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Západ po roce
Je podlé něco říkat a něco jiného si myslet - 
ale oč horší je  něco napsat, a jiné  si myslet.

Seneca

Redakční rada časopisu Západ: uprostřed redaktor časopisu M iloš Šuchma, po jeho pravici Václav Táborský, administrátor- 
ka Milada Reinišová, Jan Uhde, Jiří Fabšic, Jose f Škvorecký [zády] a Stanislav Reiniš. [Chybí Eva Límanová a Vladimír 
Valenta.] Foto A. Lhotský

Milí čtenáři,
Máte v ruce už sedmé číslo Z Á P A 

DU, časopis vstupuje do druhého ro
ku své existence, a je snad tedy na mís
tě udělat malou bilanci.

Tvář časopisu
V prvním čísle jsme napsali, že se 

pokusíme vydávat časopis dobrý, kte
rý by přinášel kometáře k tomu, co 
se událo v kultuře a v politice, a to jak 
ve světě, tak v Československu. Do 
jaké míry se nám to podařilo, musíte 
uvážit sami. Soudě podle rostoucího 
počtu předplatitelů i spolupracovníků, 
nebyli jsme snad zcela neúspěšní, i 
když máme zatím daleko k tomu, aby
chom mohli být skutečně spokojeni. 
Ale rozesíláme nyní Z Á P A D  do více 
než třiceti zemí, kde jej čtou starší i 
mladší, a my máme radost zejména z 
toho, že naše základní názory sdílejí 
(podle toho, co nám píší) i čtenáři v 
Československu a ti, kdož na Západ 
přišli teprve nedávno.

Napsali jsme v prvním čísle, že 
chceme být nestraničtí, neideologičtí 
a nekonfesijní, že se ale hlásíme k de
mokratickým principům a ke kulturní 
tradici západních zemí, kde nyní žije
me a kam svou historií přísluší, a jak 
věříme, jednou opět bude patřit i naše 
stará vlast. Tohle zdůraznění západ
ních tradic Čechů a Slováků je, do
mníváme se, důležité zejména dnes, 
kdy se rusifikace Československa po
malu mění v politickou, kulturní a mo
rální genocidu.

Kdo Z Á P A D  dělá
Časopis vznikl z. iniciativy přátel, 

kteří sestavili redakční radu a dobro- 
volnicky vykonávají všechny redakční 
i administrativní práce. Abyste se s ná
mi blíže seznámili, otiskujeme v tom
to čísle fotografie členů redakčního 
kruhu.

Z právních důvodů jsme nejprve 
založili Collegium Bohemicum, ne

ziskovou organizaci úředně schvále
nou kanadskou vládou, jež je vydava
telem časopisu. Z Á P A D  nedotuje 
žádná instituce, ani veřejná, ani sou
kromá. Finančním zdrojem je výhrad- 
n předplatné a zisk z prodeje knih a 
uměleckých a upomínkových objektů. 
Jejich distribuci dělá Bohemicum 
Distribution, jež je součástí celé orga
nizace.

ZÁ P A D  na začátku požádal řadu 
přátel po celém světě o spolupráci. 
Většina žádosti vyhověla, a proto se 
s jejich příspěvky setkáváte na našich 
stránkách. Ale přihlásili se i autoři 
nám i veřejnosti dosud neznámí a je 
mezi nimi řada nových talentů. Dou
fáme, že přibudou další. Zároveň se 
ovšem musíme omluvit, že všechno, co 
nám pošlete, uveřejnit nemůžeme. Ne
máme na to prostě potřebný rozsah a 
nevycházíme dost často.

To má své důvody. Větší rozsah a 
častější vycházení znamená větší vý-



Eva Límanová, členka redakční rady 
Západu, herečka a novinářka.

robní náklady, a ty ovšem vyžadují ví
ce čtenářů. V neposlední řadě je důle
žitá také ta okolnost,  že všichni, kdo 
časopis dělají - a dělají jej rádi - mají.

a musí mít, svá zaměstnání. Jejich ča
sové možnosti jsou proto omezené. 
Jestliže ovšem získáme více předpla
titelů, nevylučujeme, že časopis rozší
říme. K druhé metodě, tj. zvýšit cenu, 
přistoupit nehodláme. Chceme, aby 
Z Á P A D  byl dostupný všem, i studen
tům.

Čtenáři a spolupráce
Styku se čtenáři slouží tři adresy: re

dakce, administrace a Bohemicum 
Distribution. Každá z těchto tří slo
žek naší organizace je jinde. To je tře
ba mít na mysli, posíláte-1 i příspěvek 
nebo komentář (ten pošlete redakci 
v Ottawě), nebo předplatné (to adm i
nistraci ve Waterloo) či konečně ob
jednávku knih (Bohem icum  D istribu
tion v Ste. Dorothée-Laval v Quebe- 
ku).

Jak nám můžete pomoct? Přede
vším získáním dalších předplatitelů.
V každém čísle najdete objednací kar
tu, kterou dejte laskavě známým. Víte- 
li o několika zájemcích, pošlete nám 
jejich adresy, nebo si napište o více ob
jednacích karet.

Také uvítáme zadání inzerátu, ze
jména takového, který může zajímat 
turisty nebo zákazníky na celém světě 
(hotely, restaurace, zasilatelské firmy 
apod.). Zprostředkujete-li  zadání in
zerátu, poskytneme vám provizi. Ve 
Službě čtenářům Západu uveřejníme 
také drobné inzeráty.

Uvítáme, budete-li nám i nadále 
psát své názory na časopis, posílat za
jímavé příspěvky, zprávy a fotografie. 
Anonymy neuveřejňujeme, ale na přá
ní budeme respektovat pseudonym.

Každý má náš souhlas k přetištění 
čehokoliv z časopisu, pokud uvede 
Z Á P A D  jako zdroj.

Závěrem vám chceme poděkovat  za 
dosavadní přízeň, podporu,  a v mno
ha případech dokonce nadšení, s nimiž 
jste Z Á P A D  přijali. To nás zavazuje. 
Věříme však, že ve spolupráci s vámi 
vytvoříme časopis, který bude těšit ne
jen nás, kteří Z Á P A D  děláme, ale pře
devším vás, čtenáře.

Váš
Z Á P A D

herec, dramatik, písničkář, esejista, překladatel, 
spoluzakladatel Osvobozeného divadla a fenoménu 
Vk.W, tvůrce moderního životního pocitu a na něm 
založeného umění v Československu, dožívá se 
19. června 1980 v Kalifornii

JIŘÍ VOSKOVEC

Upřímně gratulujeme!
Redakční rada časopisu Západ.

Hej strejdo za tou  velkou louží 
Zas E v ropu  středověk souží - 
Co se vypůjč í to se vrací 
Vrať n ám  civilisac i !



Svět
N. A. T. O. v krizi

Podle náčelníka kanadského štábu 
R.H. Fallse, Západ vstupuje do “ nej
nebezpečnějšího desetiletí, jaké jsme 
měli od let třicátých” . Admirál Falls 
nepřehání. Od roku 1967, kdy západ
ní spojenci poprvé přišli s konceptem 
“détente” - postupného snižování na
pětí a sbližování mezi Západem a Vý
chodem - vojenská síla Sovětského 
svazu neustále rostla ve srovnání s vo
jenskou kapacitou Severoatlantického 
paktu (NATO).  Ve světle uplynulých 
dvanácti let se détente jeví j ako  další 
pokus demokratických zemí najít způ
sob jak se vyhnout tíživým vojenským 
výdajům. V tom smyslu détente nava
zuje na koncepci “massive retaliation” 
(odstrašení nepřítele hrozbou okamži
tého protiútoku nukleárními zbraně
mi), který v létech padesátých ospra
vedlňoval zanedbávání konvenčních 
vojenských sil.

Détente se zvláště hodila zemím zá
padní Evropy a Japonsku - umožnila 
jim investovat nepoměrně více do 
hospodářského a sociálního rozpočtu,  
než použily na obranu. Tak západ
ní Německo v minulém roce věnovalo 
asi 3.2% hrubého národního důchodu 
(GNP)  na obranu,  a Japonsko  dokon
ce jenom 0.9%. Kanada byla někde 
uprostřed s něco méně než 2%. Ve 
Spojených státech to bylo 6% a v So
větském svazu dokonce 13% (podle 
některých odhadů až 15%).

A to není vše. Analýza sovětských 
vojenských výdajů také musí vzít v 
úvahu strukturu sovětských branných 
sil. Sovětská vojenská mašinérie je 
kastová organizace. Zatímco v Ka
nadě je plukovník placen téměř čty
řikrát tolik než obyčejný voják-dobro- 
volník, v “beztřídní” sovětské společ
nosti plukovník pobírá pětadvacetkrát 
víc než vojín základní služby. Ježto 
je mnohem více obyčejných vojáků 
než plukovníků, sovětská a rmáda má 
mnohem nižší perzonální výdaje na 
hlavu než a rmády západní. Totéž pla
tí pro výdaje na stravu, ubikace, lékař
ské služby a penze. Sovětský svaz si 
proto může dovolit udržovat větší ar
mádu a přesto věnovat plných 50% vo
jenského rozpočtu na novou výzbroj. 
Země NATO však mohou vydávat 
pouze 15-30% vojenského rozpočtu 
na nové zbraně.

Dále, protože rubl v Sovětském sva
zu koupí více průmyslového výrobku 
než dolar,  západoněmecká marka či 
japonský yen koupí v demokratických 
zemích, za stejné procento GNP 
Moskva pořídí vice vojenského mate
riálu než země NATO. To vše vysvět
luje proč Sovětský svaz, ačkoli podle 
statistik vydává celkově méně na obra
nu než NATO, má dnes ve Střední 
Evropě 21,000 tanků a 4,500 bojo
vých letadel proti 7,000 tanků a 2,400 
letadel NATO, a proč sovětská převa
ha roste rok od roku. Aby se tento 
trend zastavil, země západní Evro
py by musely zvýšit vojenské výdaje 
aspoň na úroveň Spojených států 
(6% GNP). To by znamenalo,  že na
příklad západní Německo by ročně 
muselo investovat skoro o 100% více 
na obranu,  a Itálie nebo Dánsko do
konce o 150%.

Ve skutečnosti se západní spojen
ci jenom odhodlali - na konferenci Se
veroatlantického paktu ve Washingto
nu v roce 1978 - zvýšit vojenské výda
je (t.j. nad stupeň inflace) pouze o 3% 
ročně. Ani tohoto růstu pravděpodob
ně nebude dosaženo v roce 1980. Je 
tudíž jisté, že Sovětský svaz v nejbliž- 
ších létech podstatně rozšíří svůj ná
skok vůči NATO.

Nebezpečné desetiletí

Sledují Sověti určitý cíl když sou
stavně usilují o dosažení rozhodující 
vojenské převahy nad Západem? Hen
ry Kissinger se jasně vyjádřil v nedáv
né pozoruhodné řeči před představi
teli NATO v Bruselu: “Nikdy se ještě 
nestalo, že by země, která dosáhla 
převahy ve všech kategoriích zbraní 
se nepokusila v příhodném okamžiku 
využít této převahy k svému prospě
chu na poli zahraniční politiky”. Je 
však zbytečné pouštět se do dohadů 
co přesně tento cíl - tento “foreign 
policy benefit”, jak to Kissinger na
zval -je. To jenom vede k sebeutěšová- 
ní, stejně jako to vedlo v třicátých lé
tech, když Hitler začal s velkorysým 
vyzbrojováním Německa: Nebude to 
tak zlé; nakonec mu dojde dech; byl 
by blázen kdyby se pustil do války; 
rozumné hlavy v Německu tomu nedo
pustí... Lépe se držet stěžejní zásady

strategického plánování, že co platí 
jsou schopnosti možného nepřítele 
(které se dají odhadnout)  a ne jeho 
úmysly (které sc přesně zjistit nedají).

Z hlediska strategického, kritická je 
doba kdy vojenská síla možného ne
přítele je největší v poměru k síle vlast
ní. V případě nacistického Německa to 
by bylo bývalo někdy v roce 1940 ne
bo 1941. V následujících letech s e d a 
lo očekávat opožděné, ale záměrné a 
energické zbrojení Velké Británie a 
rychlý růst amerického branného prů
myslu. Že válka začala už v roce 1939 
bylo asi důsledkem toho, že Hitler se 
přepočítal. Domníval se, že mu padne 
Polsko do klína tak snadno jako před
tím Rakousko,  Sudety, a co zbylo z 
Československa. Jak víme, byl úplně 
překvapen, ba konsternován, když do 
stal anglické a francouzské ult imatum. 
Jen jeho pýcha a velikášství ho přiměly 
pokračovat  s útokem na Polsko. 1 kdy
by byl tehdy ještě zabrzdil, byl by se 
nepochybně pustil do boje o hegemo
nii v Evropě o rok nebo dva později, 
kdy vojenská situace by byla bývala 
optimální z německého hlediska.

