li vidím  v m o n d én n í vinárně  
pojídat vyšňořenou krasavici biftek  
á la carte, ve společnosti nějakého m u 
že, vždy  znovu  m ne napadne: To šou
stá n í ti přijde draho!

Č lověk se stane spisovatelem  ch tě  ne
chtě. K dyby bylo k o m u  psá t dopisy. 
A le  není. Adresát dostane dopis, pře
čte si jej a v případě, že je to dobrý  do 
pis, to znam ená vylisovaný do posled
n í  k a p ky  duše, podo tkne , nebo si ale
spoň pom yslí: "Vida, tak takovéhle je 
to  s ním , s ho loubkem !" a cítí se ne
sm írně  povznesen  jako  člověk, k terý  se 
dívá  na seroucího, k terý m á trochu zá
cpu. Co je m ožné říci tisícům  nezná
m ých  čtenářů, nelze říct jednom u zná
m ém u, b y ť  to byl p ř íte l

•
Být um ělcem  znam ená vidět, slyšet a 
cítit, co všichni osta tn í vidí, slyší a 
cítí, ale n euvědom ují si to. K rom ě to 
ho: žasnout nad  nesam ozřejm osti sa
m ozřejm ého. Konečně: nějakým  zp ů 
sobem  vše ze  sebe dostat. Zručnost je  
efektní, ale není um ěním .

Většina lidí se vyhýbá poezii z toho  
prostého důvodu, že béřou doslova li
dové rčení ‘‘D ej si po zo r na hubu!"  
Básníci, sku tečn í básníci, si na ni p o 
zor nedávají.

•
P rokletí básníci už nejsou v m ódě. Bo
dejť by byli. Je to h rozně  nepohodlné. 
Že neexituje  de facto j in ý  básník nežli 
prokletý?  To by m ne tak napadlo, být 
pak básníkem !

•
Jakm ile m ám  p ů l desítky, zastavím  se 
ve výčepu Na R okosce na rum. Vedle 
nálevního pu ltu  ču m í na m ne vždy  
stejné oči štam gast ů-pivařů, k teré  ja k o  
by říkaly: ‘‘Korala!"



Knihy ■

Kdo jsou ti páni?
(Recense s otázkami pro detektivy - 
amatéry)

Vždycky jsem si myslel, že nejvyšší 
hlavy našeho státu, členové politbyra 
a jiní papalášové, jsou natolik isolová
ni od všeho ostatního, že nic nevědí, o 
nic se nestarají, a p ro to jsou  takoví od
vážní ve svých výrocích o výdobytcích 
socialismu.

Tak jednoduché to  ale není. Ani nej
vyšší pohlaváři nem ohou být tak abso
lutně nevědomí, a musí tedy být ke 
svým státnickým povinnostem přidr
žováni jak o  každý jiný smrtelník, me
todou cukrlete a biče. O cukrleti se to 
ho napsalo dost. Sláva, moc a b laho
byt přicházejí v úvahu, i když sláva je 
to poněkud neslavná, moc je pojem re
lativní a blahobyt je příjemný, pokud 
člověk nemá pocit méněcennosti, po
kud se nebojí, a pokud se m u nepříčí 
kaviár v krku z toho, co by asi s ním 
bylo, kdyby Rusů nebylo.

Jedním  z hlavních hesel sovětské 
KGB je, že nejlepší agent je  ten, který 
se bojí. “Agent musí být zkom prom i
tován a prakticky slepě poslušný,” ří
ká Josef  Frolík ve své knize “Špión vy
povídá,” str. 46. Nadšenci nejsou k ni
čemu. Dneska jsou  nadšení a zítra jim 
něco přelétne přes nos a začnou dělat 
potíže. Ale dobrý, seriosně ustrašený 
agent se škraloupem v minulosti - to 
je něco. Můžete se na něj spolehnout, 
daleko vám neuteče, a když, tak  se zas 
vrátí. Žádný odpor nepřipadá v úva
hu.

V poslední době vyšlo v exilu něko
lik knih, které se tou to  otázkou, i když 
jen okrajově, zabývají. Když si však 
některé informace z nich dáte dohro
mady, čte se to jak o  detektivka. Uvedu 
několik příkladů.

V případě prvním se podíváme na 
osudy člověka, který se několikrát v 
životě stal nesmírně populární, a 
vždycky velmi rychle tuto  popularitu 
nějakým způsobem sepsul. Generál 
Ludvík Svoboda, hrdina Sovětského 
svazu, miláček mas v roce 1945, tajná 
naděje demokracie v roce 1948, lidový 
hrdina roku 1968.....

Byl to kdysi před válkou důstojník 
československé armády, a ještě v roce 
1940 o něm bylo známo, že..... “Z celé
ho jeho chování bylo patrno, že Svo

boda je naladěn protisovětsky a že je 
stoupenec Benešův. Tehdy panovala v 
legii antikomunistická nálada..... “Pí
še to Erich Kulka v knize “Židé v Čes
koslovenské Svobodově arm ádě.” 
Organisoval a doprovázel v té době 
transporty československých dobro
volníků ze Sovětského svazu na Blízký 
východ a sdílel s nimi své názory. Ale 
čas plynul, a náhle tehdejší podplu- 
kovník Svoboda své názory a chová
ní změnil. Jak  o tom říká František 
Moravec v knize “Špión, jemuž nevě
řili:” “Neblahé důsledky rozvratné po
litické činnosti se projevily ovšem 
ihned v armádě. Československý ve
litel našich oddílů v SSSR, plukovník 
Ludvík Svoboda, krátce předtím ještě 
loyální, začal odmítat rozkazy'vlády 
a arm ádního velení z Londýna, kde 
ministr národní obrany a hlavní veli
tel československých vojsk, generál 
Ingr, byl pro komunisty persona non 
grata. Generál Kratochvíl, který byl 
proto poslán do Sovětského svazu j a 
ko nový velitel tamních českosloven
ských vojsk, byl velmi brzy záměrně 
znemožněn sovětskými veliteli. So
větské velení pak znovu dosadilo Svo
bodu jako  velitele československé jed
notky, aniž se v té věci předem d o tá 
zalo na souhlas československé vlády v 
Londýně.”

Co se stalo s antikom unistou Svo
bodou v tak krátké době? Seznámil se 
konečně se šťastným životem sovět
ského lidu čtyřicátých let? Nikoliv. 
Moravcova kniha prozrazuje něco ji
ného. Říká: “Svoboda byl až do d ru
hé světové války zcela bezvýznamným 
podplukovníkem pěchoty, který velel 
náhradním u praporu , což byla funkce 
pro méně schopné důstojníky krátce 
před pensí. K velení v Sovětském sva
zu se dostal čirou náhodou, když v 
Polsku, kde nejdříve začal působit, 
nebylo prostě jiného důstojníka vyšší 
hodnosti. Někde jsou ještě zachovány 
jeho  dopisy, které psal z Moskvy do 
Londýna a v nichž, p roboha prosil, aby 
ho vláda dostala z toho komunistické
ho pekla. Koncem roku 1942 byl po
zván na večeři několika sovětskými 
důstojníky. Zatímco popíjel vodku, 
provedli agenti NKVD prohlídku jeho 
bytu. Našli Svobodův deník, v němž 
zcela nepokrytě projevoval svoje ná
zory na to, co se nazývá největším so
ciálním experimentem v dějinách

lidstva. Jeho kritika byla velmi ostrá.
Druhého dne byl Svoboda předvo

lán na velitelství NKVD. Tam  byl 
postaven před dvě alternativy. Buď 
se dá plně do služeb komunistické 
strany a vymaní se z vlivu londýnské 
vlády a presidenta Beneše, nebo pone
se důsledky svých poznámek vyjádře
ných v deníku, z nichž mnohé zaklá
dají podstatu  velezrady a nepřátelské
ho postoje vůči sovětskému státu. Sla
boch Svoboda se ovšem podvolil a 
stal se nedůstojnou loutkou v rukou 
politických pirátů. Jako  první čin v 
nové roli odmítl poslouchat nařízení 
československé vlády v Londýně.”

Tak to tedy začalo. Poslušnost v 
dobrém i zlém, ve slávě i v bídě. Ně
kolik let v záložní garnituře, a když 
bylo třeba, chtě nechtě zpátky do akce.

A o tom zas hovoří kniha Zdeňka 
Mlynáře “ Mráz přichází z Kremlu.”
I když se Mlynář k humanisticko-de- 
mokratickému pojetí dějin a politiky 
teprve propracovává, je  to kniha ve
lice pravdivě a upřímně napsaná. Na 
str. 275 v ní říká:

“Prosadit sovětské záměry uvnitř 
naší delegace zato aktivně pomáhali 
dva lidé, kteří tehdy ke stranickému 
vedení nepatřili: Ludvík Svoboda a 
Gustav Husák. Svoboda přitom - byť
i jednostranně - vycházel aspoň z fak
tu, že každá hodina odkladu řešení 
zvyšuje v Československu nebezpečí 
konfliktu vojska s civilním obyvatel-

Prostme čtenáře, aby nám  p o m o h li zjistit 
to tožnost toho to  m ladého muže. Potře
bujem e to  p ro  Jára (da) C im rm anovská  
bádání. Výsledky našeho šetření i čtenář
ské  pom o ci uveřejním e  v některém  z  p ří
štích čísel.



stvem. Naproti tom u Husák prostě 
přisluhoval sovětským návrhům , když 
jakoukoli  debatu o XIV. sjezdu KSČ 
ve Vysočanech redukoval na argu
ment: Sjezd se musí vyhlásit za ne
platný, protože se konal bez účasti de
legátů ze Slovenska.

Ludvík Svoboda si podle všeho udě
lal o situaci svou představu už v noci 
na 21. srpna a jí se už držel. Vlastně 
nejenom nebyl reformním politikem, 
ale ani politikem vůbec. Byl to voják, 
důstojník předválečné arm ády první 
Československé republiky, který se 
shodou okolností stal velitelem čes
koslovenské jednotky, bojující ve vál
ce v SSSR, na straně Sovětské a rm á
dy. Už tehdy, ve válce si zřejmě osvo
jil koncepci připoutání Českosloven
ska k Sovětskému svazu se všemi dů
sledky.”

Jak  si ji osvojil, už víme. Tentýž 
Svododa, neznalec politiky, v srpnu 
1968 náhle jasnozřivě došel k názoru, 
ke kterému pod tlakem událostí sou
časně v té době došli i Sověti. Mlynář
o tom  říká:

“Když mi v noci 22. srpna řekl, že 
pojede do Moskvy, aby dosáhl návra
tu Dubčeka, a hned nato  dodal, že 
Dubček po tom  podá demisi a všechno 
bude v pořádku, viděl jsem v tom  ješ
tě nevysvětlitelný rozpor. Když jsem 
však nyní pozoroval Svobodu v Krem
lu, už mi nebyl tento rozpor nevysvět
litelný. Z  hlediska Svobodových ná
zorů to možná rozpor vůbec ani žádný 
nebyl. To jen pro někoho, kdo zájmy 
politické dem okratické reformy v 
Československu nadřazoval úvahám 
sovětských maršálů. A jestliže Svobo
da naopak dem okratickou reformu 
podmiňoval její slučitelností s vo
jenskými koncepcemi sovětských m ar
šálů, rozpor se vytratil. Byl proti 
tomu, aby se věci řešily ja k o  u Tatarů: 
únosem a vraždami ústavních činite
lů. Ale nebyl proti tomu, aby se 
Moskvě nepřijatelní politici odstranili 
od moci kulturnější form ou - třeba de
misí.”

A nyní si to shrňme: Co by bylo 
kdyby se Svobodovi nedostalo nabíd
ky, že celý svět mu bude ležet u nohou, 
jestli padne a bude se N K V D  klaněti? 
Nic. Skončil by v pensi jako  stovky ta
kových podplukovníků. A kdyby na
bídku odmítl? To by bylo horší. Erich 
Kulka uvádí ve své knize případ š táb
ního kapitána  Poláka, který návrh na 
spolupráci odmítl. Brzy nato  byl inter
nován, zatčen Sověty a odseděl si léta 
v táboře nucených prací. Vrátil se bez

slávy a lesku do  Prahy v roce 1947. J i 
ní se nevrátili vůbec. Svět by byl bez. 
Svobody chudší o příběh slabocha, 
který hrál svou roli až do poslední 
chvíle. Nebo nehrál? To je  otázka prv
ní.

Jiní se ke svým neslavným rolím 
dostali zcela jiným způsobem. Boha
tá karto téka konfidentů Gestapa a 
Sicherheitsdienstu dala našemu pová
lečnému vývoji m noho slavných mužů 
kteří budou navěky zapsáni v histo
rii. Člověk se spíše ptá, kdo z našich 
poválečných politiků udavačem Ges
tapa nebyl, než kdo jím byl. Kniha J o 
sefa Frolíka “Špión vypovídá” uvádí 
m noho jm en těch, kteří se k politice 
dostali t ímto způsobem. Tak národní 
hrdina Julius Fučík byl vlastně agen
tem Gestapa, a stejně tak Ladislav 
Kopřiva, jednu dobu ministr národ
ní bezpečnosti a předseda Svazu pro
tifašistických bojovníků. Můžeme jít 
od jednoho  hodnostáře k druhému. 
Julius Ďuriš a Viliam Široký, vedou
cí funkcionáři strany v poválečných le
tech, Jaroslav Podzimek, první ná
městek federálního ministra do p ra 
vy ve Štrougalově vládě, ministr Vác
lav Nosek, předseda Československé
obchodní kom ory Josef H o rn .....  Ale
poslechněme si příběh druhý. A nto
nín Novotný, jak  známo, ve zdraví 
přežil M authausen. V M authausenu 
se sice zapřísahal, že se už politiky ne
dotkne, ale po výtce, na začátku pade
sátých let, začal jeho meteorický vze
stup. Co způsobilo, že Novotný, ten
to bezbarvý, studený, nepříliš inteli
gentní pa tron  se během několika let 
vyšplhal až k místu presidenta republi
ky? To už se asi stěží dovíme.

Na začátku šedesátých let se však 
stal ministrem vnitra Rudolf Barák, 
průbojný mladík s velkými ambicemi, 
který začal shánět materiály o svých 
spolubojovnících z předvoje dělnické 
třídy. Mimo jiné vyhmátl Johanna  
Sieberta, pracovníka Sicherheits
dienstu, který seděl doživotně v čes
koslovenském vězení. Siebert si za vál
ky uložil seznam svých spolupracovní
ků v bance ve Švédsku, a na tom  sezna
mu měl být i Antonín. No, seznam 
nikdo nikdy neviděl.

Siebert si ale také vzpomněl, že kon
fidenti byli vypláceni Národní ban
kou, a že v jejím archivu o tom  existu
jí záznamy. V době, kdy Siebert seděl 
ve vězení, se z konfidentů stávali před
ní prominenti tábora míru a socialis
mu. Tak  na výplatní listině byl prý i 
A ntonín  Novotný, Vladimír Koucký,

Jindřich Kotál, Karel Mestek a jiní 
příslušníci vládnoucí třídy. Píše o tom 
Frolík ve své knize, a objevení těchto 
dokum entů  spojuje se sporem Antoní
na Novotného s Rudolfem Barákem, 
který nakonec vyvrcholil Barákovým 
pádem. Frolík o celé záležitosti uvá
dí pouze dohady. Dokum enty  a svědci 
této části Novotného životopisu asi 
už dávno zmizeli se světa. Snad pouze 
povahový rozbor Novotného by mohl 
ukázat, zda byl Novotný schopen spo
lupráce s nacisty nebo ne. O Novotné
ho povaze se můžeme dočíst ve svě
dectví pamětníků. Mlynář ve své knize 
na str. 85 píše:

“N ovotného vzestup, jeho příchod 
do sekretariátu ÚV KSČ, je spojen s 
jeho  aktivitou při “odhalování nepřá
tel ve straně,” s jeho horlivostí při pří
pravě procesu s generálním tajemní
kem KSČ R. Slánským v roce 1951 - 
1952.

Novotný se asi už narodil bez někte
rých vlastností, jimiž jsou normálně 
lidé vybaveni. V době svého krátkého 
působení na Generální prokura tuře  v 
Praze jsem viděl úřední spisy, které 
prokazovaly neuvěřitelnou věc: po 
popravách funkcionářů, odsouzených 
v procesu se Slánským, se jejich maje
tek za babku rozprodal mezi přeživší 
vysoké funkcionáře a při této příleži
tosti si rodina Novotných (paní Bože
na N ovotná osobně) zakoupila také 
ložní prádlo a čínský porcelánový 
servis po Vladovi Clementisovi!

Představa, že první tajemník vlád
noucí s trany a hlava státu spí na pro
stěradlech, které patřily člověku, je
hož sám pomáhal přivést na popraviš- 
tě, je ve dvacátém století v Evropě čím
si neuvěřitelným. Leč bylo to tak. A 
nešlo o nedorozumění, že by totiž ro
dina Novotných snad nevěděla, co 
vlastní. Hovořil jsem o té věci s paní 
Lídou Clementisovou v roce 1956 a 
dozvěděl se od ní, že ten čínský porce
lán se paní Boženě Novotné velmi líbil, 
když byla spolu se svým mužem u Cle- 
mentisů na návštěvě ještě v době, kdy 
byl Clementis ministrem zahraničí. 
No, a tak si ho paní Božena po jeho 
popravě koupila.”

To je  tedy tak zvaný charakterový 
svědek, jak  se u anglosaských soudů 
říká. Tento charakterový popis by 
však spíše slušel policejnímu stráž
mistrovi Brettschneiderovi než prezi
dentu republiky.

Mohli bychom tak to  jít dál a dál, ale 
pojďme nyní k třetímu, poněkud od
lišnému příběhu. Také je to  člověk,



který se podle potřeby otáčí jako  ko
rouhvička na střeše. Kdysi stál za 
Dubčekem, pak při moskevských jed 
náních roku 1968 už zas ne, pak zas 
ano, a nakonec nastoupil místo něj. Je 
ho minulost je v určitých obdobích ta
ké podivná. Frolík o něm říká:

“ Pokud jde o Husáka, Ďuriš se Ši
rokým odešli z veřejného života proto, 
že byli ve styku s Šaňo Machem, i když 
se to národu neřeklo. Husák se do ve
řejného života vrátil, ač dělal to samé 
co oni a navíc se to o něm všeobecně 
ví. Stranický historik dr. Václav Král 
ve své pochybné knize “Pravda o oku
paci” uvedl jednu vzácnou pravdu. 
Byl to popis o stycích dnešního pre
zidenta republiky Gustáva Husáka s 
Šaňo Machem v době okupace. To 
souhlasí s tím, co bylo v archívech 
vnitra. Možná, že je to tam  dosud, pro
tože Státní bezpečnost panu Husákovi 
nikdy nefandila a pochybuji, že se její 
vztah k němu změnil. Říká se tam, že 
pan Husák se v době války scházíval 
v bratislavském Carltonu s panem 
Machem a měl s ním různé debaty, 
mimo jiné také o plánovaném Sloven
ském národním povstání. Besedy prý 
končily podle hesla pana Husáka “co 
politika rozděluje, to  slivovička spo
juje.”

Ja k  známo, Husák proti Královi za 
toto tvrzení nezakročil; Král je opět 
“uznávaným” historikem. Na vnitru 
jsou však ještě doklady jiné. Třeba o 
tom, jak  takový “oddaný soudruh,” j a 
kým Husák byl a je, přijal pozvání J o 
sefa Goebbelse a odjel na výlet do Ka- 
tynu. Možná že dnešní Husákův poli
tický realismus a věrnost Sovětskému 
svazu je dosud upevňována vzpomín
kou na exhum ovaná těla povraždě
ných polských vlastenců. Kdož ví?”

A ještě jeden, čtvrtý příběh pro pře
mýšlení. V Československu, a určitě i 
jinde na světě, žijí “duplicitní lidé.” 
Tak je  nazývá Frolík. Jsou to lidé, kte
ří přejali to tožnost kohosi, kdo třeba 
už nežije. Mnoho duplikátů bylo vy
tvořeno za války za lidi, kteří padli a 
jejich životní historie, jm éna a někdy 
snad i podoba byly převzaty agenty 
nacistické a sovětské rozvědky. Fro
lík popisuje případ jednoho z nich, Vil- 
liama Šalgoviče, smutně proslulého v 
době invase roku 1968. Sám duplicitu 
dne 21. srpna 1968 v opilství přiznal. 
Kým byl před tím, než se stal Šalgo- 
vičem - kdo ví? Materiálem k pře
mýšlení je však jeden zajímavý detail. 
Kdo byla osoba, která prosadila Šal
goviče za náměstka ministra vnitra na

jaře roku 1968? Ale to si přečtete sami 
v Mlynářově knize na straně 143. O b
jasnění spojitosti by mohlo být zajíma-

V(" K. Kaufman

F. Moravec: Špión, jemuž nevěřili.
68 Publishers, 1977, cena Can.$6.30 
J.Frolík: Špión vypovídá. Index, 1979. 
Cena DM 19.80, Can.$l2.00 
Z. Mlynář: Mráz přichází z Kremlu. 
Index 1978, cena DM 16.80, Can.$10.00 
E. Kulka: Židé v Československé 
Svobodově armádě. 68 Publishers, 
cena Can.$7.50

Knihy si můžete také objednat u Bo- 
hemicum Distribution.