Zdá se, že léta 1984 nebo 1985 bu
dou pro Sovětský svaz ekvivalentem 
toho co léta 1940 nebo 1941 byly pro 
nacistické Německo. Dle názoru znal
ců, sovětské hospodářství a sovětská 
vojenská moc přestanou růst na po
čátku druhé poloviny let osmdesátých, 
načež ke konci dekády začne sestup. 
Jsou pro to dva hlavní důvody. In
vestovat 13 až 15% GN P ročně na vo
jenské účely je značně ekonomické 
břemeno. 1 země pod diktaturou tak 
tuhou jako  je sovětská to asi nemůže 
nést natrvalo. Při tom v sovětském 
hospodářství se už nyní projevují kri
tické nedostatky, nejen v zemědělství
- o nichž slyšíme nejvíce - ale také ve 
vojensky důležitých úsecích, v komu
nikacích, v průmyslu chemickém, 
elektronickém, atd. Koneckonců, so
větský G N P je méně než polovina zá
padoevropského a jen asi šestina všech 
zemí NATO.  Bylo už zázrakem že za 
těchto okolností Sovětský svaz d o 
sáhl vojenské převahy nad Západem, 
a takové zázraky se neopakují.

Druhá slabina se podle znalců pro
jeví na poli energie. Toho času je So
větský svaz soběstačný, a je schopen



Leonid Brežněv v bratrském polibku s Erichem Honeckerem \Bild AP]

krýt potřeby východoevropských sa
telitů, kteří - až snad s výjimkou Ru
munska - jsou závislí na sovětských 
dovozech, hlavně nafty. Sovětský 
naftový průmysl však pracuje na hra
nici svých možností.  Snáze dostupné 
zásoby se postupně vyčerpávají. Ame
rická technologie, která umožňuje vy
užití těžko dosažitelných zásob, už ne
ní Sovětům přístupná. Před léty disku
tované plány na velkorysý rozvoj naf
tových polí na Sibiři - s pomocí ja pon
ských techniků a japonského kapitálu
- se patrně neuskutečnily. Zdá  se, že 
nejpozději koncem 80. let sovětský 
blok bude též dovážet naftu ze Střed
ního Východu - a ta bude k mání jen za 
tvrdé valuty, kterých Sovětský svaz 
už teď má nedostatek. Mohl by ovšem 
zůstat déle soběstačný, kdyby omezil 
nebo zastavil export nafty do satelit
ních zemí, ale to bude sotva možné po
liticky. nehledě již na to, že by to osla
bilo Sovětský svaz vojensky. Výcho
doevropský průmysl, hlavně výcho
doněmecký a československý, je pro 
něj důležitý. Obavy, že se Sověti po
kusí zmocnit  se nafty na Středním Vý
chodě jsou tudíž odůvodněné.  To je ta 
ké příčina proč Spojené státy reago
valy tak prudce - byť i dosud nepříliš 
účinně - na sovětskou invazi Afghá
nistánu.

Konečně, počítá se s tím, že kdyby 
NATO opravdu zvýšilo vojenské vý
daje o plánovaných 3% ročně, a kdyby 
byl Sovětský svaz donucen snížit vo
jenské výdaje pod 10% svého GNP,  
Západ by mohl dosáhnout  rovnová
hy s Východem někdy kolem roku

1990. To je ovšem jen odhad. Spolu 
s jinými faktory však nasvědčuje to
mu, že pro Sověty bude snáze dosáh
nout toho co zamýšlejí - aťje to coko
liv - v létech osmdesátých (a pravdě
podobně nejsnáze v prvé polovině de
setiletí) než později.

Západoevropské dilema

Nukleární odstrašení je účinné, ale 
zabraňuje jen útoku nukleárními zbra
němi, ne konvenčními. To znamená, 
že Severní Amerika je pravděpodob
ně méně ohrožená než v minulosti, ale 
západní Evropa nesrovnatelně více, 
poněvadž proti sovětské hrozbě kon
venčního útoku nelze již postavit 
hrozbu protiútoku nukleárního. Je 
nemyslitelné, že by americký prezident 
nařídil takovýto protiútok a tím uvr
hl vlastní zemi - a svět - do hrůz nukle
ární války. Je stejně nemyslitelné, že 
odpovědní západoevropští  vůdci by 
svolili k takovému řešení. Byla by to 
kolektivní sebevražda. Není tedy po
chyb, že útok konvenčními zbraněmi 
může být odražen, nebo mu může být 
zabráněno,  pouze konvenčními zbra
němi. A zde mají Sověti znatelnou - 
a pokud se týče obrněných jednotek 
zdrcující - převahu.

Je pravda, že moderní naváděné 
zbraně (precision-guided munitions, 
PGM) zvýhodňují obranu proti úto
ku - v kontrastu k 2. světové válce a 
v jistém souladu s I. světovou válkou. 
Je ovšem otázkou,  jestli tento faktor 
kompenzuje materiální převahu Sově
tů, která je aspoň dvě ku jedné v bojo-
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vých jednotkách, tři ku jedné v tan
cích, a pět ku třem v taktických letou
nech.

V každém případě, vážná konfron
tace by byla velmi riskantní, a to je 
s čím Sověti pravděpodobně počítají. 
Lze předpokládat,  že by raději do
sáhli svých zahraničně-politických 
cílů bez války než v důsledku vyhra
né války, v níž by ztratili značnou 
část svého ekonomického potenciálu. 
Nebezpečí pro západní Evropu je tu
díž spíše v tom, že bude “findlandizo- 
vána”, že zůstane formálně nezávislá, 
ale v podstatě se stane ekonomickým 
a politickým přívěškem sovětského 
impéria. Co se týče Sovětského svazu, 
ovládnutím lidských a materiálních 
zdrojů západní Evropy by vyřešil řa
du svých hospodářských a politických 
problémů.

Jak  k tomu došlo, že západní Evro
pa, která má tolik obyvatel j ako  So
větský svaz a dvakrát větší GNP, je 
teď vystavena skutečnému nebezpečí 
“pofinštění”? Odpověď je, že západní 
Evropa - s výjimkou Francie, která se 
přinejmenším snažila a snaží stát vo
jensky na vlastních nohou - přenecha
la do značné míry svoji obranu Spoje
ným státům. Že se spoléhala na Ame
ričany, pokud se jedná o nukleární 
obranu,  je snad vysvětlitelné. Zcela 
neomluvitelné však je, že západoev
ropští členové NATO také zanedbáva
li výstavbu konvenčních sil.

Jedenatřicet let po svém založení se 
NATO ocitá v neobyčejně prekérní 
pozici. Co bylo zanedbáno v posled
ních dvanácti letech nelze rychle do
honit, a to ani kdyby nescházelo od
hodlání.  Jak  již bylo řečeno, Francie 
se v podstatě stará sama o sebe, což 
NATO vcelku moc nepomáhá.  Velká 
Británie, pod novou vládou, je pro sil
nější postoj proti Moskvě, ale ze zemí 
západní Evropy, které jsou členy NA
TO má (s výjimkou Portugalska a 
snad Itálie) nejméně prostředků k po
sílení své branné moci. Západní  Ně
mecko, Belgie, Holandsko, Dánsko 
a Norsko by tyto prosředky měly, ale 
vlády těchto států patrně nebyly sto 
přesvědčit své občany, že pokud si vá
ží svobody a blahobytu, musí přispět 
na obranu víc než dosud. Západoev
ropské země nyní investují na svou 
obranu v průměru asi polovinu toho 
co Američané, kteří nejsou přímo 
ohroženi.

Západoevropané  by si též měli uvě
domit ,  že nebezpečí je globální. Za-



Zajímavosti ze světa

Když jsme přistáli na letišti Fua’- 
amotu,  měl jsem dojem, že asi tak po
lovina ostrovanů přišla přivítat vzduš
ného ptáka. Měli jsme štěstí, že ve víta- 
cích houfech byl Poli Paongo, absol
vent univerzity v Rochesteru, přítel 
přítele, který nás vzal pod svá hostitel
ská křídla a tak místo turistů se z nás 
stal polodomorodý živel. Náhlý přítel 
Poli pro nás rezervoval jediný domek 
pro hosty na pozemcích jediného vyš
šího učiliště země, Toupou College. 
Sprcha sice nefungovala, ale i tak na 
místní poměry poskytnuté přístřeší byl 
luxus.

Vesměs se vyplatí, když se turista 
snaží být neturistou. Pohled z nehote- 
lového okna může být pohled do jiné 
země. Tady v království jsem seděl se 
sedláčky, s barony, s královskou fami- 
lií, nebalamucen potěmkinovstvím. 
Kantoři  z Toupou College na naši po

tím se však plně spoléhají na Američa
ny, když se jedná o zajištění pro ně tak 
důležitých naftových cest ze Střední
ho Východu, ať již přes Středozemní 
moře či podél Afriky (podél níž teď 
Sověti mají základny v Jižním Jeme- 
nu, Mozambiku,  Angole a Guinei). 
Uzavření těchto tepen Sověty - nebo 
snad i jen hrozba jejich uzavření - by 
mohlo donuti t  západní Evropu na ko
lena a “finlandizovat" ji zrovna tak 
účinně jako hrozba masívní invaze 
přes Labe nebo Šumavu.

Zde leží stěžejní problém NATO. 
Západní  Evropa chce sedět na dvou 
židlích: být samostatná ve své politi
ce vůči sovětskému bloku (jak se to na
příklad projevuje v celkem vlažné re
akci na krize v Iránu a Afghánistánu) 
a při tom být závislá na Spojených stá
tech, když nezávislost by stála příliš 
mnoho peněz a snad dokonce, Bůh ne
dej, by vedla ke snížení západoevrop
ské životní úrovně. Klíč k vyřešení 
krize N ATO je tedy v rukách jejich zá
padoevropských členů. Dosud to vy
padá, že si snad uvědomují rozsah ne
bezpečí - byli by slepí, kdyby je nevi
děli - ale schází jim odhodlání  a poli
tická odvaha se mu postavit tváří v 
tvář.

Království Tonga
čest uspořádali dýchánek. Drnkali  do 
mandolín,  prozpěvovali kolébavé po- 
lynéské melodie, manželky drtily koře
ny yagona a připravovaly kavu. Mlu
vili jsme o všem možném, bylo mi mezi 
nimi dobře a nemohl jsem neporovnat 
se slezinami ještě kdysi v Čechách, 
když se po večerech ke mně k soudu 
trousili všelijací vzdělanci, umístěn
kami přikovaní do téhož nudného o- 
kresu.

Přijeli jsme do monarchie v pátek. 
Bylo by dobře pospíšit si do hlavního 
městyse Nukďalofa,  neboťjediná ban
ka v zemi má v sobotu a v neděli zavře
no. Za australský dolar  se dostane je
den pa’anga, obsahující sto seniťí čili 
centů, halířů. Jenže není to banka, ale 
ministerstvo financí. Přízemní dřevě
ný domek s šedivou střechou a cedulí 
TR EA SU RY  má monopol  na veškeré 
finanční transakce v zemi.

Tady je vlastně všechno na dlani. 
Přístav se skládá z jednho mola; zrov
na tam kotvila jedna loď, s norskou 
vlajkou. Vlevo od finančníků je ještě 
menší baráček, s červenou střechou, a 
to je ministerstvo národní obrany. Asi 
nejminiaturnější Pentagon pod slun
cem, o prostorách, kam by se mohl 
nejvýš vejít jeden pingpongový stůl a 
možná ještě nějaký ten generál s pál
kou. Ke královským komnatám se jde 
přes maličký plácek, rovněž co by je
den banánem dohodil.  Zámek je dře
věný, bílý, s červenou střechou, vyro
bený na míru Novozélanďany někdy 
před sto lety. Trošku v mariánsko-lá- 
zeňském stylu. Přes ulici sídlí sudí a 
policajti. Za rohem mají pošťáci své 
ministerstvo, kde si lze zakoupit  a ora
zítkovat známky moc považované fila
telisty.

Taky vás někdy napadla rovnicečím 
menší země, tím větší známky? Místo 
menší můžeme říci méně mohutná,  
ekonomicky a j inak nevýznamná. Viz
me produkty San Marina,  latinsko- 
amerických banánových republik, v 
poslední době i Československa, a 
ovšem pak Tongy. Známky jsou to 
všeho tvaru, vyrobené spíš z aluminia

Otto Ulč

než z papíru, a připomínají něco mezi 
pečetěmi a posvícenskými koláčky.

Najali jsme si zelené auto u soused
ního zahradníka.  Velice se potilo a 
vždy po absolvování jedné míle vyža
dovalo litr vody. Do města to bylo 
dvanáct mil, takže s úlitbou mnoha  
žejdlíků jsme úkol zvládli. První auto, 
předválečné topolino, jsem měl ještě v 
Plzni j ako  sedmnáctiletý fracek. Ča
sem jsem jezdil všeličíms na pěti konti
nentech. Ale tonžské vozidlo byl na
prosto zdaleka nejstrašidelnější samo- 
hyb, který jsem kdy viděl a který jsem 
kdy řídil. Jeho značka se nedala rozlu
štit, ale odhadoval  jsem na ameriku let 
raně padesátých. Zrcátka,  kliky, stíra- 
če, t rumpeta a další vybavení nebyly. 
Při startu jsem se musel oběma noha
ma opřít o spojku, s vervou, s jakou  se 
zajisté trhají stoličky neumrtveným 
slonům. Pak jsem zašaltoval a doufaje 
v pohyb, který dostavil nebo taky ne.
V každém případě spojka zůstala u 
podlahy, j akoby přilepená gigantic
kou žvýkačkou. Šoférovi nezbylo, než 
levou botou spojku odlepovat, přiče
mž si odlepil levou podrážku,  a zatím 
již vozidlo skákalo s astmatickým 
chrchláním po asfaltce, na níž před ta 
kovými třiceti lety země mohla být 
pyšná. Britští misionáři se postarali,  
aby se tu jezdilo vlevo.