Přečetl jsem N ezvalovu báseň  Z do
m oviny. K dyby Pepík H oužvička ne
p o třebova l k externím u studiu  p rů m y
slovky, abych m u  o tom  napsal nějaký  
kec, nevzal bych to do ruky. Takto  
jsem  to byl nucen přečísl a budu psát 
kec o kecu. N em ohu napsat, co si o 
tom  m yslím  a co jediné by m ohlo  mít 
jakous takous cenu. M usím  napsat to, 
co nějaký p ito m ý  češtinář zdánlivě p l
ným  právem  očekává o d  studujícího, 
tedy lež a srabařinu.

Jan Hanč
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P rah a , lis to p ad  1978

„ Když už člověk jednou je, 
tak  m á koukat, aby byl.
A když kouká, aby byl, 
a je, tak  m á být to,co je, 
a nem á být to,co není, jak  
tomu v m noha případech je



Svědectví
K případu dr. Danisze

Jeden z nejlepších pražských advo
kátů mladší generace dr. Josef  Danisz 
byl v březnu letošního roku vyloučen z 
Městského sdružení advokátů  v Praze 
a dnem 30. června končí jeho zaměst
nání v advokátní poradně č. 5 v Praze
1 na Václavském náměstí 41. Dr. Josef 
Danisz, který v poslední době obhajo
val řadu signatářů Charty 77, ale také 
jiných občanů, obviněných z nejrůz
nějších zločinů proti republice a so
cialistickému zřízení, byl nakonec sám 
obviněn, že při těchto obhajobách vy
stupoval způsobem, který je v rozporu 
s právy a povinnostmi advokáta, ulo
ženými zákonem o advokacii. Bylo mu 
vyčítáno, že se v procesu s Jiřím Chm e
lem u okresního soudu v Mostě v zá
věrečné řeči zmínil o procesech z pade
sátých let, že se nechal dvakrát odvézt 
k soudu vozem Pavla Landovského - 
jak o  by cokoliv takového mohlo být 
vůbec považováno za trestné, špatné 
a  kritizovatelné jednání - a konečně, že 
se při seznamování s výsledky vyšetřo
vání v trestní věci Jaroslava Sabaty 
zmínil o případu jednoho ze signatářů 
C harty  77, který byl brutálně napaden 
bezpečnostními orgány.

Toto  poslední obvinění se stalo zá
kladem pro žalobu, která má být pro
ti Dr. Daniszovi nyní v Praze vznese
na. Zm ínka o fyzickém napadení jed 
noho ze signatářů Charty je kvalifi
kována jak o  pomluva, slovní útok na 
veřejného činitele a Dr. D aniszje  pře
devším obviněn, že si tuto historku vy
myslel s úmyslem poškodit zájmy so
cialistického zřízení, atd. Nechrne stra
nou otázku, že se o této příhodě Dr. 
Danisz zmínil nikoliv na veřejnosti, ale 
při prohlížení spisů, a tedy při výkonu 
svého povolání obhájce , a vraťme se o 
rok zpět k příhodě, o které Dr. Danisz 
hovořil a která se má nyní stát jedním 
z bodů, na kterých je postaveno obvi
nění proti němu.

Přiznávám se, že historii oné květ
nové noci opakuji jen s velkou nechutí. 
Byla m nohokrá t publikována a byl 
jsem nucen o ní hovořit při nej různěj
ších příležitostech. Ale snad je  přiroze
né, že posluchači nechtějí slyšet o kaž
dodenní drobné a často riskantní práci 
a dávají přednost malebným a trochu 
strašidelným příběhům. Ale teď po ro
ce je  v Praze Dr. Danisz obviněn, že si 
tyto historky vymýšlel se špatným

úmyslem, a proto myslím, že mám  po
vinnost opakovat to co jsem již řekl a 
napsal o své návštěvě u tehdejšího 
mluvčího Charty 77 Dr. Ladislava 
Hejdánka v úterý 16.května loňského 
roku. Kolem 18.00 hodiny jsem byl 
přede dveřmi u Hejdánků zadržen uni
formovanými příslušníky VB, kteří 
tam měli pravidelnou službu, odveden 
do vozu, připraveného před domem, a 
odvezen do Bartolomějské ulice. V 
průběhu jízdy informovala posádka 
vozu telefonicky ústředí, že mě mají ve 
voze číslo 28, a bylo jim sděleno, aby 
jednali dále dle pokynů. V Bartoloměj
ské ulici jsem byl předán vyšetřovací
mu oddělení ve III. patře, postaven na 
chodbě obličejem ke zdi a pak do de
víti hodin večer vyslýchán. Výslech 
probíhal klidně, nic nového se v jeho 
průběhu neobjevilo, důvod zadržení 
mi nebyl sdělen. Oba mladí vyšetřova
telé se jen  stále dívali z okna  a sledova
li oblohu. Když se setmělo, dali zna
mení a do místnosti vstoupil muž v 
hnědých šatech, představil se jako  Ul- 
rych a řekl, že je na čase, abych s ním 
odešel. Vedl mne dolů na ulici, v ruce 
stále držel můj občanský průkaz a přes 
mé námitky opakoval, že mne dá o d 
vézt dom ů vozem, abych si prý nic 
zlého o něm a jeho přátelích nemyslel, 
když mě tak d louho zdrželi. Došli jsme 
až na roh ulice Karoliny Světlé a Kon- 
viktské, kde jsou jedny z garáží ope
račních jednotek STB. Tam  se Ulrych 
rozhlédl, a když byla ulice úplně 
prázdná, bylo to asi v půl desáté večer, 
dal mi do rukou můj občanský průkaz 
a řekl, abych se otočil a šel domů. V 
tom okamžiku jsem byl zezadu přepa
den dvěma silnými muži, sražen k ze
mi a vhozen do vozu, který stál připra
ven na rohu v Konviktské ulici. Bylo to 
světlé au to  značky Žiguli. Ve voze mi 
byla na ruce za zády nasazena pouta  a 
oba mužové mi přetáhli přes oči pruh 
silné látky, který po cestě stále u taho
vali. Vůz se okamžitě rozjel. Kdykoliv 
jsme se blížili ke křižovatce nebo k 
tramvajovému ostrůvku, byljsem zno
vu ve voze sražen k zemi. Snažil jsem 
se podle silnic orientovat, takže jsem 
poznal směr na Karlovy Vary, ale poz
ději jsem už nebyl schopen určit, kam 
mě vezou. Asi po hodině zastavil vůz 
v úplném tichu, byl jsem vytažen a 
vlečen několik desítek metrů do lesa, 
kde mi nejdříve sňali pouta  a ve chvíli, 
kdy mi jeden z mužů sundá val pásku z

očí, jsem byl omráčen prudkou ranou 
na solar plexus. Když jsem se probral, 
slyšel jsem zvuk odjíždějícího vozu. Po 
hodině bloudění jsem našel cestu z le
sa a kolem opuštěného lomu jsem se 
dostal do Pecínova, Nového Strašecí, 
autobusem do Stochova u Lán a ran
ním vlakem do Prahy.

Hned druhý den jsem o této věci na
psal podrobnou zprávu a ve formě 
otevřeného dopisu a otevřeného trest
ního oznámení jsem ji poslal na adresu 
prezidenta republiky, předsedy vlády, 
ministra vnitra a generálního p roku
rátora. Před svým odjezdem do zahra
ničí jsem pak les u Pecínova se svědky 
znovu navštívil a pokusil se upřesnit, 
kde se co stalo.

O tom, že tento útok byl součástí za
strašovací akce a že byl proveden pří
slušníky STB nebo alespoň za jejich 
asistence a souhlasu, není nejmenší po
chyby. Svědčí o tom i skutečnost, že 
generální prokuratura  neodmítla pří
pad projednávat a předložila moji stíž
nost speciálnímu oddělení ministra 
vnitra. Tato zpráva mi byla generální 
p rokuraturou  sdělena ve chvíli, kdy mi 
zároveň ministerstvo vnitra oznámilo, 
že mohu (mám, musím) opustit na
vždy Československo. Vyrozumění o 
dalším průběhu řízení - pokud k němu 
došlo - jsem pochopitelně již nedostal.

O této akci jsem v Praze informoval 
řadu lidí a po odeslání svých otevře
ných dopisů jsem ji považoval za ve
řejnou záležitost. Nikdo, kdo se s tím
to případem seznámil, nebyl tedy vá
zán žádnou formou tajemství ani v 
tom případě, když se jednalo o advo
káta. A to nejen proto, že případ mé
ho přepadení byl s mým souhlasem 
publikován všemi dostupnými způso
by ještě za mého pobytu v Českoslo
vensku. Podobně byl přepaden literár
ní historik Doležal a řada dalších osob 
a všechny tyto případy byly rovněž 
zveřejněny. Obvinění, že si něco tako
vého Dr. Danisz vymyslel, se nezaklá
dá na pravdě a je to obvinění křivé.

Považoval jsem dnes, po roce, za 
svoji povinnost opakovat tuto histo
rii jen proto, že jejím novým zveřejně
ním chci upozornit na nezákonný pro
ces proti člověku, který se v Česko
slovensku jako  advokát neprovinil ni
čím jiným než požadavkem dodržová
ní zákonů.

Ivan Medek



Film
Ján Kadár - Touha zvaná film

Domácí i zahraniční Čechové často 
poukazují na světovou proslulost naší 
hudby anebo křišťálového skla. Méně 
často je už však slyšíme hovořit o 
prestiži československého filmu, přes
tože tu jde o neméně hodnotný příspě
vek našich národů do světové kulturní 
klenotnice. Pravda, hudba se hraje a 
sklo se brousí již po věky, zatímco čes
ká kinematografie zazářila na hori
zontu kulturních dějin spíše jak o  ko
meta - schová se téměř celá pod dešt- 
níček šedesátých let toho to  století - 
avšak to nic neubírá na její intenzitě, 
na hloubce vlysu, který zanechala na 
filmovém glóbu.

Jedním  z těch, jejichž jm éno bude 
neoddělitelně spjato s hodnotami, jež 
poválečná československá kinem ato
grafie vytvořila, byl J á n  Kadár, na je
hož kontě je  vepsáno více než tucet ce
lovečerních, a také několik krátkých a 
televizních filmů. Kadár, jenž se na
rodil roku 1918 v Budapešti a debu to 
val filmem K atka  na bratislavské Ko
libě, pracoval většinu svého života na 
pražském Barrandově coby “český” 
režisér. Převážnou část svých filmů 
vytvořil Kadár v neobvyklém, ale pev
ném “tandem u” s Elmarem Klosem; 
podle Kadárova vyjádření Klos přímo 
nerežíroval - podílel se na psaní scéná
řů a zastával úlohu neformálního pro
ducenta dvojice.

Režisér K adár nikdy nepatřil mezi 
“rozzlobené mladé muže” filmu šede
sátých let, a nebyl ani formálním ino- 
vátorem godardovského ražení - přes
to se neobvykle často ocital v kon
fliktu s byrokratickými regulátory 
umění poúnorové republiky: Již ve 
zmíněné prvotině K atka  se tvůrce do
stal, prakticky bez vlastního přičinění, 
mezi roztočené kameny větrného mlý
na ideologické praxe. Politické direk
tivy se jak o  v příslovečném Králi Váv
rovi změnily přes noc, a jeho  film, po
zitivně hodnotící odchod venkovské
ho obyvatelstva do měst byl režimu 
najednou na obtíž, a Kadár už ne
směl v Bratislavě točit.

Tento a další tvůrcův osud určitě 
není jen souhrou náhod a kotrmelců 
doby, ale i důsledkem K adárova vě
dom ého rozhodnutí věnovat se ča
sovým, a často i ožehavým tém atům
- většina jeho  děl je charakterizována

stylem, který režisér sám nazval dis
kusním . I d ruhý Kadárův film, Únos, 
byl (přestože šlo o tendenční propa
gandu z doby studené války) kritizo
ván komunistickými ideology, po
dobně jako  následující umírněně sa- 
tirizující muzikál H udba z M arsu , na
točený podle scénáře Vratislava Blaž
ka.

Vyvrcholením umělcova konfliktu s 
mocí bylo jeho  “pohádkové” sati
rické podobenství Tři p řá n í (1958), 
formálně připomínající vynikající 
frašku René Claira Stalo se zítra. 
Tři p řán í byla těžce pranýřována kul- 
turně-politickými inkvizitory na ne
blaze proslulé Filmové konferéhci v 
Bánské Bystrici začátkem roku 1959, 
kde byl učiněn poslední pokus zasta

vit probouzející se českou kinem ato
grafii. Kadárův film, který měl být 
doslova spálen, přece jen někdo někde 
uschoval, ale režisér ani jeho spolu
pracovník nemohl po pět let natáčet v 
celovečerní produkci. V té době se 
Kadár věnoval převážně experimen
tální tvorbě - Polyekránu a Laterně 
Magice.

Šedesátá léta, která byla svědkem 
tvůrčího rozmachu české Nové vlny, 
byla příznivá i Kadárovi, jenž tehdy, 
stále ve spolupráci s Klosem, dospěl k 
vrcholu své tvorby: Sm rt si říká  Engel-

chen, O bžalovaný, ale především Ob
chod na korze  (1965), psychologické 
dram a lidské zbabělosti a zodpověd
nosti, odehrávající se v malém městě 
za doby Slovenského štátu. Film, kte
rý měl dobře vybudovanou zápletku a 
vynikal mimo jiné i nadprůměrnými 
hereckými výkony Idy Kamínské (v 
roli židovské majitelky obchodu) a 
Jozefa Krónera (v roli “arizátora”) 
rychle dobyl proslulosti i za hranicemi 
země, a ja k o  první český film získal 
Cenu Americké filmové akademie.

Bratrská invaze, která roku 1968 
zazvonila umíráčkem nad dalším vý
vojem našeho filmu, přivedla Kadára 
opět do konfliktu s držiteli moci: jeho 
O bchod na korze  začal být mj. ozna
čován jako  “sionistické dílo,” a tak 
režisér, který byl v té době mimo Čes
koslovensko, se rozhodl zůstat v 
dobrovolné emigraci. Jeho  poslední 
“český” film, Touha zvaná  Anada, 
(A drift)  vytvořený vlastně v česko- 
americké koprodukci, byl již d okon
čen Klosem; další díla tvořil Kadár 
už v Severní Americe. Kromě A nděla  
Levina (The A ngel Levine), to  byl v 
Montrealu natočený, poeticky laděný 
d rahokam  z prostředí židovské m en
šiny Lži, k teré  m i říkával tatínek  
(Lies M y Father Told Me, 1975), ně
kolik televizních produkcí a naposled 
n e d o k o n č e n á  C e s ta  S v o b o d y  
(Freedom Road), která se má obje
vit na televizních obrazovkách v říjnu 
tohoto  roku. V hlavních úlohách tam 
spatříme M uham m ada  Aliho a Krise 
Kristoffersona.

Ján  Kadár nebyl ovšem jen úspěš
ným režisérem: Před několika lety ob
držel prestižní místo tzv. Film m aker- 
in-residence při Americkém filmovém 
institutu v Los Angeles. Tam , jako  
profesor v Centru pro pokročilá filmo
vá studia, předával studentům  své 
zkušenosti a vše to, čím v minulosti 
obohatil český film a čím česká kine
matografie obohatila  filmové umění. 
Takže když Vám řeknu, že Já n  Kadár 
na jaře toho to  roku nečekaně zemřel, 
nebude to vlastně celá pravda.

Jan Uhde.



Sport
Šachy a politika
Vstup SSSR  do  Mezinárodní šachové 
federace znamenal historický obrat 
v rozvoji šachového umění na celém 
světě. Tuhle větu jsem četl už nejméně 
desetkrát v různých proklamacích a 
oslavných článcích sovětského a ostat
ního znormalizovaného tisku. A vý
jimečně je tahle nabubřelá  fráze d o 
konce i pravdivá.
D o roku 1945 byli totiž šachoví mistři 
z 99% amatéři, kteří se museli živit 
vším možným a šachy hráli ve své do 
volené. Výjimkou byli velikáni jako  
Aljechin, Capablanca či Euwe, méně 
proslulí šachisté si profesionální d rá 
hu prostě nemohli dovolit - z tehdej
ších hubených cen a ještě hubenějších 
honorářů  by tak sotva byli zaplatili 
nezbytnou konzumaci černých káv. 
Po roce 1945 najednou vtrhla do me
zinárodní šachové arény kom anda so
větských velmistrů, z nichž každý po
bírá od státu plat ve výši kvalifikova
ného inženýra či nižšího politbyrokra- 
ta  a nejen může, nýbrž dokonce musí 
sedět za figurkami několik hodin 
denně. Velmistři byli ke každému tur
naji doprovázeni rovněž slušně pla
cenými trenéry (v šachu se jim říká 
většinou sekundanti), lékaři, psycho
logy - o agentech tajné služby a poli
tických vedoucích nemluvě.
Není třeba zeširoka rozvádět, že proti 
takovéhle ekipě neměli západní am a
téři a amatérci vůbec žádnou šanci. 
Spíše bychom se měli ptá t po důvo
dech téhle velkorysosti pánů z Kremlu
- vydržování sovětských šachounů 
stálo a stojí přece hezkých pár milionů. 
Je znám o, že v komunistických státech 
je  každý sport beze zbytku využit v záj
mu totalitní moci. Výsledky meziná
rodních soutěží mají dokázat “převa
hu socialistického řádu” a kromě toho 
už staří Římané věděli, že v jejich hesle 
“panem et circenses” jsou hry důleži
tější než chleba. Pohled na lidi sápané 
tygry tehdy tišil i hlad. Dneska mají 
v jistých zemích hry dát lidem zapom e
nout třeba na to, že musí držet hubu. 
Šachy jsou  pro tento účel mim ořádně 
vhodné - při nich se lidé dokonce učí 
být hezky zticha.
Existuje ale ještě jeden zajímavý d ů 
vod, proč jsou  šachy na Východě pod 
porovány dokonce víc než většina “fy
zických sportů:” M arx  a Lenin byli to 

tiž šachisté. Sice hráli oba mizerně, ale 
to nikdo veřejně nepoví - ani se to po
vědět nesmí a šachisté východních ze
mí mají dobrý důvod to nepovědět: Je 
likož dva velikáni marxismu-leninis- 
mu hráli šachy, jsou šachy velice dů
ležité a komunistické státy je podpo
rují jaksi z povinnosti. Na Kubě se ko
nají obrovské turnaje, ač tam lidi ne
mají doslova ani na chleba. Důvod: 
K romě M arxe a Lenina je i Fidel 
Castro  šachista. Hraje přímo otřesně. 
Pro odborníky uvedu, že po l.e4 e5
2.Jf3 Fidel soustavně tahá 2....Sd6. 
To je  asi tak, jako  kdyby při fotbale 
někdo kopal patou pořád na vlastní 
branku. Jenom že Fidel stále vyhrává 
(nikdo si na něj netroufne!), považuje 
se za šachového genia a dává na šachy 
milióny ročně. To je  jedna z mála vý
hod totalitarismu: Kdyby ve Francii 
šachisté požadovali od státu peníze se 
zdůvodněním, že i Napoleon B onapar
te hrával šachy (a rozhodně lip než 
Karlík Marxů), tak by se jim  ministr 
financí vysmál.
A tak tedy trvala převaha Sovětů (a po 
nich i ostatních komunistických států) 
skoro čtvrt století. Západ se vzpam a
toval teprve poté, kdy se zde našel ge
niální (a dost extravagantní) jedinec, 
silná individualita se smyslem neje
nom pro šachy, ale částečně i pro  ob
chod a propagandu. V letech 1970- 
1972 rozmetl Bobby Fischer jednoho 
sovětského soupeře za druhým: Po 
prohře v děsivém poměru 0:6 bylo p ro
ti jednom u z mála režimu zcela věr
ných sovětských velmistrů Tajmano- 
vovi zahájeno disciplinární řízení ve 
straně, odborech i tělovýchově, docela 
z toho zblbl, jeho manželství se zhrou
tilo těsně před stříbrnou svatbou. 
Když pak Spasskij p rohrál v Reykjavi- 
ku “mač století” a Sověti ztratili pop r
vé od roku 1945 titul mistra světa, za
čalo tažení i proti Spasskému. J e n o m 
že on je bojovná ná tu ra  a nedal se jim. 
Sehnal si novou manželku z Francie, 
po velkých komplikacích dostal povo
lení ke sňatku a k d louhodobém u po
bytu ve Francii. Při našem posledním 
setkání letos v únoru mi na otázku, 
jak se mu vede, odpověděl: “Výborně, 
žiju teď ve výhodné zeměpisné polo
ze.”
Fischer vyhrál slavně v boji o mistrov
ství světa, od té doby sice nesehrál ani 
jedinou partii, ale Sověti se také od té