Než se zmíním o ostrovních poznat 
cích s pomocí antikvárního oře, pře
skočím den a noc, abych oznámil, že 
zmožen a utýrán jsem se rozhodl,  že 
zítra, tedy v neděli, si najmeme jinčí 
auto,  ať to stojí, co to stojí.

Přišourali jsme se v neděli do Nuku’- 
alofy. Bylo kolem desáté, lid kráčel k 
bohoslužbě nebo se z ní vracel. V zam
čené půjčovně někdo zvučně chrápal. 
S obtížemi jsme chrapot přerušili a vy- 
batolil se chlapík a citoval ústavu. T o 
ho jsem se bál, neboť tolik jsem věděl, 
že jsme na cestě k spáchání ústavního 
zločinu.

Vzpomeňte jména  Missi Beika čili 
Mister Baker, misionář vizionář, po
sléze ministerský předseda a parádní 
příklad, co se stane, když se svátý muž



utrhne z řetězu. Svatý muž to novicům 
protestantského křesťanství pěkně 
spočítal. Kromějiného jim sepsal ústa
vu, v níž stojí: “Den sváteční se stává v 
Tonze dnem svátým, a to na věčné ča
sy, a stáváťse nezákonným věnovat se 
práci, hrám či obchodu o dni sváteč
ním. Dohoda  v takový den učiněná 
nebo dokument  ověřený nenese váhy 
před úřady a stojíť mimo zákon.” V ne
děli vykonaný obřad svatební neplatí a 
chytat  ryby je zločin. Zločinem je te
dy i smlouva nájemní: vzbuzený pro
najimatel vozidel nám poradil, aby
chom si to vyříkali s královskou vrch
ností. Přítel Poli mínil, že ke králi pů
jdeme jen v případě nezbytí a že na
před se vypravíme na ministerstvo vni
tra.

Vnitro úřadovalo. Asi tak pět scho
dů na dřevěnou pavlač. V předsíni na 
podlaze chrápal chlap v civilu. Možná 
místní esenbák. Uvnitř byl uni formo
vaný důstoník,  šarži jsem nepochopil,  
v khaki, široký klobouk,  tak sto pade
sát kilo polynéské Hustoty, končící v 
bagančatech a sukni.

Přednesl jsem mu náš případ, d om á
haje se protiústavní výjimky z pravi
dla. Napřed jsem však předložil vizit
ku, jež mne identifikovala, jak anglic
ky tak čínsky, jako vychovatele ameri
cké univerzitní mládeže. Orgán byl pa
šák pružně úřadující. Minutku podu- 
mal a pak vydal edikt, jímž na neděli 
suspendoval základní zákon země. 
Úřední poplatek ani neúřední úplatek 
nevyžadoval tak jsem mu aspoň nechal 
vizitku, pokud snad sbírá bezcenné 
suvenýry.

Vcuku letu jsme byli zpátky v půj
čovně. Majitel nám blahopřál k úspě
chu a jedním dechem nám sdělil, že 
žádné auto k pronajmutí  nemá.

Vrátili jsme se k původnímu pseu- 
doautomobilu a trápili se s ním až do 
konce pobytu.

Tržnice bývají užitečným místem k 
pozorování domorodého života. Ne z 
vnitrozemí (které na nevelkých ostro
vech není), nýbrž z ostrovů podružněj
ších, vzdálených se dostaví s produkty 
a za nákupy lid, který třeba v životě bě
locha neviděl.

Půda  Tongy je rajsky žírná. T řeba 
jakási  mrkev či petržel, kus jeden a půl 
metru,  tvaru a velikosti bomby. Bom
by naskládané jako polena. Taro,

yam sladké brambory velikosti melou
nů. Společným jmenovatelem je spou
sta škrobovin a málo proteinu. Tonga 
je království tlusťochů. Hodných,  udě
laných obrů.

Na trhu se také hodně prodává všeli
jak malovaná TAPA. Je to materiál z 
kůry mullberry tree, tedy jakési moru
še. Domorodé  ženy buší do kůry, až je 
tenounká a pružná. Dá se na ni malo
vat, může se věšet na zeď nebo rolovat 
kolem pasu. Obšírné polynéské pasy 
vyžadují tapy mamutích rozměrů a 
materiál je nutno slepovat. Za lepidlo 
slouží šťáva z kořenů manioku.

Máme hlad a kousek od minister
stev je restaurace jménem Italia. Až na 
mouchy a veliký hic nikde nikdo. Pak 
přišla dívenka a po dlouhém dohado
vání jsme si objednali pizzu. Pizza po- 
lynéská. Kdož ví, v New Yorku takový 
výrobek chutná lip než v Neapoli.

Naservírovali nám kopec koláčků. 
Výtečně si chroupáme a mísa je k ne- 
dojedení. Než se rozloučit se zbytkem, 
nacpal jsem si vrchovatě australskou 
brašnu s klokanem.

Přemoženi tisícovkami nabytých 
kalorií supíme kolem altánku mini
sterstva školství, pak doleva přes lou
ku, kde vidíme divné věci. Pod doško
vou střechou na zdobených kůlech, 
prostor tak 50 x 10 metrů, služebníci 
kladli koberce a další služebníci vlekli 
dlouhé zelené košes potravou. Kousek 
dál kutálka v bílém. Královští tambu- 
raši nepříliš precizně vyhrávají poly- 
nésko-vídeňské valčíky.

Zřejmě dojde k recepci a tak zvěda
vě okukujeme, která honorace bude 
vítat j akou vládní a stranickou delega
ci. Království má třiatřicet baronů,  
jsem na místě poučen, a pončvadžje to 
monarchie konstituční, má také parla
ment s jednadvaceti  členy: čtrnáct pá
nů, sedm kmánů.

Vrchnost se začíná slézat. Jeden z 
prvních se objevil zubatý Angličan v 
šortkách, královský zemědělský po
radce. Pobíhal se zasedacím pořád
kem, mrskaje neopálenými koleny. 
Tonžští baroni přišli v barevných poly- 
néských košilích a jednobarevné suk
ni. Dámy byly květované až k patám. 
Obé pohlaví bylo opásané tápou. Ho
dovníci méně význační, jak mi došlo 
později, měli s tandardní  bílé košile zá
padního světa s kravatou plus sukni.

Dostavila se i místní honorace natu- 
ralizovaných bělochů. Někdy je to ko
loniální úřednictvo, jež odumřelé 
impérium odepsalo a jež by si už bezto
ho nezvyklo na studenou rodnou zemi. 
Jindy je důvodem exotické transplan
tace obchod, dobrodružství,  láska. Ne 
nutně v tomto pořadí, navíc jedno ne
vylučuje druhé či třetí. Mezi barony se 
vyjímal bílý muž velice středoevrop
ského vzhledu. Zachovalá elegance let 
třicátých. Tento možná že krajan se 
jmenuje Riechelman a jeho jméno lze 
číst na několika obchodech.

Právě po louce připlul černý cadillac 
nedávného výrobního data a v něm 
princ Tu’ipelehake, králův bratr,  před
seda vlády a dnešní hostitel. Štramák, 
ač již dědeček. Má totiž vnučku prin- 
cezničku, na jejímž pojmenování si ro
dina dala věru záležet:

T l O F l  LUS1 N G A L U M O E T U -  
TULU FATUILANGI KANAN1- 
VALU FOTOFILI .

Do čela se rozprostřel obrovitý krá
lovský bratr Tďipelehake. Po jeho 
pravici byla odpověď na otázku, proč 
vlastně tyto hody. Na ostrovy totiž při
jela, z domorodého hlediska, velevzác- 
ná návštěva: předseda světové ragbyo- 
vé organizace Sir William Ramsay and 
his wife. Není populárnějšího spor
tu než ragby a sám král se zamlada vě
noval potýkání o šišatý míč. Též na 
melanéských ostrovech je tento tvrdý 
sport ve veliké oblibě a na Šalamou
nech mi tvrdil jeden koloniální úřed
ník, že ragby je největším potěšením 
lidu, jemuž kmenové bojování a lido- 
žroutství bylo zakázáno.

Otitulovaný Brit se rozhodně nejevil 
j ako velký chytrák. Z papírku překok- 
tal řeč o světovém míru sub specie rug
by a nastalo hodování. Stojíme na po
kraji louky a spolu s lidem koukáme. 
Jsem outsider pleti bílé a již se ke mně 
blíží královský posel s výzvou, abych 
se, spolu se svým doprovodem, zúčast
nil kulinárního maratónu - na plný ža
ludek, devadesát Fahrenheita a deva
desát vlhkosti, dvě hodiny odpoledne.

Žádným monarchům jsem nikdy ne
měl odvahu a zejména příležitost se 
protivit. Sedáme si na paty, po levici 
mám amerického mladíka od Peace 
Corps,  přes koberec hosté domoro
dí, vpravo mé zavazadlo, plné pizz, 
manželka Priscilla a přítel Poli.



Každý koberec má stejnou kupu 
pokrmů. Výběr odpovídá standardu 
tonžské pohostinnosti,  která, jak jsem 
si příští den ověřil, se nemění od krále 
k jeho chudému poddanému. Totiž: 

selata, slepice, hovězí, rybičky 
melouny, banány, taro, yam, sladké 
brambory 
tapiokový pudding 
nápoj nealkoholický (něco jako pro- 
tektorátní šumák).
Banány jsou banány, melouny ne

rad odjakživa, taro je superškrobovina 
a jeho listí - aspoň to tak vypadá - chut
ná jako rozvařený nesolený špenát, 
sladké brambory jsou hrůza a hovězí, 
prý vařené v kokosovém mléce, připo
míná corned beef. Nejvíc jsem ocenil 
plodinu, jméno jsem zapomněl,  ale 
chuť známe všichni: chuť brambor  pe
čených na strništích v českých klukov- 
ských či holčičích letech, na podzim, 
když už jsme zase museli do školy.

Ostrovní slepice byly pečené a zrov
na tak selata. Jenže jak. Vykopá se dí
ra aspoň metr hluboká, na rozžhavené 
kameny se položí krmě, pokryje baná
novým a j iným listím a nechá péct.

Zvyk velí, aby vzácnému hostu byl 
servírován celý vepřík. Na tento poža
davek etikety se dívám politicky. Jen 
tak si totiž můžete vybrat podle chuti. 
Dostanete-li jen specifický prasečí kus, 
jste na tom jako  našinci s jednotnou 
kandidátní  listinou. Preferovanou 
tonžskou lahůdkou jsou játra.

Tak máte před sebou celého vepře, 
do hnědá opečeného, se Zachovalými 
drápky, a teď se do něj pusťte. Na 
ostrovech sejí rukama. (Pouze na lidi, 
jak již víme, je dřevěná čtyřrohá vidlič
ka.) Vepři nutno zasadit karate ránu 
za uši, propečený hřbet praskne a vy.se 
začnete celkem snadno protrhávat  na
čatou kořistí. Moc si asi nepochutnáte.  
Díra v zemi zní sice romanticky, ale 
není nad standardní  troubu. V díře nic 
nepropečete. Povrch je pomalu připá
lený a tři centimetry hloub jste v terénu 
značně syrovém.

Nejsme experti na královská hodo
vání a nemůžeme tedy srovnávat a 
hodnotit.  Mne zde překvapila značná 
neformálnost.  Uprostřed hodů po
vstane dvoumetrová mat róna a spus
tí, bosky, taneček. Když. předsedající 
princ řečnil - na rozdíl od přitroublého 
anglického šlechtice mluvil spatra a

vtipně - stolovníci se bavili dál a bez. 
omluv či uklánění přicházeli a odchá
zeli.

Pak najednou byl hostině konec, 
služebnictvo přikrylo námi zanecha
nou spoušť banánovými velelisty a jiní 
služebníci ji začali rolovat do jakýchsi 
koberců a nakládat,  jen se pod tíží 
zbytků prohýbali.

Světový ragbyový funkcionář, před
seda vlády, hodovníci a podstatná část 
ostrovanů se pak shromáždila na hří
šti. Král Toupou IV.-ještě mohutnější 
než bratr  premiér - promluvil. Nehří- 
mal, ale spíš kamarádsky,  lišácky 
brumlal do mikrofonu. Jiní, tentokrá
te vojenští tamburaši zaburáceli a už tu 
bylo první utkání -dvě jedenác tky ton- 
žských dívenek, potýkajících se o ví
tězství v mužném sportu sportů čili na
ší staré evropské kopané. Holčičky se 
notně okopávaly, padaly po s.obě, 
sukně lítaly, do brány se však ani jedna 
netrefila.

Po dorostenkách náleželo hřiště fot
balistům mužům. Jejich výkon bych 
hodnotil jako dobrý český okresní for
mát. Pak teprve přišel hlavní pořad 
programu, totiž ragbyové utkání, kdy 
proti sobě nastoupili policajti a civili
sté, tedy něcojako Rudá hvězda Nuku’ 
alofa proti S.K. Nukďalofa.  Svědčí 
politickému zdraví království, že divá
ci policejní moci ani příliš neaplaudo- 
vali ani ji obzvlášť netupili.

Bylo to roztomile neformální krá
lovské odpoledne. Třeba při hlavním 
utkání vnikly na hrací plochu bezpri
zorné kozy. Král dal pokyn náměstku 
ministra vnitra, aby vetřelce vypudil a 
lid se radoval.

Později jsem se dočetl, že Toupou
IV. byl znovu v Evropě a poprvé uviděl 
házenou. Přivezl tedy nový sport pod
daným, ale s podmínkou,  že se mu bu
dou věnovat jen ženské. Král rozhodl, 
že pro muže je ragby přece jenom 
správnější.

Teďještě o několika turistických po
zoruhodnostech.  Ve vesnici Kolovai 
mají flying foxes - létající lišky. Oškli
vé pištící potvory, přední půlka černá 
psí, zadní půlka cosi j ako netopýr, 
blanami opatřená křídla, veliká až tři 
čtvrtě metru. Jsou to ovocežravci - 
chutná jim mango, papaya. Přes den 
většinou visí hlavou se stromu casua- 
rina a spí. Zdálky vypadají samy jako

ovoce; tisíce černých hrušek, jen na 
spadnutí.  Tak jako britský mocnář je 
osobním majitelem všech labutí v 
impériu, mocnář tonžský vlastní tyto 
létající lišky. Prý je to pochoutka. 
Nemohu posoudit. Na menu králov
ské hostiny nebyly a později na Nové 
Kaledonii, kde “roussette en sauce au 
vin” draze servírují, jsem se o létající 
okřídlenou lišku na víně neucházel.

Blowholes. Jak to jen přeložit? Díra 
na foukání? Úkaz raději popíšu. My
slete si, že jste několik tisíc mil od Ton- 
gy a navíc že jste mořský příboj. Nic 
vám nestojí v cestě, jen si to burácíte 
otevřeným Pacifikem a cestou získá
váte na síle. A teď se vší vervou napálí
te do schodovitého břehu z korálovité- 
ho vápence. Vlna cákne o schod, až to 
stříká hezky vysoko. V mnoha  místech 
příboj břeh podemlel, a vertikálně si 
ďouru vykotlal a jsme u toho: blowho
les. Mocná energie oceánu si tunelem 
vyžene vodu do výše deseti, dvaceti a 
více metrů, břeh duní a půda pod no
hama se chová, jakoby právě probí
halo zemětřesení. Přitom tato přírodní 
událost neděsí. Spíš kolébá a čechrá i 
neurotického pozorovatele.

Ha’amonga  čili trilithon je kámen u 
vesničky Kolonga. Měli bychom spíš 
říci “tř íkámen”, ve tvaru brány, věk 
700 let, s nápisem, že dne 21. června 
1967 ráno tady byla Jeho Královská 
Výsost a podle paprsku zjistila, že čáry 
na kameni nejsou jen tak, ale že jde  o 
kalendář čtvera ročních období. Ni
kdo neví, kolik nedoceněných pacific
kých Koperníků je pochováno na ko
kosových ostrovech.

V každé vesnici jsou kostely. Vždy 
víc než jeden. Od lidu se očekává, že se 
v neděli zúčastní tří bohoslužeb-ráno, 
odpoledne a večer. Kostel je ovšem i 
společenským pojítkem. Byli jsme po
zváni na večerní náboženské shromáž
dění do jednoho z větších chrámů, 
dřevěné katedrály s protestantsky jed
noduchým interiérem, místo nejmíň 
pro tisíc farníků. Aspoň polovina se 
jich dostavila a na rozdíl od evrop
ských kostelních babiček zde převlá
dala mládež. Z lavic vlevo se ozval 
sborový zpěv. Pak jsem viděl i dirigen
ta, jak vládne nad vokálním orche
strem profesionální kvality. Bach, 
Haydn, Beethoven. Pár minut přestáv
ka a rozezvučel se jiný sbor. Majestát



ný Handlův Mesiáš. Zpěváci jsou 
amatéři,  nikdo jim nic nezaplatí. Ten
to inteligentní, civilizovaný, pracovitý 
lid je chudý jako  kostelní myš. Podle 
statistiky 75% ostrovanů je nezaměst- 
natelných, bez možnosti výdělku. Ne
jsou zdroje pracovní příležitosti tvořit. 
Žádný div, že lid má pramalé styky s 
peněžním hospodářstvím.

Onen hudební večer v kostele byl 
svolán k po c t ě -pro  změnu-světového 
ragbisty Sir Ramsaye. Šlechtic vstal, 
vylovil kus papíru a přečetl nesmysly, 
totožné s těmi, jimiž nás obohatil  na 
královských hodech. Znovu zazněli 
staří mistři v tonžském podání.

Šíření božího slova se nevěnují jen 
kazatelé z povolání,  ale také kantoři  a 
jiní amatéři.  Příští den jsem seděl vedle 
takového profesionála na vesnickém 
posvícení, které bylo reprízou již po
psaného stolování. S tím rozdílem, že 
jedli pouze hosté, paní domu nad námi 
stála a hlasem utopeným v upřímných 
slzách nám děkovala za poctu, j ížjsme 
jí svou přítomností  prokázali. Příbuz
ní, přátelé, představitelé obce, církevní 
funkcionáři,  dokonce profesor ze 
vzdálené Ameriky tady s námi sdílí 
podlahu. Rodina uspořádala hody, na 
které, jak jsem se přeptal, praskly 
aspoň půlroční úspory. Rodina bude 
jíst až co po nás zbyde. Hlavní kazatel 
kázal, dokazoval  nutnost své existence 
příslušnými citáty z bible a těšil se res
pektu.

Vlajka království - bílý kříž v rohu 
na červeném poli - je symbolem totál
ního křesťanství ostrovanů. A teď si, 
prosím, představte, že tato superkřes- 
ťanská Tonga v těchto letech sedmdeř 
sátých prodělává tuhé konkurenční 
tlaky, jichž, se zúčastňují všechny círk
ve, od misionářů katolických po mor
mony. Mormoni  jdou tvrdě za svou 
věcí, postrkujíce svoji pravdu na rad- 
vanci plném valut. Kdejsou ve vísce tři 
kostely, přibyl čtvrtý, mormonský,  a 
nová mormonská cihlová škola. Fotil 
jsem si dědečka ve sportovním tričku s 
nápisem BR IGHAM YOUNG UNI
VERSITY,  což je mormonům jako 
Žižkova škola českému vojenskému 
potěru.

Dost jsem se zlobil. Proč k sakru 
nejdou šířit svatozvěst tam, kde jde o 
kejhák. Třeba do novoguinejského 
vnitrozemí, kde se do příchozího za

kousnou hejna moskytů a třeba taky i 
domorodec,  proč se prát tady, na do
bytém teritoriu, o správnou interpre
taci Kristova poselství?

Pohřeb jsem v Tonze neviděl, po
hřebiště však ano. Nejsou to koncen
trovaná místa posledního odpočinku, 
ale roztroušené rodinné rovy doma na 
zahradě. Každý hrob je velikánský, 
bez náhrobního kamene. Je to vlastně 
kopec bílého písku, zdobený barev
nými tretkami. Jde  o unikáty lidové 
tvořivosti. Ornament  tvoří hlavně flaš
ky od piva. Dnem vzhůru, hrdlem do 
písku k nebožtíkům. Tvoří jakoby 
středověkou tvrz k ochraně majestátu 
smrti. Proč toto pivo na ostrovech vy
loženě nealkoholických neumím vy
světlit.

Hroby zabírají příliš místa. Tonga je 
přelidněná a taky doplácí na to, že ni
kdy nebyla kolonií.- Jak  se mi domo
rodci několikrát zmínili, tradice nezá
vislosti znamená ekonomickou odříz- 
nutost a nedostatek příležitosti k emi
graci. Třeba mládenec z f rancouzské
ho ostrova Wallis odjede za prací na 
Novou Kaledonii a tam se i usadí. Ne
bo se vydá hned do Paříže. Hoši zTon-  
gy nemají kam jezdit. Neexistuje ma
teřská země, která by absorbovala 
populační přebytky.

Majetkoprávní vztahy k nemovito
stem jsou značně komplikované. Vět
šinu půdy vlastní král a baroni. Existu
je ale zajímavý zákon, podle nějž má 
každý poddaný mužského pohlaví s 
dosažením šestnáctých narozenin ná
rok na celoživotní téměř bezplatné uží
vání pozemku o výměře osmi a něco 
akrů. Půdu máme úrodnou,  usoudil 
král, a když každý dostane půdu, ne
může hladovět, leda vinou vlastní le
nosti. Zákon také nařizuje, aby podě
lený jinoch si do roka zasadil aspoň 
dvě stě kokosových palem.

Z kn ihy  Bez Čedoku po Pacifiku.

Služba čtenářům 
Západu
Trenér cyklistiky s profesemi “Sport, 
masér” a “velomechanik” hledá mís
to. Zn. Kanada nebo Amerika - do 
adm. Západu.

□
Instalatér “voda-topcní-svářeč” (všech 
kovů) hledá místo. Zn. Nový svět - 
do adm. Západu.

EGON za rok 1979 udělen
Porota ve složení A.J. Liehm, Josef 
Škvorecký, Jiří Voskovec a Gleb Ze- 
kulin udělila výroční Cenu Egona 
Hostovského za nejlepší prózu roku 
1979 napsanou autorem, jenž nemůže 
v Československu publikovat,  EDĚ 
KRISEOVÉ za sbírku povídek Křížo
vá cesta kočárového kočího  (Sixty- 
Eight Publishers, Corp.). Jak jsme již 
oznámili, letos poprvé převzala nad 
cenou záštitu Torontská univerzita, 
čímž tato nejvýznamnější současná 
československá literární cena, do to
vaná paní Reggií Hostovskou,  ještě 
více nabyla na prestiži.

Vystěhovalecký pas do Jáchymova
Stalo se v Montrealu, kde je tech

nické mezipřistání čs. letadel, která lé
tají na Kubu.

Po špatných zkušenostech s útěky 
z letadel v Montrealu,  čs. úřady za
braňují, aby byly přistavovány schůd
ky k letadlům pro “ protáhnutí” cestu
jících v letištní budově, nebo otvírány 
dveře letadel (toto se děje nepravidel
ně).

Přesto však lidé skáčí z otevřených 
dveří na letištní plochu. Při j ednom ta
kovém skoku, volá zodpovědná sou
družka /  otevřených dveří: “ Vraťte 
se pane Novák, my Vám dáme vystě
hovalecký pas!”

A pan Novák odpovídá /  letištní 
plochy: “Já vím, leda tak do Jáchymo
va." Naštěstí kanadská policie, která 
patroluje letadlo zajistila bezpečnost 
skokana (utečencům je okamžitě po
skytován azyl).

M iloš Suchma, redaktor Západu 
(v roce 1968 organizátor Klubu angažo
vaných nestraníků - K AN ), ekonom, 
který  pracuje v oboru samočinných 
počítačů. Foto A. Lhotský



Emigrace
Již na úrovni virů a bakterií existují organismy, k teré  jsou schopny parazitovat na jiných  
organismech tím způsobem, že vyšlou fa lešný  signál na jehož základě se dotyčný  
organismus ničí v jejich prospěch. K. tíurnet - nositel Nobelovy ceny za biochemii

Dezinformační hry československé špionáže proti emigraci
Ladislav Bittmann

Autor článku je  bývalý major čs. rozvědky, k terý  v letech 1964-66 zastával v pražské centrále fu n kc i zástupce náčelníka 
dezinformačního odboru. Po útěku z Vídně, kde pracoval ja ko  tiskový atašé čs. vyslanectví, požádal americkou vládu o 
politický azyl. Od listopadu 1968 žije ve Spojených státech. Své zkušenosti z  oblasti komunistických dezinformací zpracoval 
v knize The Deception Game, kterou  v /•. 1972 vydalo americké nakladatelství Syracuse University Press a německý a fra n 
couzský překlad švýcarské nakladatelství SO I. Autorovy pam ěti připravuje k  vydání 68 Publishers v Torontu.

Osmadvacátého ledna roku 1976 
se v Rudém Právu objevila zajímavá 
/.práva: “V minulých dnech se vrátil 
do vlasti po sedmiletém působení na 
západě důstojník čs. rozvědky. To m u
to rozvčdčíkovi se podařilo pronik
nout do štvavého rozhlasového vysí
lače Svobodná  Evropa a do vedení ně
kterých emigrantských organizací. 
S jeho poznatky, odhalujícími proti- 
mírovou a podvratnou činnost těchto 
institucí, řízených americkou zpravo
dajskou službou CIA, bude čs. veřej
nost seznámena prostřednictvím tis
ku, televize a rozhlasu.” Druhý den 
ho rozvědka představila veřejnosti. 
Příběh “hrdinného kapitána čs. roz- 
včdky Pavla Minaříka” servírovaly čs. 
sdělovací prostředky domácímu i za
hraničnímu publiku téměř celý rok. 
Propagační  akce měla především pod
lomit autori tu Svobodné  Evropy a 
zastrašit její stoupence a posluchače.