doby nem ohou jaksi vzpamatovat. 
Úroveň světové špičky se i v p ropor
cích Východ-Západ stále víc vyrovná
vá. Ostatně se právě zásluhou Fische
ra i na Západě nesmírně zlepšily ma- 
terielní podmínky čelných šachistů. Za 
peníze, které jsem dostávali před dva
ceti lety, by tak hrál nejvýš někdo ze 
třetí mezinárodní garnitury.
K přesunu sil ve světovém šachu při
spívá i jeden, pro Sověty krajně nepří
jemný jev: Velmistři židovského pů
vodu opouštějí jeden za druhým  “so
cialistický ráj” a rozhodují se pro “ka
pitalistické peklo.” Povolení k vystě
hování do Israele dostali, či si vynutili 
Liberson, Šamkovič, Džindžichašvili, 
Sosonko, Lein a řada silných meziná
rodních mistrů, cesty na západ využil 
v roce 1976 k emigraci Viktor Korčnoj 
a letos v červnu i velmistr Alburt. Nej
horší je pro Sověty samozřejmě pří
pad Korčného. Je to rovnocenný 
soupeř současného mistra světa Kar- 
pova (Korčnoj s ním dvakrát - v roce 
1974 a 1978 prohrál v boji o mistrov
ství světa jen nejtěsnějším rozdílem - a 
zcela zbytečně, v obou případech byl 
hráčsky lepší!) a kromě toho zapomněl 
Korčnoj zcela na šachistickou ctnost- 
mlčelivost a mluví naplno. Komunis
tický systém je pro něj systém zloči- 
necký, SSSR  nejhorší a nejzvrhlejší 
imperialismus - zkrátka říká naplno to 
co si velká většina lidí v obou částech 
rozdělené Evropy z opatrnosti jen 
myslí.
Korčného vystoupení pány v Moskvě 
doslova rozběsnilo. Jeho bývalí ko
legové podepsali (až na čestné výjimky 
-např. Botvinnik se k téhle špinavosti 
nepropůjčil!) ostouzečské prohlášení 
proti němu - Tajmanov je doplnil do
konce přídavným vlastním prohláše
ním a za to mu byly odpuštěny jeho 
hříchy z roku 1970, proti Korčnému 
se organizuje v mezinárodním šachu 
bojkot. Na jaře  byl napřed pozván na 
velký turnaj do Jugoslávie a pak mu 
bylo sděleno, že si “několik účastníků 
nepřeje s ním hrát, do Mnichova, Wijk 
aan Zee a M ontrealu nebyl Korčnoj 
pro špinavý oportunism us pořadate
lů vůbec pozván! Jeho manželce a sy
novi se už třetí rok brání přes opětovné 
žádosti ve výjezdu. Syn měl před něko
lika měsíci nastoupit vojenskou služ
bu, místo toho se dobře schoval a z ile
gality vystoupí podle Viktorových slov



až bude konečně pod tlakem z ciziny 
uděleno povolení k výjezdu.
Bojkot proti Korčnému ostatně není 
první politický bojkot, inscenovaný 
Sověty za přímé pomoci jejich nohsle
dů z Prahy, Budapešti a východního 
Berlína a za nepřímé pomoci počet
ných užitečných idiotů ze Západu. V 
roce 1946 - hned po vstupu Sovětů do 
F ID E  (M ezinárodní šachová federa
ce) začal bojkot “fašistického Špa
nělska,” později Jižní Afriky, Rhode
sie, Israele. Když se to pánům  hodí, 
dovedou ovšem být i velkorysí. V roce 
1946 chtěl dr. Euwe zorganizovat boj
kot proti tehdejšímu mistru světa Al- 
jechinovi, který v době války napsal 
dost ošklivé kolaborantské články. 
Budiž poznamenáno, že Euweho dů 
vody byly vše jiné než čisté. Ač je Euwe 
v Moskvě velice vážen, tenhle bojkot 
mu M oskva zmařila: Sověti uviděli 
velkou šanci, že jejich Botvinnik m o
rálně i fyzicky rozloženého Aljechina 
snadno pobije, vzali tudíž Aljechina 
“velkoryse” na milost, nabídli mu ná
vrat do Ruska a připravovali jeho zá
pas s Botvinnikem. C hudák  Aljechin 
se ale z přemíry téhle dobroty  jaksi po
mátl a spáchal v Lisabonu sebevraždu. 
A tak čest, být prvním jedincem, boj
kotovaným v mezinárodním šachu, 
připadla po letech mně. A můj případ 
je proto  zajímavý, že ukazuje, proč 
mohou podobné bojkoty vůbec fungo
vat.
Do Německa jsem přijel koncem roku 
1972 a čtyři měsíce poté se hrálo me
zinárodní mistrovství země. Vlastně 
mělo být samozřejmé, pozvat k němu 
velmistra, který se dočasně trvale v 
Německu usídlil, a tak jsem se začal už 
připravovat na první šachové vystou
pení po téměř pěti letech. Jenom že to 
dopadlo  jinak: Německý šachový svaz 
poslal do Moskvy zvláštního vyslance, 
který se dotázal, zda Sověti (kteří mě
li na mistrovství taky hrát) nemají pro
ti mé účasti námitky (!!). J ak  jsem se 
později dověděl, byli Sověti- pocho
pitelně - nejdřív doslova ohromeni, 
honem se dotázali “nejvyšších míst” a 
hned druhý den byla tu odpověď: So
větští šachisté jsou rozhodně proti mé 
účasti v jakékoliv mezinárodní soutě
ži: Budu-li hrát já, nepřijedou do D ort
m undu oni. A bojkot byl tady: Poté, 
kdy se to  rozkřiklo, už mne nikdo ne
zval, kromě Israelitů (ti se jak  známo 
nebojí nikoho) a Jižní Afriky. Jenže se 
to pak trochu zhouplo: V červenci 
1974 se konal velký turnaj, pořádaný 
mým vlastním klubem v Solingenu.

Samozřejmě jsem byl pozván, pak při
jeli dva Sověti a Uhlmann z N D R  a 
oznámili, že nebudou hrát, budu-li 
hrát já. Z  turnaje jsem byl tudíž vylou
čen a oni hráli, ale v den prvního kola 
začal tanec - veřejné mínění si to  jen 
tak nedalo líbit. Německý svaz dostal 
několik stovek rozhořčených dopisů, 
v němž se mu nadávalo do agentů 
Moskvy, vyvrhelů a darebáků, v něko
lika velkých pořadech v televizi a v 
článcích prakticky všech listů od le
vice až po pravici si to němečtí šacho
ví pohlaváři pořádně slízli. V televizi 
odpověděl U hlmann na otázku “Proč 
vlastně bojkotujete Pachm ana, vždyť 
jste přece byli po léta přátelé?” takto: 
“ My se v těchhle věcech vždycky řídí
me podle sovětských šachistů - poně
vadž oni s Pachm anem  nehrají, nemo
hu s ním ani já  hrát!” Po  návratu pro
ti němu bylo okamžitě zahájeno dis
ciplinární řízení se zdůvodněním, že 
“nedostatečně rozhodně hájil zájmy 
socialistických šachových svazů.” Od 
té doby si Uhlmann zahrál na velkých 
turnajích už jen docela zřídka.
Proti bojkotu tehdy protestovali zcela 
neznámí lidé, nešachisté, lidé nejrůz
nějších politických názorů se bránili 
především proti tomu, aby jejich země 
se takhle nedůstojně podřídila Sově
tům. Celá akce dostala výrazně poli
tický charakter. Kdybych měl d o d a 
tečně posuzovat její vliv na mé celko
vé působení v Německu, musel bych se 
smát své tehdejší roztrpčenosti: Ve 
skutečnosti mi Sověti svým pitomým 
bojkotem poskytli opravdovou “ bra
trskou pomoc!”
Jediný, kdo tehdy neprotestoval, to 
byli - šachisté a mezi nimi i mí dřívější 
blízcí přátelé, i ti šachisté, pro něžjsem 
v minulosti něco udělal a s jejichž so
lidaritou jsem vlastně mohl napevno 
počítat. Všichni mlčeli - ze strachu, 
aby si to u mocných v Moskvě a u 
všech těch užitečných idiotů na Z á
padě snad nepošpatnili. Zdůvodnění 
jednoho vyššího šachového funkcio
náře: Sovětští šachisté hrají tak  dobře, 
že se jejich účasti na našich turnajích 
nemůžeme vzdát,
Tihle přikrčení malí funkcionáříčko- 
vé si neuvědomují, že je tom u právě 
naopak: Sověti se nemohou vzdát 
účasti na západních turnajích. Jen 
tam  si pořádně nam ažou kapsu v tvr
dých valutách. Cesta na Západ je tam 
toužebný sen každého šachisty. Kdyby 
se ten sen stal nesplnitelným, utekli 
by jim všichni velmistři třeba v noci a 
mlze přes hranici.

Oportunismus šachových velmistrů a 
funkcionářů zde, na Západě má tedy 
plnou vinu i na současném bojkotu 
proti Korčnému. Ale odvážím se být 
prorokem: Tuhle bitvu pánové v 
Moskvě nevyhrají. V dubnu jsem po- 
depsal s Viktorem smlouvu, jíž se stá 
vám jeho “šéf-sekundantem” a mám 
plnou moc, jeho jm énem  mluvit a jed
nat. První krok byl úspěšný: V kali
fornském městečku Lone-Pine pode- 
psalo spolu se mnou protest proti boj
kotování Korčného celkem 27 vel
mistrů a 14 mezinárodních mistrů. No
vý předseda F ID E  Olafsson se musí 
(na rozdíl od dřívějšího dr. Euwe!) 
tou to  záležitostí zabývat. Pravděpo
dobně bude - přes všechny hrozby - 
Korčnoj pozván už v lednu do Wijk 
aan Zee - a pak budou stát ti druzí 
před vážným problémem. A v příštím 
roce bude Korčnoj znova bojovat o 
mistrovství světa v šachu. Uděláme 
všechno pro to, aby se opět kvalifi
koval do finále a aby ten tokrá t Karpo- 
va porazil. Hlavu na to má, potřebuje 
jen dobré nervy, klid - a nové W ater
loo pro sovětský šach se stane skuteč
ností. M ožná, že se právě v šachu tihle 
pánové přesvědčí, že sprosťáctví, ne
čistá hra, nakonec postihne své pů
vodce.