Do Svobodné Evropy ho prý cen
trála vyslala v září 1968, čtyři týdny 
po “zásahu spojeneckých vojsk” . Mi- 
nařík obvinil Dubčeka a řadu dalších 
prominentů pražského politického 
jara, že dostávali peníze od CIA. 
Uvedl, že Dubček má prý bankovní 
konto v Kolíně nad Rýnem, ale k sou
du se s touto závažnou dezinformací 
státní bezpečnost přece jenom neod
vážila. Bylo to příliš riskantní. Možná,  
že i “znormalizovaný” soudce by žádal 
věcné důkazy. Minařík tvrdil, že měl 
možnost zjistit jména  mnohých in
formátorů Svobodné Evropy v Čes
koslovensku a prohlásil, že pro Svo
bodnou Evropu pracoval také Jiří Há 
jek a Zdeněk Mlynář. Na základě Mi- 
naříkových informací byl prý v Čes
koslovensku zatčen v r. 1970 bývalý 
poradce čs. desku Svobodné Evropy 
Fred Eidlin a odsouzený ke 4 letům 
vězení. (Po roce byl propuštěn a vy
hoštěn.)

Ve dvouhodinovém interview, při
praveném tiskovým odborem mini
sterstva zahraničních věcí pro za
hraniční novináře začátkem března 
1976, sebejistý, obrýlený Minařík 
v modrém, elegantním blazeru svá 
obvinění proti Dubčekovi opakoval.  
Když se ho ptali, jaký důkaz může 
uvést, řekl, že má další dokumenty,  
nemůže je však v současné době před
ložit. Ty, které mohl, byly výňatky 
a kopie dopisů různých emigrantů 
adresovaných Svobodné Evropě. 
Hlavním důkazem proti Dubčekovi 
byl dopis obsahující frázi “peníze 
pro Sášu už došly”. Pro západní novi
náře to ovšem byla příliš silná dávka 
propagandy a nikdo z nich tyto pseu- 
dodůkazy neakceptoval. Ministr vni
tra ČSSR Obzina přesto ozdobil Mi- 
naříkovu hruď Řádem Rudé hvězdy 
za “dlouholetou,  obětavou a příklad
nou práci ve prospěch Českosloven
ské socialistické republiky”.

Pavel Minařík pracoval od r. 1964 
do r. 1968 v brněnském rozhlase jako 
pořadatel  Mikrofóra.  Krátce po inva
zi emigroval a od prosince 1968 byl 
hlasatelem Svobodné Evropy. Kon
cem prosince 1975 měl být propuštěn. 
Z Mnichova zmizel 7. ledna 1976 a o 
tři týdny později ohlásilo Rudé Právo 
jeho návrat do Prahy. V Německu zů
stala jeho německá manželka, o které 
se Rudé Právo raději nezmínilo. Z 
údajů zveřejněných čs. tiskem vyplý
vá několik závěrů. Především to, že 
Minařík nemohl být v září 1968 po
slaný do Německa jako důstojník roz- 
včdky. Bylo mu v té době třiadvacet 
let, neměl žádné operativní zkuše
nosti a rozvědka měla jiné starosti. 
Podařilo se jí zaverbovat Minaříka 
později, v době, kdy už ve Svobodné 
Evropě pracoval. Žádný zpravodaj
ský zázrak, jeden z mnoha  vydíraných, 
frustrovaných uprchlíků, který pod
lehl.

Propagační  úspěch této operace byl 
minimální. Možná,  že Praze více uško
dila, než prospěla. Těch přísně taj
ných dokumentů,  které sebou Mina- 
řík údajně převezl, ve skutečnosti 
příliš mnoho nebylo, to se při útěku 
nedělá. Pro kampaň shromáždila 
centrála drobné,  útržkovité informa
ce od veškeré agentury a upletla z nich 
Minaříkovi oslavný věnec. Nebyl prv
ním a nepochybně ani posledním 
agentem, kterého se čs. rozvědce po
daří ve Svobodné Evropě zaverbovat.  
Každá politická emigrace je zranitel
ná, zvláště emigrace komunist ického 
bloku operující v otevřené západní 
společnosti.

Mamut í zpravodajské služby jsou 
průvodním zjevem politicky, vojen
sky, hospodářsky a ideově rozděle
ného světa. Ovlivňují rozhodování 
nejvyšších vládních orgánů a význam
ným způsobem se podílejí na tvorbě 
zahraniční politiky. Aktivita zpra
vodajských služeb je zaměřena dvě
ma směry. Prvořadým úkolem je sou
stavné sbírání důležitých informací o 
protivníkovi, jeho činnosti a zámě
rech. Druhý směr tvoří přímý, aktiv
ní podíl rozvědek na zahraniční poli
tice formou speciálních, přísně taj
ných operací, kterou jsou v odborné 
frazeologii komunistických rozvědek 
nazývané “aktivní opatření”. Sledují 
oslabení protivníka rozkládáním jeho 
politické, vojenské, hospodářské a 
morální  jednoty,  vyvoláváním nových 
rozporů v jeho táboře, diskreditová
ním jeho politiky v očích světové ve
řejnosti a ovlivňováním tvorby protiv
níkovy politiky podsunováním dezin
formačních zpráv.

Významnou součástí sovětského 
rozvědného aparátu je českosloven
ská rozvědka operující na všech svě
tových kontinentech a jedním z per
manentních terčů jejích aktivních



opatření je politicky různorodá česká 
a slovenská emigrace. První nespoko
jenci z kruhů konzervativní pravice 
opustili Československo už krátce po 
druhé světové válce. Komunistický 
puč v únoru 1948 vyhnal tisíce pří
vrženců politického středu a nekomu- 
nistické levice. Po sovětské invazi 
r. 1968 následovala nová vlna - včetně 
komunistických exulantů.  Různoro
dost a rozpory mezi organizacemi a 
předáky exilu jsou úrodnou půdou 
pro nejrůznější zákulisní hry a dezin
formace počínaje lacinými falsifikáty 
a konče složitými zpravodajskými hra
mi, ve kterých oběť nemá o skuteč
ném pachateli tušení.

Političtí uprchlíci a vystěhovalci, 
kteří vyrůstali a názorově se formova
li v komunist ickém společenském sys
tému, jsou obvzláště zranitelní. Tota
litní socialismus zbavuje lidi sebedů
věry a zodpovědnosti  za vlastní osud. 
Na každém důležitém životním roz
hodnutí  j ako  je na příklad vstup na 
vysokou školu, volba zaměstnání  či 
změna bydliště, se rozhodujícím způ
sobem podílí stranický a vládní apa
rát. V lidech to umrtvuje iniciativu 
a vyvolává pocit bezmocnosti  vis-á-vis 
všemocné Autoritě.

Několik prvních let v otevřené zá
padní společnosti prochází uprchlík 
z komunistické země kulturním a po
litickým šokem. Musí se přizpůsobit 
novému prostředí,  najít nové životní 
jistoty, pochopit  a akceptovat  nová 
pravidla životní hry. A to nejtěžší je 
starat se sám o sebe, bez pomoci stát
ní autority.  Většina z nich to dokáže, 
někteří však rezignují. V té druhé ka
tegorii nacházejí komunist ické roz- 
vědky nejsnadnější oběti.

Základní  takt ika čs. rozvědky pro
ti exilu je velmi jednoduchá:  rozděl 
a panuj. Dezinformační akce soustav
ně narušují jednotu,  prohlubují  roz
pory mezi exulantskými organizace
mi a jejich představiteli, snaží se zba
vit emigraci sympatií a podpory zá
padních vlád a veřejnosti a diskredi
tovat ji v očích čs. veřejnosti j ako  ban
du bezcharakterních darebů,  kteří 
myslí jen na svoje blaho a kapsu. Pro
ti exilu neváhají komunistické roz- 
včdky použít ty nejdrastičtější meto
dy včetně únosů a politických vražd. 
Tak v prosinci 1953 byl z Rakouska 
unesen bývalý náměstek předsedy 
vlády Bohumil Laušman. Českoslo
venská zpravodajská služba provedla 
pumový atentát  na Matúše Černáka,  
profašistického slovenského politika.

který žil od konce druhé světové vál
ky v západním Německu. Na mni
chovské poště, kde Černák 5. červen
ce 1955 rozbalil balíček adresovaný 
do jeho rukou došlo k výbuchu, při 
kterém přišel o život nejen Černák, 
nýbrž i dva západoněmečtí  občané, 
kteří se v tu chvíli pohybovali v jeho 
blízkosti. Protiemigrační skupina čs. 
rozvědky, ustavená v polovině pade
sátých let vyprodukovala desítky 
dezinformačních akcí, které měly 
politickou emigraci rozleptat a para
lyzovat. Tak na příklad už v r. 1954 
dala mezi exulanty do oběhu “ řetězo
vý dopis”, vyzývající k návratu domů. 
Pod hlavičkou fiktivní organizace 
H E P N D  - Hnutí  exulantů pro návrat 
domů, rozvědka rozeslala stovky do
pisů emigrantům v Evropě i zámoří.
V letáku, jehož několik kopií bylo 
také odesláno pražské vládě, se říkalo:

Vážení přátelé!

Oznamujeme vám, že včs. exi
lu jsme počali organizovat Hnu
tí Exulantů Pro Návrat Domů-  
HEPND.  Žádáme vás, abyste 
našemu hnutí věnovali pozor
nost a pomohli  nám uskuteč
nit cíl, který vyplývá z. našeho 
názvu: návrat domů do Česko
slovenska.

Máme doma své příbuzné, ro
diny a přátele. Chceme se k nim 
vrátit. Nejsme nepřátelé republi
ky. Za svého pobytu v zahraničí 
jsme poznali, jak hluboké byly 
naše omyly, jak pravdivé je  rče
ní básníka Viktora Dýka: 
“Opustíš-li mne nezahynu, opus- 
tíš-li mne, zahyneš.” Jsme si 
vědomi, že záleží na lidu doma, 
zda nás opět přijme zpět do své
ho lůna.

Rozešli jsme se s vedením čs. 
exilu, představovaném t.zv. Ra
dou Svobodného Českosloven
ska, neboť jsme poznali, že její 
činnost nemůže přinést prospěch 
řadovým exulantům,  jimiž jsme 
my. Naopak.  Dnes je nám nad 
slunce jasnější, že právě nás bylo 
všemi způsoby využíváno ve 
prospěch vůdců, j i m ž  je exil 
dobrým zaměstnáním. Ano,  my 
prostí exulanti sloužili jsme j a 
ko nástroj pro vůdce exilu, jako 
pěšáci. Našich znalostí o Čes
koslovensku bylo využíváno k 
propagaci proti ČSR. To všech
no proto,  že naše sociální posta
vení je bíd né a neutěšené. Zvláště

v Rakousku a Německu žijeme 
několik let v lágrech, bez. pořád
ného zaměstnání, bez právní 
ochrany.

Žádáme vás proto, abyste 
posoudili naši situaci a zajistili 
nám repatriaci, spojenou s p ro
minutím naší viny a našeho omy
lu. Žádáme vás o to i jménem na
šich drahých doma,  kteří jsou jis
tě řádnými občany. My slibuje
me, že v případě svobodného ná
vratu do ČSR se vynasnažíme 
být dobrými občany ČSR.
Hnutí Exulantů Pro Návrat Do
mů.

O měsíc později vyhlásila Praha 
amnestii pro exulanty jako  další krok 
v pečlivě připravené a koordinované 
akci, která se neminula účinkem. Do 
Prahy se vrátilo několik stovek exu
lantů včetně Dr. Lva Sychravy, který 
od r. 1949 vydával v Londýně “Čes
koslovenské listy” .

Emigrace byla doslova zaplavována 
falsifikáty nejrůznějšího druhu.  Pro
tiemigrační centrum padělalo nejen 
dokumenty,  dopisy a různá provolá
ní, ale dokonce exulantské noviny a 
časopisy. V červenci 1958 rozeslalo 
protiemigrační centrum na několik ti
síc adres v Evropě a zámoří  padělané 
číslo Českého Slova, vydávaného v 
Německu příslušníky bývalé Národně 
socialistické strany. Na titulní straně 
byl článek na rozloučenou oznamují
cí zánik listu ve kterém se mimo jiné 
říkalo:

“ Redakce čtenářům na rozlouče
nou.
Nedivte se slovům v záhlaví. Ta
kový konec není j enom naše vina 
nebo vina několika našinců. Ni
kdy jsme nemysleli, že budeme 
muset nad svou prací psát nekro
log. Příčin je několik a chtěli by
chom některé přivést na světlo... 
Chtěli jsme z časopisu jed né stra
ny udělat časopis celého exilu, 
ale pochopení jsme nenašli... Vě
řili jsme jako  mnozí věřili. Divi
li jsme se a odsuzovali jsme, že 
mnozí lidé propadají  pesimismu 
a ztrácejí víru v náš návrat do 
svobodné vlasti. Říkali jsme si, 
že vše je jenom otázkou času a 
metody. Spoléhali jsme na slova 
presidenta Eisenhowera,  že jed
nou ze základních otázek ame
rické zahraniční politiky je osvo
bození porobených zemí střední 
a východní Evropy. Měli jsme 
za to, že americká politika šla



v příslibech, jež vystupňovala,  
příliš daleko, než aby mohla u- 
stoupit.. .  Sovětský svaz neu
stoupil v Zenevě, ale zmlknul 
Eisenhower; neustoupil v Ma
ďarsku, ale ustoupil Západ.  T a 
ková je skutečnost. . .”
Článek pak zaútočil proti některým 

prominentním exulan tům a skončil 
pesimistickým výhledem do budouc
na. Zmatek  vyvolaný padělaným Čes
kým Slovem nebyl sice příliš velký, na 
některé exulanty však zapůsobilo,  že 
ruce Prahy sahají opravdu daleko.

Šedesátými léty začala nová etapa 
aktivních opatření .  V roce 1959 byl v 
sovětské rozvědce založen odbor  a k 
tivních opatření  vedený generálem 
Agayantsem, specializovaný na čer
nou propagandu,  vlivovou politiku a 
dezinformace. Vletech 1963a ^ ( ^ n á 
sledovaly tento příklad rozvčdky 
N D R ,  Československa,  Maďarska,  
Polska a Bulharska. Po sovětské inva
zi se stali hlavním terčem exulanti  ko
munist ického ražení, které teď režim 
pokládá za nebezpečnějšího soupeře 
než generaci poúnorových uprchlíků. 
Přispívá k tomu koncept de m okra 
tického socialismu obhajovaný ko
munist ickým exilem, který má po dpo
rovatele v západoevropských k om u
nistických stranách a z toho mají so
věti značné obavy.

Třináct is t ránkový pamflet “ Meta- 
morfózy Josefa Smrkovského” začal 
v Československu kolovat už několik 
měsíců po invazi. “Smrkovský je ne
obyčejně ctižádostivý a posedlý tou
hou po moci”, říkalo se v něm. Autoři,  
skrývající se pod nicneříkající hlavič
kou Pražští komunisté,  označovali  
Smrkovského za muže dvou tváří, kte
rý toužil po prezidentském křesle a d o 
ma před zrcadlem nacvičoval státnické 
pózy. Po válce prý pomáhal  v Česko
slovensku rozpoutat  protisovětskou 
hysterii, svědčil proti popravenému 
generálnímu tajemníkovi Slánskému 
a později ho zase obhajoval.  Několik 
výtisků odeslali pražští stalinisté také 
redakcím zahraničních novin a časopi-

osu.
Většina laciných podvrhů je rychle 

odhalena,  některé dezinformační pa
dělky však zanechávají na obětech těž
ko hojitelné šrámy. Torontský týde
ník Naše Hlasy uveřejnil 14. dubna  
1973 dopis, který údajně poslal vyda
vateli Komínkovi z Říma Jiří Pelikán. 
Kritizoval v něm Komínkův týdeník, 
že nemá žádnou koncepci pro osvobo
zení čs. lidu, že pomlouvá Pelikána,

Cíoldstiickera, Sika. Volného a Sm r
kovského. Dále Pelikánův dopis říkal: 
“ Proto si myslím, že se i přes počáteční 
nedorozumnění  můžeme považovat  za 
přátele, bez ohledu na to, že já a moji 
spolupracovníci  jsou marxisté,  zat ím
co Vaše koncepce (jak zřejmé z Vašeho 
listu) je neujasněná a různorodá,  což 
nemůže být ku prospěchu naší věci... 
Po pravdě řečeno myslím, že žádnou 
koncepci ani nemáte.. .  V tomto  smě
ru Vám rádi nabízíme pomocnou ru
ku, ruku silného spojence, který má 
dokonale propracovanou koncepci 
osvobozovacího boje. Neboť život 
ukázal, že proti sovětskému stalinské
mu komunismu lze účinně bojovat  jen 
pod praporem komunismu s lidskou 
tváří.. .”

Týdeník Naše Hlasy uveřejnil falsi- 
fikát Pelikánova dopisu spolu s odpo 
vědí Komínka,  odmítaj ícího s Peliká
nem jakoukol iv spolupráci.  Prohlásil,

že Pelikán a jeho přátelé patří před po
dobný mezinárodní tr ibunál j ako  po 
válce nacisté a připojil báseň J. Maců 
nadepsanou “Vlk s l idskou tváří.” 

Pelikánův dopis už na první pohled 
je naprostý politický nesmysl. Dezin
formační  odbor  ovšem ka lkuluješ  po
litickými předsudky exulantů a v ně
kterých případech skutečně uspěje.
V lednu 1975 uveřejnil pražský časo
pis Život St rany článek Milana M a 
touše o “ Postavení čs. politické emi
grace v současném ant ikomunismu.” 
Prohlásil v něm: “ I když. jé čs. opoz i
ce bez vedení, přece jen má něco jako  
spojovací ústřednu. Tvoří ji převážně 
osobnost  a činnost neúnavného Jiřího 
Pelikána,” a dodal:  “ Pelikán a jeho 
skupina jsou za zvláštní podporu  a 
přízeň, které se j im na Západě  dostá
vá, předmětem závisti a řevnivosti j i 
ných emigrantů.” Měsíc poté obdržel 
vydavatel  římských Listů Jiří  Pelí-



Major Jiří Stejskal, náčelník
dezinformačního odboru

kán balíček, podaný na poště v Milá
ně. Podle tiskových zpráv se ho po
kusil otevřít, naštěstí ho však v posled
ní chvíli odhodil,  ještě před tím, než 
explodoval. Možná, že to bylo pouhé 
“varování”. Pelikán je ovšem pro stát
ní bezpečnost prvořadým objektem. 
Jeho jméno zná celá čs. veřejnost, má 
vlivné styky mezi levicovými a komu
nistickými politiky v západní Evro
pě a navíc zná dokonale mašinérii čes
koslovenské státní moci. A jeho řím
ské Listy nepochybně způsobují praž
ským soudruhům větší bolení hlavy 
než torontské Naše Hlasy.

V následujících letech se v exilu vy
nořila nová série padělků, na příklad 
oběžník, rozeslaný v několika verzích 
jménem fiktivní organizace Čs. proti
komunistický odboj ve vlasti a v exilu, 
s podpisy Ústředna Západ,  Ústředna 
Východ a Sever. Uděloval zmatené ra
dy co má exil dělat. Členové Čs. po
radního sboru v západní Evropě obdr 
želi v únoru 1977 cyklostylovaný oběž
ník “Nový proud”, obsahující útoky a 
pomluvy proti některým pracovníkům 
sboru.

Permanentním terčem jsou také no
vináři, spisovatelé a bývalí veřejní pra
covníci, kteří zůstali doma a nadále 
odmítají realitu okupovaného Česko
slovenska. Zahraniční korespondenti  
v Praze dostali v lednu 1977 anonym
ní, poštou doručený materiál nazvaný 
Můj boj za lidská práva. Šestatřicet 
fotografií ukazovalo spisovatele Lud
víka Vaculíka a neznámou ženu - oba 
nahé, v delikátních situacích. Vacu
lík informoval prokuraturu,  že foto
grafie ukořistila tajná policie z jeho 
archivu při prohlídce bytu 26. února 
1975. V září následujícího roku si ho

zavolali do Bartolomějské ulice. Na
léhali na něho, aby si požádal o pas, 
odejel do zahraničí a zanechal opozič
ní činnosti. Protože odmítl, policie se 
rozhodla zneužít intimních fotografií 
k veřejné diskreditaci Vaculíka a zo
stuzení celé skupiny chartistů jako 
bandy amorálních zvrhlíků.

Na Chartu 77, vyzývající pražskou 
vládu, aby dodržovala lidská práva a 
zastavila perzekuci demokraticky 
smýšlejících občanů Československa 
se podepsalo několik set Čechů a Slo
váků, které nezastavila ani hrozba po
licejních represí, ani ztráta zaměstná
ní, či veřejná diskreditace. Státní bez
pečnost dostala za úkol okamžitě za
kročit a vyrobila několik falešných 
verzí Charty,  které měly vyvolat zma
tek a zároveň odhalit spolehlivost 
adresátů,  od kterých režim očekával, 
že padělaný dokument  odevzdají ne
prodleně policii.

Mezi signatáři pravé Charty 77 byli 
lidé různých politických směrů - so
cialisté i komunisté, konzervativci i 
liberálové, protestanti i katolíci. Do
konce i několik bývalých důstojníků 
státní bezpečnosti j ako na př. Milan 
Hošek, Oldřich Liška a Vladimír 
Štern. Posledně jmenovaný mne jako 
náčelník zpravodajské školy I. správy 
ministerstva vnitra v letech 1954-55 
zasvěcoval do abecedy špionážního 
řemesla. Do srpna 1968 byla českoslo
venská rozvčdka jednou z nejproduk
tivnějších a kádrově nejspolehlivěj
ších špionážních služeb sovětského 
bloku. Na její důstojníky bylo větší 
spolehnutí,  než na důstojnický sbor 
KGB. Invaze všechno změnila. Už v 
prvních poinvazních dnech začal ře
těz útěků a ve světovém tisku se neu
stále vynořují další jména,  dokumen
tující nezastavitelný morální rozklad 
složky, která byla kdysi pýchou stalin
ského mocenského aparátu.

Jak se může exil bránit dezinfor
mačním padělkům a intrikám? Tady 
je základní desatero, které bych dopo
ručil každému exilovému pracovníko
vi, zvláště politicky aktivním novi
nářům, funkcionářům a představite
lům exilových organizací:

1. Korespondence exilových orga
nizací a publikací je důležitým 
zdrojem informací (jména, adre
sy, obsah dopisů). Pokud je 
snadno přístupná všem “důvě
ryhodným” přátelům a návštěv
níkům, počítej s tím, že kopie 
jsou v Praze.

2. Soukromé dopisy adresované 
do Československa nebo obdr
žené od příbuzných a přátel do
ma procházejí nejen rukama 
Cenzora, ale i dezinformačního 
specialisty, který systematicky 
sbírá nejen politické, ale také 
intimní, na první pohled nevinné 
rodinné informace, nemoc, potí
že v zaměstnání, rodinné nesrov
nalosti, spory s přáteli, finanč
ní nesnáze a pod). Získané in
formace mohou být použity ve
řejně, i tajně k vydírání vyhléd
nuté oběti.

3. Počítej s tím, že dopisy z Česko
slovenska - zvláště ty, které jsou 
adresované prominentním exu
lantům - mohou být předělané, 
nebo úplně padělané. Podob
nost rukopisu není důkazem 
pravosti. Skupina pražských od
borníků je schopna napodobit  
každý rukopis.

4. Přítel z Prahy či Bratislavy, kte
rého jsi od útěku z Českosloven
ska neviděl, který je v USA či 
Kanadě na “služební cestě” a při
šel ti vyřídit pozdrav od zná
mých doma, může být pomocní
kem (vydíraným a neochotným) 
pražských pachatelů. Buť přá
telský, ale realistický.

5. Povolení návštěvy příbuzného 
z Československa není signálem 
uvolnění poměrů, nýbrž výsled
kem pečlivé analýzy. Po návra
tu navštíví tvého příbuzného 
soudruh z vnitra a nespokojí se 
s několika smířlivými a politic-

Náčelník čs. zpravodajské služby 
1961-1968, plukovník Jose f Houska



ky neutrálními frázemi o životě 
na Západě.  Nevystavuj své pří
buzné zbytečnému riziku.

6. Rozhodneš-li  se k návštěvě Čes
koslovenska, vezmi v úvahu, že 
tě státní bezpečnost může vydí
rat - bez ohledu na to, zda máš 
či nemáš od čs. velvyslanectví 
papír znormalizovaného politic
ky neutrálního uprchlíka.

7. Anonymita je vizitkou padělků. 
Dostaneš-li jakýkoliv dopis, 
provolání či žádost anonymní 
cestou, můžeš si být na 99%jis- 
tý, že pachatel sedí v Praze. Ra
zítko australské, francouzské či 
rakouské pošty na obálce neroz
hoduje.

8. Obdržíš-li jakýkoliv pobuřující 
dopis nebo dokument  pod hla
vičkou existující instituce, exi
lové organizace či jednotlivce, 
ověř si zda odesílatel ti ho sku
tečně poslal - před tím, než se 
rozhodneš něco udělat. Pražští 
dezinformátoři  často spoléhají 
na bezhlavou, emocionální  re
akci - a uspějí.

9. Zavraždění bulharského exilo
vého novináře Georgi Markova
v září 1977 v Anglii bulharskou 
špionáží signalizuje novou poli
tiku proti politickému exilu ce
lého sovětského bloku. Objevu- 
je-li se tvoje jméno často na 
stránkách exilového tisku ne
bo v záhlaví exilových organiza
cí, je také v seznamu osob, proti 
kterým nebude Praha váhat po
užití nejbrutálnějších metod. 
Vrah je profesionál, který má k 
dispozici moderní  techniku.

10. Ruce pražské špionáže sahají 
daleko, ale nejsou všude. Para- 
noidní strach z všemocné insti
tuce paralyzuje tvou akceschop
nost a vystavuje tě stejnému rizi
ku jako  bezstarostná lehkomy
slnost. Jedním z hlavních cílů 
aktivních opatření Prahy je za 
strašení a umlčení politického 
exilu.

Předplaťte si Západ! 
Předplaťte si Západ! 
Předplaťte si Západ!