Luděk Pachman

České slovo, únor 1979
Křesomysl

...to národní usmíření nekomunistů  s 
dubčekovskými komunisty, které se 
stále doporučuje v zájmu soustředěné
ho boje proti stalinismu a Sovětům, 
není tak jednoduché. Už proto ne, že 
mnozí dubčekovci stále ještě potřebují 
nějaké desítiletí zkoumání a sebekriti
ky, aby se zbavili ideologického náno
su, získaného v KSČ. Jsem  totiž přes
vědčen, že pobyt na Západě, zejména 
mimo okruh stranického školení, R u 
dého práva a jiných strážců orthodox- 
ní marx-leninské ideologie m nohým  z 
nich postupně otvírá oči a poznenáhlu 
je zbavuje rudých brýlí mámení. U 
některých méně; někteří nebudou n ik
dy schopni zbavit se zmíněného n án o 
su úplně.



až bude konečně pod tlakem z ciziny 
uděleno povolení k výjezdu.
Bojkot proti Korčnému ostatně není 
první politický bojkot, inscenovaný 
Sověty za přímé pomoci jejich nohsle
dů z Prahy, Budapešti a východního 
Berlína a za nepřímé pomoci počet
ných užitečných idiotů ze Západu. V 
roce 1946 - hned po vstupu Sovětů do 
F ID E  (M ezinárodní šachová federa
ce) začal bojkot “fašistického Špa
nělska,” později Jižní Afriky, Rhode
sie, Israele. Když se to pánům  hodí, 
dovedou ovšem být i velkorysí. V roce 
1946 chtěl dr. Euwe zorganizovat boj
kot proti tehdejšímu mistru světa Al- 
jechinovi, který v době války napsal 
dost ošklivé kolaborantské články. 
Budiž poznamenáno, že Euweho dů 
vody byly vše jiné než čisté. Ač je Euwe 
v Moskvě velice vážen, tenhle bojkot 
mu M oskva zmařila: Sověti uviděli 
velkou šanci, že jejich Botvinnik m o
rálně i fyzicky rozloženého Aljechina 
snadno pobije, vzali tudíž Aljechina 
“velkoryse” na milost, nabídli mu ná
vrat do Ruska a připravovali jeho zá
pas s Botvinnikem. C hudák Aljechin 
se ale z přemíry téhle dobroty  jaksi po
mátl a spáchal v Lisabonu sebevraždu. 
A tak čest, být prvním jedincem, boj
kotovaným v mezinárodním šachu, 
připadla po letech mně. A můj případ 
je proto  zajímavý, že ukazuje, proč 
m ohou podobné bojkoty vůbec fungo
vat.
Do Německa jsem přijel koncem roku 
1972 a čtyři měsíce poté se hrálo me
zinárodní mistrovství země. Vlastně 
mělo být samozřejmé, pozvat k němu 
velmistra, který se dočasně trvale v 
Německu usídlil, a tak jsem se začal už 
připravovat na první šachové vystou
pení po téměř pěti letech. Jenom že to 
dopadlo  jinak: Německý šachový svaz 
poslal do Moskvy zvláštního vyslance, 
který se dotázal, zda Sověti (kteří mě
li na mistrovství taky hrát) nemají pro
ti mé účasti námitky (!!). J a k  jsem se 
později dověděl, byli Sověti- pocho
pitelně - nejdřív doslova ohromeni, 
honem se dotázali “nejvyšších míst” a 
hned druhý den byla tu odpověď: So
větští šachisté jsou rozhodně proti mé 
účasti v jakékoliv mezinárodní soutě
ži: Budu-li hrát já, nepřijedou do D ort
m undu oni. A bojkot byl tady: Poté, 
kdy se to  rozkřiklo, už mne nikdo ne
zval, kromě Israelitů (ti se jak  známo 
nebojí nikoho) a Jižní Afriky. Jenže se 
to pak trochu zhouplo: V červenci 
1974 se konal velký turnaj, pořádaný 
mým vlastním klubem v Solingenu.

Samozřejmě jsem byl pozván, pak při
jeli dva Sověti a Uhlmann z N D R  a 
oznámili, že nebudou hrát, budu-li 
hrát já. Z turnaje jsem byl tudíž vylou
čen a oni hráli, ale v den prvního kola 
začal tanec - veřejné mínění si to  jen 
tak nedalo líbit. Německý svaz dostal 
několik stovek rozhořčených dopisů, 
v němž se mu nadávalo do agentů 
Moskvy, vyvrhelů a darebáků, v něko
lika velkých pořadech v televizi a v 
článcích prakticky všech listů od le
vice až po pravici si to němečtí šacho
ví pohlaváři pořádně slízli. V televizi 
odpověděl U hlmann na otázku “Proč 
vlastně bojkotujete Pachm ana, vždyť 
jste přece byli po léta přátelé?” takto: 
“ My se v těchhle věcech vždycky řídí
me podle sovětských šachistů - poně
vadž oni s Pachm anem  nehrají, nemo
hu s ním ani já  hrát!” P o  návratu pro
ti němu bylo okamžitě zahájeno dis
ciplinární řízení se zdůvodněním, že 
“nedostatečně rozhodně hájil zájmy 
socialistických šachových svazů.” Od 
té doby si Uhlmann zahrál na velkých 
turnajích už jen docela zřídka.
Proti bojkotu tehdy protestovali zcela 
neznámí lidé, nešachisté, lidé nejrůz
nějších politických názorů se bránili 
především proti tomu, aby jejich země 
se takhle nedůstojně podřídila Sově
tům. Celá akce dostala výrazně poli
tický charakter. Kdybych měl d o d a 
tečně posuzovat její vliv na mé celko
vé působení v Německu, musel bych se 
smát své tehdejší roztrpčenosti: Ve 
skutečnosti mi Sověti svým pitomým 
bojkotem poskytli opravdovou “ bra
trskou pomoc!”
Jediný, kdo tehdy neprotestoval, to 
byli - šachisté a mezi nimi i mí dřívější 
blízcí přátelé, i ti šachisté, pro něžjsem 
v minulosti něco udělal a s jejichž so
lidaritou jsem vlastně mohl napevno 
počítat. Všichni mlčeli - ze strachu, 
aby si to u mocných v Moskvě a u 
všech těch užitečných idiotů na Z á
padě snad nepošpatnili. Zdůvodnění 
jednoho vyššího šachového funkcio
náře: Sovětští šachisté hrají tak dobře, 
že se jejich účasti na našich turnajích 
nemůžeme vzdát.
Tihle přikrčení malí funkcionáříčko- 
vé si neuvědomují, že je tom u právě 
naopak: Sověti se nemohou vzdát 
účasti na západních turnajích. Jen 
tam si pořádně nam ažou kapsu v tvr
dých valutách. Cesta na Západ je tam 
toužebný sen každého šachisty. Kdyby 
se ten sen stal nesplnitelným, utekli 
by jim všichni velmistři třeba v noci a 
mlze přes hranici.

Oportunismus šachových velmistrů a 
funkcionářů zde, na Západě má tedy 
plnou vinu i na současném bojkotu 
proti Korčnému. Ale odvážím se být 
prorokem: Tuhle bitvu pánové v 
Moskvě nevyhrají. V dubnu jsem po- 
depsal s Viktorem smlouvu, jíž se stá 
vám jeho “šéf-sekundantem” a mám 
plnou moc, jeho  jm énem  mluvit a jed 
nat. První krok byl úspěšný: V kali
fornském městečku Lone-Pine pode- 
psalo spolu se mnou protest proti boj
kotování Korčného celkem 27 vel
mistrů a 14 mezinárodních mistrů. N o
vý předseda F ID E  Olafsson se musí 
(na rozdíl od dřívějšího dr. Euwe!) 
tou to  záležitostí zabývat. Pravděpo
dobně bude - přes všechny hrozby - 
Korčnoj pozván už v lednu do Wijk 
aan Zee - a pak budou stát ti druzí 
před vážným problémem. A v příštím 
roce bude Korčnoj znova bojovat o 
mistrovství světa v šachu. Uděláme 
všechno pro to, aby se opět kvalifi
koval do finále a aby tentokrát Karpo- 
va porazil. Hlavu na to má, potřebuje 
jen dobré nervy, klid - a nové W ater
loo pro sovětský šach se stane skuteč
ností. M ožná, že se právě v šachu tihle 
pánové přesvědčí, že sprosťáctví, ne
čistá hra, nakonec postihne své pů
vodce.

Luděk Pachman

České slovo, únor 1979
Křesomysl

...to národní usmíření nekomunistů s 
dubčekovskými komunisty, které se 
stále doporučuje v zájmu soustředěné
ho boje proti stalinismu a Sovětům, 
není tak jednoduché. Už proto  ne, že 
mnozí dubčekovci stále ještě potřebují 
nějaké desítiletí zkoumání a sebekriti
ky, aby se zbavili ideologického náno
su, získaného v KSČ. Jsem totiž  přes
vědčen, že pobyt na Západě, zejména 
mimo okruh stranického školení, R u 
dého práva a jiných strážců o r thodox- 
ní marx-leninské ideologie m nohým  z 
nich postupně otvírá oči a poznenáhlu 
je zbavuje rudých brýlí mámení. U 
některých méně; někteří nebudou nik
dy schopni zbavit se zmíněného n án o 
su úplně.



Dopisy
Západe!

Vítám Tvoje zrozen í a na cestu 
exilem  Ti přeji celé m oře úspěchů. 
Tvoje názory a Tvůj program  nejsou  
hodny je n  zam yšlení, ale realisace!

Chci věřit, že sku tečně  dobrý  
časopis se p ro sad í bez propagace. 
N em ěla bych nejm enšípochybnost, že 
v dnešním  Č eskoslovensku bys pa třil 
m ezi nejčtenější, kd yb y  ovšem ...A le  
zde si odpustím e kom entář.

Co se ovšem  dnešního exilu  týče, 
jsem  na p o d k la d ě  vlastních, n ikým  ne
ovlivněných zku šen o stí skeptikem . 
Tvoje p io n ýrské  nadšení je  hodno ob
divu. Zel, že j s i  n e m o h l"  Západe” uspí
šit svů j zro d  o deset let dříve. N epo
chybně bys přetrva l šarvátky a dnes 
js i  je n  pokra čo va l bez obav o zítřky. 
P ohnuté  chvíle a předem  prohraný bo j 
in telektuálů  se so vě tským i tanky  v 
krá tké  b itvě  o nezávislost a budoucí 
dem okracii, by Ti vložil do vínku  p o 
četné řady nadšenců.

S ku tečn o stí zůstává, že tvoje dem o
kra tické  přesvědčení p er fek tn ě  repre
sentuje volbu jm én a  “Západ". Je je n  
škoda, že se na své cestě budeš se tká 
vat se zkušeností, že dem okracie m ůže  
se stál po jm em . Čas to tiž  vytvořil vel
m i m álo p o ch o p en í pro  společný cíl. 
Přibylo nám  generálů a ubylo  řado
vých vojáků. Strategie vlivných je  těž
kopádná  a zaujatá.