Do každého čísla vkládáme propagač
ní kartu Západu. Dejte nebo pošlete ji 
svým známým, o nichž předpokládáte, 
že by se jim časopis mohl líbit!

Jan Uhde, člen redakční rady Západu, filolog, vystudoval filo logii a film ovou  
vědu a učí film  na univerzitě ve Waterloo, On. a M ilada Reinišová, 
administrátorka Západu. Foto A. L hotský

Desatero o řeči v emigraci Ivan Sviták

1. Jediný P ražák na Kalifornské státní uni
verzitě v Chicu je profesor matematiky 
Jerry Polivka, který žije na penzi v Para- 
dise. Když se občas potkám e na kampusu, 
hovoříme spolu o novinkách z Prahy. 
Anglicky.

2. Včera jsem viděl v parku českou student
ku Janu . Jela na kole a byla krásná. Z am á
val jsem na ni a pomyslel jsem si: “ Gee, 
what a chick!”

3. První české slovo, které jsem si nedoká
zal vybavit, byl křen. V prvních letech v 
Kalifornii jsem chodíval na večeři do blíz
ké restaurace, kde jedním z mých oblíbe
ných jídel byl corned beef with horše 
radish. Jednoho  dne jsem si nemohl vzpo
menout, jak se řekne horše radish česky. 
Musel jsem se podívat do slovníku.

4. Když jsem jednou  v New Yorku přechá
zel křižovatku, vykřikl jsem na náhodného  
chodce ohroženého rychle jedoucím autem 
“ Pozor!” Spontánní reakce zůstávaly 
české.
V létě jsem řekl příteli v podobné situaci: 
“ Watch ou t!” , ačkoli jsme právě mluvili 
česky.

5. České noviny v Americe trpí dětskou 
nemocí pravičáctví v emigraci. D o kazu 
jí starou p ravdu, že Češi jsou ohrom ní kibi
cové, ale špatní hráči. Ve svých vlastních

národních krizích kibicují a nechávají 
ostatní jednat. Český tisk v emigraci po 
kračuje v kibicování nad p rohranou  m inu
lostí. Čtu jen velmi zřídka emigrační češti
nu, ale krása řeči H rabala ,  H avla ,  Vaculí
ka, Škvoreckého a Blatného mne dojímá.

6. Emigrační nostalgie je spjata s časem, 
s minulostí,  ne jen s místy. Stesk po místech 
je smutkem po přátelích, dojetím nad lid
mi, kteří zmizeli.
Proč bychom se j inak ohlíželi - do vězení?

7. V prvních letech emigrace se mi často 
zdávalo, o staré vlasti. Byl jsem opět v Pra
ze, ale někdo mne poznal, musel jsem utí
kat a sen končil vždycky stejně: díval jsem 
se do ústí zbraně namířené přímo mezi mé 
oči.
Probouzel jsem se s hrůzou.

8. Teď už se mi hrozné sny o Praze nezdají. 
Jen realita emigrace je hrůzná.

9. Emigrace je vědomí ztráty, vědomí ztra
cené dimenze štěstí. N em ožnost zapom e
nout, ačkoli bychom chtěli.
“ Jedeme na hřbitov a dívky mávají.” 
Jedeme na hřbitov a nikdo nemává.

10. Emigrace je vada bytí.
Jedeme na hřbitov a d ívky mávají. ( Ivan 
Blatný, 1979)



Prahy 2” )”, kterých je prý asi tak pět - anebo,  což je pravděpodobnější ,  se nismem, marxismem, neřku-li přímo 
tisíc a jsou to “zakládající členové, vyhlásí za ty “ nepravé komunisty” a “revolučním marxismem”: Jiřího 
psychopati a neukojené báby” . Ostatní s t ím větší chutí bude usilovat o odstra- Dienstbiera, Jaroslava Saba tu a Petra 
jsou “nositelé legitimací”. Kdyby se nění těch “ pravých” , 
vývoj zase ocitl “na křižovatce dob”. Kdyby se někdy něco podobného v 
pak “by se určitě 99% “komunistů” Československu dálo a já se toho d o 
stalo normálními lidmi, oddechli by žil, zůstanu v Rakousku.  Neexistuje 
si, zastyděli by se a vrátili by se tam, totiž jiný politický mechanismus, kte- 
kam patří zatím jen vnitřně, ale ne na- rý by takto pochopenou svobodu za- 
venek - mezi normální občany” . jistil, než ten, který už v Česko-

Nevím, zda on sám byl nebo nebyl slovensku čtyřicet let vládne: bylo by 
“nositelem legitimace KSČ”. Nevím jenom nutné obrátil sm ěr jeh o  působe-
o něm vůbec nic než to, co stojí v po- ní. Tisíce prověrkových komisí by mu- 
známce pod jeho článkem: že je histo- selo rozhodovat ,  kdo je jen “nosite- 
rik, bývalý odborný pracovník Česko- lem legitimace”, může se stát “nor- 
slovensko-sovětského institutu ČSAV málním člověkem” (a tedy i zůstat v za-
v Praze. Když v lednu 1979 místo na městnání atd.) a kdo má být naopak 
Kubě vystoupil z letadla v Montrealu,  odevšad “odstraněn”. Bylo by nej- 
jistě si oddechl a já mu to opravdu pře- spíš zase třeba různých dekretů (má
ju: také jsem si oddechl v červnu 1977, lých i velkých): a protože podle tako- 
když můj policejní doprovod zůstal v vých dekretů se jedná na základě udá- 
Halámkách na rakouských hranicích, ní, bylo by nutno zase zmobilizovat 
J. Kotas tedy už nemusí “odborně  pra- a rmádu udavačů (úkol v Českosloven- 
covat” na problematice českosloven- sku po létech 1939-1980 ovšem nad ji- 
sko-sovětského přátelství a svobodně né snadný). Umím si živě představit 
vyjadřuje svůj skutečný, před tím jistě typ lidí, kteří by to všechno dělali: by- 
skrývaný názor: “vize svobody v obec- li by to tíž, kteří už s tím mají zkuše
ném slova smyslu je definována zcela nosti. Ani v nejbujnějším snu si však 
prostě - bez komunistů jakéhokoli  neumím představit,  j ak by tito lidé pak 
druhu”. vytvořili systém pluralitní demokra-

Při tomto pohledu na věc se mu cel- cie a atmosféru k tomu nutné názoro- 
kem logicky jeví j ako podezřelí lidé, vé tolerance v duchovním a politickém 
kteří už legitimaci KSČ mít nemusí životě společnosti. Nebylo by tu jistě 
(byli vyloučeni, vyházeni z různých nebezpečí, že tito lidé věří na marxis- 
míst nebo jsou v exilu), ale přesto se mus; otázka je, zda by však vůbec na 
“stále zabývají reformním komunis- něco věřili.
mem”, který je v Československu Snad by ani nebylo dobře za takové 
“více než mrtev” . Připadá mu to ne- situace vypouštět z kriminálu některé 
normální.  Kdoví, neusilují-li vlastně z těch “domácích disidentů", kteří se 
stále o zachování moci KSČ? Nejsou stále ještě zabývají reformním komu- 
snad vůbec příbuznější Vasilu BiTako-
vi než “nositelům legitimací” , kteří 
přece touží j enom po tom, zbavit se 
jich? Jsou podezřelí, neboť se zdá, že 
stále věří v cosi, co zavání marxismem, 
socialismem, komunismem.

Nemám důvěru k žádným 99% hla
sů - nikdy a nikde. .1. Kotas ve svém 
článku uvádí tuto nepří jemnou cifru 
dvakrát:  99% Čechů a Slováků by prv
ní svobodné volby využilo “ k odstra
nění komunistů ze všech oblastí” , a zá
roveň 99% členů KSČ, kteří jsou, jen 
“nositeli legitimací” , by se stalo “ nor
málními lidmi” . Jenomže KSČ má už. 
dnes zase půldruhého miliónu členů.
Nevychází mi ta matematika:  zhruba 
z deseti miliónů voličů bude jen sto 
tisíc hlasovat proti “odstranění  ko
munistů ze všech oblastí”. Milión 
čtyřikrátstotisíc “nositelů legitimací 
KSČ” bude tedy buď hlasovat pro své Jiří Fabšic, člen redakční rady Západu, má na starosti rubriku SVET, historik. 
vlastní “odstranění  ze všech oblastí” Foto A. Lhotský

Uhla. Co kdyby začali usilovat o vlá
du komunismu?

Právě to - a nikoli snaha zachovat 
KSČ u moci - mě vedlo už v Česko
slovensku a vede i dnes k odmítání 
představy, že lze “vypracovat program 
skutečného osvobození našich náro
dů” na základě alternativy: s komu 
nisty nebo bez komunistů.

J. Kotas má pravdu, když. zdůrazňu
je, že kriteriem členství KSČ rozhodně 
není víra nebo nevíra v marxismus. To 
však neznamená,  že pro výběr do KSČ 
neexistuje vůbec žádné kritérium: 
vybírají se tam převážně lidé, kteří ve 
jménu svých vlastních zájmů (často i 
jen kariéry) jsou ochotni fa k tic k y  
svým  chováním  podporovat totali- 
tarismus aktivněji a v míře daleko vět
ší než veliká většina ostatních lidí, kte
ří tento systém převážně jen trpně sná
šejí. Je mezi nimi mnoho takových, 
kteří by z těchže důvodů akceptovali 
i jiná , netotalitní pravidla ( a mnozí 
subjektivně raději). Ale není jich. bo
hužel, oněch 99%. Odhaduj i  ze zkuše
nosti, že snad něco kolem 50%.

Totalitní režim se totiž neopírá o 
několik tisíc “zakládajících členů, psy
chopatů a neukojených bab” , ale o ně
kolik stovek tisíc těch, kterým právě 
totalitní systém vyhovuje - z hlediska 
jejich materiálních zájmů i mentálně. 
Přes 200.000 funkčních míst - ve stát
ní správě, v hospodářství,  v kultuře, 
ve zdravotnictví - tvoří tzv. nomenkla
turu. Konkrétní lidé je mohou zaují-



mat jen se souhlasem stranického apa 
rátu. Tady jde převážně o “ nositele 
legitimací KSČ". Čím se prakticky a 
každodenně zabývají tito lidé? Myš
lenkou, že s chutí odhodí legitimaci 
KSČ a “vrátí se tam, kam patří, zatím 
jen vnitřně - mezi normální  občany”? 
Nebo snad je trápí rozpor mezi mar
xistickou teorií a realitou? Sotva. Z a 
jišťují prostě každodenní chod tota
litního systému a vyhovuje j im to.

V dnešním Československu není nic 
snazšího než zbavit se legitimace KSČ. 
Má to však svoje důsledky - a tak se 
touha  oddechnout  si a “vrátit se tam, 
kam patří zatím jen vnitřně” u členů 
KSČ v této podobě  rozhodně neproje
vuje. Nezdá se mi, že perspektiva de
mokrat ického vývoje v Českosloven
sku získala vyhozením “věřících re
formních komunistů” a náborem “ no
sitelů legitimací do mocenských 
struktur.

Porážka totali tarismu sovětského 
typu není ovšem ve skutečnosti problé
mem vým ěny lidí v mocenských a po
litických strukturách.  Je to problém 
zrušení a zm ěny těchto stru k tu r  sa
m otných. Mocenské a politické s truk
tury se však opírají o určitý systém 
hospodářských a sociálních vztahů. 
“ Reálný socialismus” postavil lidi do 
takových hospodářských a sociálních 
vztahů, vnichž k tomu,  aby mohli vů
bec normálně žít, musejí zároveň spo
luvytvářet,  sami reprodukovat  i tota
litní systém. Existence tohoto systému 
je zároveň neoddělitelná od meziná
rodní úlohy SSSR jako  supervelmoci, 
která se opírá nikoli o ekonomicko- 
politickou převahu, ale především o 
vojenskou sílu, a snaží se vydírat vo
jenskou silou v “ mírovém soužití” ce
lý ostatní svět.

Kdyby se měl formulovat  program, 
“ který by zatím alespoň v rovině ná
vrhů a podnětů nastiňoval zásady pro 
realizaci výstavby skutečně svobodné 
společnosti” , jak to požaduje J. Ko- 
tas, bylo by nutno pokusit  se rozmo
tat tento gordický uzel problémů. Ko- 
tasův požadavek,  aby to byl “ program 
skutečného osvobození našich náro
dů, v těsné koordinaci s osvoboze
ním všech ostatních porobených ná
rodů”. tuto komplexnost  jen zdůraz
ňuje. Kdyby to nakonec měl být 
opravdu politický program, a neje
nom seznam zbožných přání, musili 
bychom také vědět, jakými prostřed
ky a jakými politickými silami v dneš
ní politické konstalaci dom a i ve svě
tě lze nejspíš něco z takového prog

ramu reálně dosáhnout .  Obávám se, že 
to v tak širokém záběru, j aký J. Ko- 
tas navrhuje, není dnes nikdo s to ani 
v exilu, ani doma udělat.