S ta č í jeden jed in ý  článek, aby "ve
řejné m ínění" bylo  pobouřeno. Veřej
ným  m íněním  se zde ro zu m í několik  
jed inců , k te ř í m a jí dosta tečnou m oc  
ovlivnit celkem  poče tnou  řadu ne
myslících. N em yslím  “Západe," že  
zůstaneš ušetřen závažného rozhodnu
t í  zůstat s tr ik tn ě  dem okra tickým , 
nebo to liko  vysoce opatrným  v zájm u  
vlastn í existence.

"Ten časopis se neudrží" - to  nen í 
názor m ů j vlastní, ale je  výsledkem  p o 
lem iky, ve snaze o propagaci. Je to  
předčasný hlas um íráčku, n a d  n o vě  
zrozeným  členem dem okra tické  spo
lečnosti.

Prom iň m i m ů j skeptism us, k terý  
n en í na m ístě  p ř i zrodu nových  snah  
a m yšlének. B yl m i vnucen o ko ln o stm i 
p ro  m ne nepříznivým i. M ěla jse m  tu  
p o ch yb n o u  čest upravit si svůj názor  
na "svobodu slova a svobodu  tisk u .” 
/  v dem okracii exilu  je  nu tno  psá t a 
hovořit v m ezích linie, k terá  ač nen í 
přesně ohraničená je  omezena. M áš-li 
“Západe” dosta tek tzv. diplom acie  
m áš vyhráno. Jde o o b tížnou  d ip lom a
cii, k d y  je  n u tné  uvažovat n a d  ka žd ým  
článkem  a věnovat čas škrtá n í vět, k te 
ré by m ohly  rozbouřit hladinu. Je n u t
no ostře sledovat ka žd ý  výrok a názor

jedince. Je velm i nesnadné naučit člo
věka nezávisle myslet. N ebudeš "Zá
p a d e” ušetřen p isá lků  a "geniů”p o k u d  
budeš zastávat přísně  vytčený názor na 
dem okracii.

Tvoje redakční rada se sestává z  e x 
pertů  se zkušenostm i ja k  dobrý časo
pis vytvořit i ja k  čelit neúspěchům . R a
d y  laika jso u  do jis té  m íry bezpředm ět
né. Je likož se však jed n á  o dobře m í
něný “hlas lidu” m ám  dojem, že ne
budu  odstavena na "slepou kolej. ” Ne
hodlám  osta tně předbíhat událostem  
a u ž  zcela určitě nem ám  v úm yslu  do
poručit resignaci.

Z lom  vaz "Západe” - to  Ti přeje z 
celého srdce

M ilena Huebsch, Chicago

Nejen, že čtenářka nebude odstavena 
na “slepou kolej,” ale vděčíme jí za 
upřímný a pěkný dopis.

Vítám p rv n í číslo časopisu Západ  a 
gratuluji Vám k  to m u to  počinu. N o vo 
rozeněti se obvykle  dostává o d  sudiček  
věštby a o d  lid í p řá n í do života. Přeji 
Vám tedy m noho  zdaru, a - nejsa su 
d ičkou  - m ísto  toho Vám raději řeknu  
co se m i na jiných exilových p u b lika 
cích nelíb í a čeho bych si p řá l abyste 
se vyvarovali.
1. H rubé gram atické chyby neustále se 
vyskytu jíc í a opaku jíc í zejm éna  v j i 
nak obsto jných  A m er. listech, ale i 
jinde; občas se j im  p ovede i anakolut, 
ja k o  např. v článku o ú m rtí F. Perout
ky, zře jm ě na počest toh o to  velkého  
novináře; a časté typogra fické n edo
sta tky  ja k o  p řehozené nebo vypadlé  
řádky svědčící o nedbalosti.
2. R ig idně em ocionální, s epileptickou  
p řesn o stí se opaku jíc í vzp o m ín ky  u 
příležitosti výročí narozen í a ú m rtí 
T G M  (v březnu a v září, tak říkajíc ta- 
tíčko vsko -ku ltíko vské  vánoce a veli
konoce .) (Zejm éna České S lo vo .) Ne 
všichni jsm e  bezvýhradným i obd ivo
vateli Ť G M  a ne všichni m u  vděčím e  
za je h o  příspěvek k  rozb ití R akouska  
a zn ičen í rovnováhy ve s tředn í Evropě. 
Item : "Naše nádherné, zasloužený ob
div bud ící...” národn í kroje. N estalo se 
Vám je š tě  n ikdy, že se Vás zdejší ptali: 
A prosím  Vás, to tam  v tom  chodíte i 
p o  ulici? (N ásledkem  toh o to  kro jova
ného exhib icion ism u nás p a k  p o k lá d a 
j í  za přišlé  z  p o n ě k u d  lepší A lbánie.) 
Tak tedy, čím  m én ě  krojů, tím  lépe.
3. Vzhledem  k účasti p .d r.Škvorecké-  
ho by se m ělo Vašemu redakčním u  
kruhu  říkat asi spíše redakční 
kosočtverec.... Nejsem puritán  a 
nějaké to silnější slovo m ě  neporazí.

ale v literatuře k terá  si dělá nárok na 
označení krásná, by se m ěla používa t 
střídm ě (kd yž je  něčeho m oc tak je  
toho příliš.).... To jsm e  se ale dostali 
nějak daleko o d  p řá n í všeho nejlepšího  
Západu. M nogaja Ijeta.
Well, d ix i et salvavi anim am  meam. 
A m en. Howgh.

D. Krouza, Kalifornie
Pozn. J.Škvoreckého: Zajímavé je, že 
p. Krouza se specializoval na těch ně
kolik z mých asi dvaceti spisů, v nichž 
se vyskytují slova, která se mu nelíbí 
(v Sam ožerbuchu  buď přeskočil stať 
J .Lopatky  o funkci vulgarismů v krás
né próze, nebo jí neporozuměl.) Ve 
svém dopise - v pasáži, kterou jsme z 
ohledu na dámy a nedospělé čtenáře 
vypustili - množství takových výrazů 
vyexcerpoval s chutí, která svědčí o 
velmi pozorném  čtení. P .K rouza tedy 
jistě není Puritán, ale...

V prvn ím  čísle Vašeho časopisu “Zá
pad" js te  uveřejnili p o zn á m k u  “Co se 
děje v A m n esty  International?’’, v níž  
kritisujete jm en o vá n í D ereka Roe- 
bucka vedoucím  výzkum ného  odděle
n í  A I. Byl bych Vám vděčný, kdybyste  
Vaše čtenáře seznám ili s následující
m i fa k ty :
D erek R oebuck, děkan p rávn ické  f a 
ku lty  University o f  Tasmania a d lou
holetý  a k tivn í člen australské sekce  
A m n esty  International, byl na základě  
jeh o  kvalifikace vybrán m ezinárodním  
výko n n ým  výborem  A I  z  řady ucha
zečů. A m nesty  International, ja k o  or- 
ganisace, k terá  se zasazuje za svobodu  
smýšlení, nepřísluší p osuzova t stra
nickou  příslušnost jejích členů nebo  
zam ěstnanců. D ůležité  je, že D erek  
R oebuck v jeh o  dlouholeté  činnosti ja 
ko  člen A I  - p řičem ž je  déle členem A I  
než kom u n istické  strany A ustrálie  - 
vždy principy nezávislosti, nestran
nosti a universality činnosti A I  v praxi 
prokázal.
Derek R oebuck vstoupil do ko m u n is
tické strany Austrálie poté, co tato  
rozhodně okupaci Č eskoslovenska  v 
roce 1968 odsoudila. Toto stanovisko  
k  Č eskoslovensku ja k o ž  i posice k o 
m unistické  strany Austrálie k viet
nam ské  válce byly pro  D ereka Roe- 
bucka p ro  jeh o  vstup do této  strany  
rozhodující. S tran ické fu n k c e  R oe
buck nezastával. Po jm en o vá n í ve
doucím  výzkum ného  oddělení A I  De
rek R oebuck z  kom un istické  strany  
Austrálie vystoupit, n eb o ť je  toho  ná
zoru, že členství v k teréko li p o litické  
straně s jeh o  novou  fu n k c í nen í spoji- 
telné.



M ezifrakční skupina A I  v Austral
ském  parlamentě, která zprvu Roe- 
buckovo jm en o vá n í kritisovala, po  
diskusi s Derekem Roebuckem  p ro 
hlásila to to  téma za vyřízené. 
N epodstatnost kritiky  dokazuje i ví
ce než půlroční působení Dereka Roe- 
bucka ja k o  vedoucího výzkum ného  
oddělení A I: na rozhodném  a nestran
ném  posto ji A I  p ro ti porušení lidských  
práv kdekoliv na světě  se nic nezmě-
nilo. „  , „

Dirk Bórner
člen m ezinárodního výkoného výboru  

A m nesty  International, Bonn
M oc děkuju  za ten časopis, je  to prím a  
dílo a m ůžete být na to všichni pyšní. 
Četla jsem  to se zanícením až do p o 
sledního inzerátu.

Adina M andlová
... Přečetl jsem  Váš časopis od  začátku  
až do konce, a m noho m yšlenek p ro 
běhlo m ou hlavou během četby... 
Předně Vám blahopřeji k Vaší odvaze  
vydávat nový český časopis. Jenom  
pošetilec by se m oh l dom nívat, že Vás 
k tom u přivedly zištné úmysly. Chcete 
spíše rozdávat z těch m noha talentů, 
které jso u  zjevné na všech stránkách  
“Západu.” Rozdávat co?... M ám do
jem , že hodláte pom inou t - snad nevě
domě, snad z dobrého úm yslu - jed n u  
důležitou stránku. O ja k o u  běží, to 
snad nejlépe vyjádří následující anglic
ký  citát; česky by snad nezněI tak je d 
noznačně: “Á n y  approach (sociál, po- 
litical, culturaí, literary) however hu
m anit arian, which begins with a denial 
o f  G od will treat both the problem s 
and man h im selfin  a m anner that ulti- 
m ately denies the hum anity o f  m a n .” 
Slyším  sice Vaši nám itku, že žádný  
Váš článek až dosud  neobsahoval ně

ja k é  popřen í Boha, ale m lčení je  někdy  
horší než přím á řeč. M ožná, že ve sna
ze “být nestraničtí, neideologičtí a ne- 
konfesijn í” budete se snažit při nej- 
m enším  stavět se zády k Bohu, k víře 
a k náboženství.
Přeji Vám tedy p ři tom to  statečném  
kroku  vydávat nový krajanský časo
pis hodně vytrvalosti, a uznání se 
strany čtenářů. Buďte nezávislí, buďte 
nezaujatí, buďte spravedliví, buďte i 
kritičtí, ale nestrkejte hlavu do p ísku  
a varujte se nevědom ky předávat, kra
ja n ů m  m arxisticko-atheistické ško 
lení a výchovu.
P. Jaroslav Popelka, S.J., Los Angeles
Západ je nekonfesijní, to ale nezname
ná, že se hodlá vyhýbat náboženským 
otázkám. V rubrice NÁBOŽENSTVÍ 
se jimi zabývat chceme. Rubrika ne
může ovšem mít ráz věroučný, ale 
jednak informativní, jednak teolo- 
gicko-diskusní. Abychom rubriku 
mohli zařadit, potřebujeme autory. 
Najdou se?

Je politováníhodné, že je  tak málo  
krajanských novin v naší krásné m a
teřštině, - a ť j i ž  v jazyce českém, tak i 
slovenském . Sam é cizí slovo. Proč? To 
js te  j iž  naší krásnou mateřštinu zapo- 
měli?

Upřimňe Karel Řehka, Oregon

Někdy se stává, že i někteří m entoru
jící čtenáři mateřštinu pozapomněli.

Upřímně Redakce

Díky za nový časopis; konečně s 
dobrou češtinou! Prosím Vás, hlavně  
tu dobrou češtinu zachovejte, protože  
skoro všechny krajanské listy, které se 
m ně (a m ým  přátelům ) dosud dostaly 
do ruky, dávají “tom u češtinovi" 
p ěkn ě  zabrat...
Tak Vám přeji hodně úspěchů do bu
doucna, a nám čtenářům hodně zají
m avých článků atd.atp.

Táňa Radvanová

Vážení, prosím , neposílejte m i “Zá
p a d ” a to z těchto důvodů: (vezm u to 
po  pořádku) Časopis pro  Čechy a S lo
váky....já jsem  Moravan. Obálka - 
Kde jste, Boží Bojovníci? M ě to při
padá ja k o  kd yž Indiáni někoho skal
pují, to zn., že i v budoucnu bych Vám 
těžko rozuměl. Prague typesetting... 
kvalitn í atd. personál zaručuje kva
litn í práci, na příští straně však ve člán
ku  Proč nový časopis Západ uprostřed  
prvního odstavce máte “alalýzv”, ne
vím určitě, má-li to být “analýzy,"  
m noho se zm ěnilo od  r.48. Ještě k 
typesetting: Článek /ran  v třetím  od
stavci “Brzo však poznali atd. nen í to 
tak kva litn í práce.
Rozdělování slov není provedeno sta
rodávným  způsobem , zvláště ve slo
venčině (viz Cim rm an) půso b í na mě 
trapně. Proč jsem  tedy dostával “fle
ká" za písem ku, k d y ž  to nebylo a ne
n í  důležité? Je to důležité!
H utka dobře píše, ale špatně vypadá. 
Je nemoderní, léta 60-70 jsou pryč, 
dnes se j iž  lidé (aspoň zde  v Am erice) 
holí a střihají. Jeho článek je  nejlepší 
ze všech.
Čeština Skvoreckého a Voskovcova  

je  neztravitelná. M ožná, že řeknete, 
že tom u nerozum ím . Myslím, že se m á  
psát tak, aby čtenář rozuměl. Tak jak 
jso u  věci podány, dnes neexistují. 
Škvorecký: jen  málo zpředválečné 
emigrace p odobně  m luvilo “fixovali 
pajpy na strý tu” a to pravděpodobně  
byli analfabeti; m y nejsme. Voskovec: 
Říkáte, že je  to časopis pro Čechy a 
Slováky, kdo  je  zvědav na pražskou  
hantýrku?
Kde ko n č í erotika a začíná pornogra
fie? K dyž to víte, tak m ě  to zdělte. Lí
bili se m i “Zbabělci, Škvorecký, Hra
bal, Páral i Škvorecká- Honzlová. 
S tr.3I nahoře vlevo “film ového  výra- 
ziva." Slyšel jsem  a viděl jsem  pletivo,

kuřivo, vazivo; vypadá to, ja ko b y  tato 
podsta tná  jm éna  a další byla odvozena  
o d  sloves, od  kterého slovesa je  výra- 
zivo? Výrazivo jsem  viděl a četl je n  je d 
nou  a to v A m . Listech. K dyž jsem  na 
to Švehlu upozornil, redaktorku  
zprdl a řekl, že se to nebude opakovat. 
Vidíte, že se um ím  vyjádřit také libe
rálně, ale kd yž  m ohu tak se tom u vy
hnu.

A n ton ín  Bartoš, 
New York

Škoda, že čtenář sám nezodpověděl 
otázku, kde končí erotika a kde začí
ná pornografie. Odpověď, zvlášť do
provázená názornými příklady, mohla 
být zajímavá. Pokud jde o dělení slov 
v článku o da Cimrmanovi poukazuje
me na redakční poznámku k dopisu 
Pavla Javora. Pokud jde  o pravopis 
slova “analýza”, odkazujeme p.Bar
toše na Pravidla českého pravopisu. 
Pokud jde o češtinu Dereka McCour- 
ka, je zřejmé, že vypravěč je analfa
bet. Je to dítě předškolního věku, pro
to také používá magnetofonovou ka
zetu.

Gratuluju k  dobrém u startu “Zápa
d u .” Prvé číslo je  slibné a povzbuzu jí
cí. Doufám, že najde dost odběratelů  
(platících!) Jen ta grafická stránka, 
zvláště rozdělování vět a slov vyžadu
je  radikální nápravu. (A někdy i češti
na!) V některých článcích je  až příliš 
“lidová. ” A le doufejme, že to jso u  “p o 
tíže růstu .” Přikládám několik  svých  
nových básní.

Pavel Javor 
M ontreal

Při rozdělování slov v (da) cimrmano- 
logických článcích používáme Járou 
(da) Cimrmanem zdokonaleného sys
tému dělení českých slov, jak  se o něm. 
Mistře, můžete poučit v J.(da) Cimr
manově studii Obdélníkové dělení v 
časopise Český časopis patagrama- 
tický, roč.237, č.83791 z 30.února 1620

Co by “Západu" asi řekl náš učitel, vě
dec, politik , objevitel, cestovatel, voje
vůdce, historik a konstruktér Jára (da) 
Cimrman?
Ř ekl by: Excellent job , boys!

Ota Vancouver

V příštích číslech hodláme zavést in
zertní rubriku Služba čtenářům Zápa
du. V ní budeme tisknout stručné  in
zeráty čtenářů, kteří se chtějí seznámit 
s českými nebo slovenskými partnery/ 
kami, kteří si chtějí dopisovat s kra
jany, kteří hledají ztracené známé a 
kteří nabízejí nebo hledají zaměstná
ní. Sazba za jeden řádek $5.00; pod 
vlastním jménem a adresou.
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U p o z o r ň u je m e  Vás na  nás ledu j íc í  L P  desky  
h u d e b n íh o  n a k la d a te l s tv í  Š a f r án ,  v y ro b e n é  ve 
Šv éd sk u  a K an ad ě :

J a r o s l a v  H u t k a  - P ravd ěp od ob n é vzdálenosti 
(S A F -7 8 1 )
Z á z n a m  j e d n o h o  z p o s led n ích  ve ře jných  vy

s to u p e n í  J.  H u tk y ,  n e jp o p u lá rn ě j š íh o  česk é h o  
p ísn ičk á ře  70. let, sp isova te le  a s ig n a t á ř e  C h a r ty  
77, ž ij íc ího  o d  ř íjna  78 v H o la n d s k u ,  k te ré h o  ve
ře jnos t  j iž  m o h la  slyšet na  m n o h a  k o n c e r te ch  v 
E vropě .  K a n a d ě  a U S A .
$9.00  ( o b je d n á v k y  p ro  E v r o p u  D M 2 0 .0 0 )

Západ

V lastimil  Třeš f ták  - Z em ěm ěřič (S A F -7 8 2 )  
D e sk a  by la  n a to č e n a  ve s tu d iu  “u n d e r g r o u n 

d u " .  T ř e š ň á k o v a  t v o r b a  je  č e s k o u  a  n yn í  i z a h r a 
niční k r i t ik o u  o z n a č o v á n a  za  ne jpůsob ivě jš í  m e 
zi c e lou  ř a d o u  p ísn ičkářů ,  d n e s  v Č e s k o s lo v e n 
s k u  z ak á z a n ý ch .
$12.00 (o b je d n á v k y  p ro  E v r o p u  D M 2 0 .0 0 )  

S v a to p lu k  K a rá sek  - Ř ekni ďáblovi ne ( S A F -  
783)

S. K a rá sek  je  e vange l ický  kněz,  k te rý  nesm í 
ká za t ,  zp ěv ák ,  k te rý  nesm í zpívat;  t é m ě ř  rok  
vězněn.  D e s k a  z ah r n u je  dvě  p ísně  n a p s a n é  ve vě
zení , d o p ln ě k  v češ t ině  a ang l ič t ině ,  k t e rý  o b s a 
huje  tex ty ,  ú ry v k y  z K a rá s k o v y  S e b e o b h a jo b y ,  
a k o m p le tn í  tex t  j e h o  p ro s lu lé h o  V e l ik o n o č n íh o  
k ázán í ,  j a k o ž  i d o k u m e n t y  a  zp ráv y  o s tavu  n á 
božens tv í  v Č esk o s lo v en s k u  ( ro v n ěž  v češ t ině  a 
anglič tině) .
$12.00 (o b je d n á v k y  p r o  E v r o p u  D M 2 0 .0 0 )

V komis i:
Z akázaní zpěváci druhé kultury
N a to č e n o  švédským i  te c h n ik y  ta jn ě  v roce  78. 

O b s a h u je  m im o  výše uved en ý ch  z p ě v á k ů  je š tě  
M a r tu  K u b iš o v o u  (5 písní),  V. V e i ta  a  K. S o u 
k upa .  Všichni  zpěvác i  j s o u  s ig n a tá ř i  C h a r ty  77. 
$12.00 ( o b je d n á v k y  p ro  E v r o p u  D M  20.00)  

Písničk y roku 1968
H is to r icky  c e n n á  d e sk a  s es ta v en á  z n a h rá v e k  

vzn ik lých  těsně  p o  o k u p a c i  - m im o  j iné  Běž d o 
m ů  Ivane .  M o d l i tb a  p ro  M a r tu ,  P ře jd i  J o r d á n  
atd .
$12.00 ( o b je d n á v k y  p ro  E v r o p u  D M  20.00) 
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