Myslím však, že lidé doma ani tak 
nečekají na to, až z. Kanady nebo z Ra
kouska přijde formulace “zásad pro 
realizaci výstavby skutečně svobod
né společnosti”. Čekají spíše na to, 
až přijdou další knížky z nakladatel
ství od Škvoreckých, až přijde další 
Svědectví nebo Listy, Právo lidu nebo 
Studie Křesťanské akademie v Římě, 
knížka z Indexu nebo z Konfrontace,  
zajímavý cizojazyčný časopis nebo 
kniha, až se zajímavé a nové myšlen
ky dostanou  k jejich uším éterem, ať 
už ze Svobodné Evropy nebo z Hlasu 
Ameriky či odjinud. A bylo by jistě 
dobře,  kdyby se do Československa 
pravidelně a aspoň v několika stov
kách výtisků dostával i Západ.

Je to tak vlastně asi v pořádku.  Mys
lím si totiž, že ty nejdůležitější zása
dy života svobodné společnosti jsou ve 
skutečnosti určité hodnoty,  jsou to 
hodnotové  orientace a hodnotový 
systém, jimiž se lidé ve svém životě 
opravdu řídí. Totali tní  režim proto 
vždy vedl a dnes zvlášť výrazně vede 
útok právě v tomto  směru. Stručně 
řečeno: chtějí nás v Československu 
rusifikovat. Tentokrát  nejde o ztrátu 
národního  jazyka, j ako  v dobách 
snah o germanizaci.  Jde  o likvidaci 
naší kultury v nejširším slova smyslu,
o popření naší kontinuity se západní 
civilizační a politickou tradicí, která 
je - na rozdíl od ruské-především pro- 
titotalitní, od antiky přes západní 
křesťanství až do moderní  doby. Co 
exil snad nejspíš může pro domo v dnes 
dělat, to je asi především udržovat tu
to kontinuitu - od umění po politiku 
jako složku kultury. Prolamovat  in
formační  bariéru, která má tuto kon
tinuitu ve vědomí lidí v Českosloven
sku rozrušit a popřít. Snad spíše tu 
dy než. přímou formulací politických 
programů můžeme účinně přispět k 
tomu,  aby ve chvíli, kdy se zase po
otevřou závory na “křižovatce dob” , 
lidé doma m ěli z čeho tvořit své vlast
ní programy.

Nejsem proti tvorbě programových 
politických orientací, ať už v exilu 
nebo doma.  Představuji si však tento 
úkol j ako  d louhodobou a složitou 
práci. Takové programové orientace 
se asi nedají tvořit tím, že se di sku
tuje o návrhu deseti nebo padesáti 
obecných politických tezí. Tvoří se 
v praxi mnohem spíše tím, že v exilu

i doma otevřeně a věcně diskutujeme 
z různých  hledisek a ideových vý
chodisek o mnoha  konkrétních otáz
kách, že prostě prakticky  ku lturně  i 
po liticky žijeme nikoli pod vlivem to
talitní praxe a ideologie. A v tomto 
smyslu nesdílím pesimismus .1. Kota- 
se: “Vědět co dělat a jak to dělat je 
zatím přes všechny pokusy oblast zce
la ne tknutá”. Myslím, že právě neko- 
munistický, vnitřně pluralitní demo
kratický proud doma i v exilu tu v po
sledních létech cosi udělal. Budiž mi 
dovoleno ocitovat slova autora,  který 
je mimo podezření z komunismu - ať 
už reformního nebo jiného - Pavla 
Tigrida:

“ Kdyby mně byl někdo před dvaceti 
léty řekl, že se ke společnému, v pod
statě politickému zápasu, spojí Jan 
Patočka a Jiří Hájek, že se - promiňte
- fanatický komunista Zdeněk Mlynář 
otevřeně zastane hudebního under
groundu a bude se za něj bít, že 
Václav Havel a paní Ger truda Seka- 
ninová-Čakrtová půjdou společně 
na ministerstvo spravedlnosti pro
testovat proti nešvarům - tak bych mu 
bez váhání poradil,  aby zašel k psy
chiatrovi. A přece je to tak, a to jsou 
jen tři případy z dnes už dlouhé řady.
V této sestavě nečekaná občanská své
pomoc,  která... dovedla hodil zazáda  
nedůvěru, rekriminace(zdůvodněné) a 
společně (ale v trvající názorové růz
norodosti ,  jak jinak, jen ať nám ji ni
kdo nevykládá jako slabost!) usilovat 
aspoň o částečnou aplikaci lidských 
a občanských práv ve stalinském sys
tému a zároveň o růst neodvislé pa
ralelní kultury - tato svépomoc ne
docenitelně pomohla taky nám venku. 
Přikázala nám totiž, nic méně a nic 
více než - udělat totéž. Kdo to nepo
chopil, nic nepochopil,  i když, samo
zřejmě, nikoho nelze nutit .” (Svědectví 
58/79, str. 254).

Koho to zajímá, najde v tomto roz
hovoru s P. Tigridem a mnou i má dal
ší stanoviska k reformnímu komunis
mu, k marxismu a vůbec k otázkám, 
které nadhodil  J. Kotas.

Předplaťte si ZÁPAD !
Předplaťte si ZÁPAD ! 

Předplaťte si ZÁPAD !
Předplaťte si ZÁPAD ! 

Předplaťte si ZÁ PAD ! 
Předplaťte si ZÁPAD !



Několik poznámek k odpovědi 
Zdeňka Mlynáře

Myslím, že čtenář Západu si o mno
hých věcech udělal j asno sám, přesto 
však jsem přesvědčen, že nebude ke 
škodě věci, podívat se na některé a rgu
menty Zdeňka  Mlynáře podrobněji.  
Přistupuji k této diskuzi s přesvěd
čením, žc bude mít smysl jenom tehdy, 
když. se od věčného analyzování “jak 
to bylo” časem dostaneme i ke kon
cepčním úvahám, co a jak do budouc
nosti. J a k o  člověk, jehož řemeslem je 
historie, pochopitelně nepodceňuji po
hled do minulosti,  ale je to jen jedna 
stránka věci. K tomu, abychom mohli
o budoucnosti  mluvit, je však potřeb
né vědět, alespoň rámcově, jaký ná
zor kdo reprezentuje.

Na otázku,  zda je reformní kom u
nizmus mrtev, jsem si skutečně od
pověděl kladně (mrtev ve smyslu ná
stroje pro přestavbu resp. odstranění 
dnešní situace v Československu). 
Nikoho nelze nutit, aby si o reform
ním komunizmu resp. komunizmu j a 
ko takovém, myslel opak,  otázkou 
však je, není-li tato setrvačnost jen 
určitá neochota rozejít se s minulostí, 
která u řady lidí, ať to bereme jak to 
bereme, tvoří většinu života. Obvykle 
to znamená přiznat si některé velmi 
nepříjemné skutečnosti.

Přistupme k věci: Z. Mlynář má d o 
jem, že jsem se čtenářům pokusil vsu- 
gerovat snahu “reformně komunis
tických hochů” zachovat doma něja
kou lepší komunist ickou stranu u mo 
ci. Zdá se, že s tím dosti zásadně ne
souhlasí a o něco dále podává čtená
řům i mně “přesvědčivý důkaz”, asi o 
naprostém opaku.  Obsah a smysl to 
hoto důkazu  se mi však nepodařilo 
interpretovat jinak, než vlastně jako  
podporu mého tvrzení. Pokud jde o je
ho výtky k mému způsobu citování, 
ať sc zájemce podívá do příslušného 
článku do l.istů a posoudí,  zda j e t o  na 
újmu srozumitelnosti  toho co říká.

S jeho charakterist ikou,  co reformní 
komunismus v 60 letech byl,plně sou
hlasím, mě však hlavně zajímala a za
j ímá otázka,  čeho je ještě reformní 
komunizmus politicky schopen. I Z. 
Mlynář je v této věci velmi skeptický, 
na rozdíl od něho to však nepovažuji 
za neštěstí. Naopak jsem přesvědčen, 
že to v příštím střetnutí demokracie 
a totality o budoucnost  Českoslo
venska přispěje k jasnějšímu rozlišení 
front. Domníva t se, že porážka re

formního komunizmu ztížila mož
nosti “ jakéhokoli protitotali tního 
vývoje”, znamená  asi tolik jako - když 
my jsme prohráli,  tak vy určitě nevy
hrajete.

Z. Mlynář říká, že nebezpečí vidím 
jen ve “věřících komunistech a ne v 
“nositelích legitimace” . To je naprostá 
pravda a důvodů je mnoho.  Věřící ko
munista je většinou nepřístupný j a 
kýmkoli rozumovým argumentům, 
stejně jako jiní fanatikové se brání 
tvrzením “to není otázka důkazů,  ale 
víry" a je-li v úzkých, obyčejně se uchy
luje k iracionálnímu jednání.  Nositel 
legitimace na druhé  straně přesně ví, 
proč do strany vstoupil, ví, kde přesně 
leží hranice jeho osobního ztotožně
ní s doktr ínou  a ví, že vyvázat se v ur
čité konkrétní situaci z tohoto “svaz
ku” pro něj rozhodně nebude otázkou 
duševního rozvratu a zřícení život
ních ideálů. Jistě i jejich postoj má 
své morální šmouhy,  můžeme však ří
ci, že i díky těmto lidem ještě' stále 
nepřišla republika úplně na buben 
(mám na mysli hlavně technickou inte
ligenci, lékaře, architekty, výzkum
ný apará t a td . ). Z. Mlynář samozřej
mě ví, že bez “arbei tsbuchu” , jak se 
tomu říká, by si nezaléčili, nezazkou- 
mali, nic neprosadili,  i kdyby to bylo 
sebelepší. Máme j im to vyčítat?

Něco jiného j sou “profesionální 
revolucionáři” , kteří mají s tranu jako 
jediný zdroj obživy. Obvykle nemají 
žádných iluzí, ale zase cítí, že toho 
pověstného másla na hlavě mají po
žehnaně. Budeme-li na ně pokřikovat  
to, co kdysi Keltové na Římany - “ Bě
da poraženým!”, budou se “ rodné stra
ny” držet zuby nehty, protože budou 
přesvědčeni, že tím vlastně chrání  ho
lý život. Obecně řečeno - příští svobo
da demokratické většiny musí bezpod
mínečně pro bývalou totalitní menši
nu, tj. pro věřící komunisty a profe
sionální zaměstnance strany, vytvářet 
záruku možnosti  důstojné a lidské 
adaptace do nových, poměrů.  To jsme 
již ale přeskočili mnoho důležitých 
mezistupňů a dostali se hluboko do 
budoucnosti .

Když o někom něco nevím, příčilo 
by se mi ptát se na to veřejně takovým 
způsobem, jak  se ptá Z. Mlynář na 
mou osobu. Aby bylo jasno; nikdy 
jsem nebyl členem strany, ani nosite
lem legitimace, y Montrealu jsme si 
s matkou  skutečně oddychli,  o tom co 
jsem v ČS1 ČSAV skutečně dělal, asi 
v únoru 1979 úsilovně přemýšlel můj 
bývalý šéf Václav Král a někteří z je
ho poddaných a nadřízených.

Pokud jde o “odstranění kom u
nistů ze všech oblastí” ; budou-li,  per
sona l i s t ik y  vzato, schopni vykonávat  
své bývalé mimostranické povolání,  
není myslím rozumného důvodu,  proč 
by na svém místě nemohli zůstat. Je 
dinou podmínkou,  kterou si asi nová 
doba  poklade, bude jejich “polid
štění” až na úroveň normálních smr
telníků. Toto polidštění si Z. Mlynář 
zatím nedovede představit j inak než 
s “prověrkovými komisemi, malými i 
velkými dekrety a tisíci udavačů” , 
jak říká. Datum 1939, které v této sou
vislosti čtenářům podsunuje,  spíše ří
ká cosi o jistých lidech s obecnou to
talitní zkušeností, než. o budoucích 
postupech. Stejně demagogického ka
libru je i sugestivní řečnická otázka, 
zda by v tomto případě bylo vůbec 
dobré “vypouštět z kriminálu” levico
vé disidenty, kteří se stále zabývají 
marxismem. Takováto argumentace 
není fair play, s tím je ale třeba počí
tat, zvláště od těch, co se umění disku
tovat učili v seminářích marxismu- le
ninismu.

Samozřejmě je mi jasné, že při for
mulování p rogramu “který by zatím 
alespoň v rovině návrhů a podnětů 
nastiňoval zásady pro výstavbu sku
tečně svobodné společnosti” , jak jsem 
to napsal,  je nutno rozmotat  “gordický 
uzel problémů”. Z. Mlynář dodává,  že 
to asi dnes nikdo ani doma, ani venku 
není schopen “v tak širokém záběru 
jaký J. Kotas navrhuje” udělat. Že to 
není a nebude procházka růžovým sa
dem, mi bylo jasné už v Praze. Ale 
také je mi jasné, že tento program 
prostě musí vzniknout.  K tomu však 
bude nutné dát dohromady všechny, 
kteří mají hlavu a srdce na svém mís
tě, všechny, pro které je budoucnost  
svobody a demokracie v Českoslo
vensku věcí cti a životního přesvěd
čení. Svou povinnost by si měli uvě
domit  i ti, kteří tento gordický uzel 
kdysi pomáhali  zamotat.

Zatím skutečně, jak Z. Mlynář ří
ká, lidé doma čekají hlavně na česko
slovenské exilové tiskoviny odevšad 
a v 9 hodin večer ladí Hlas Ameriky, 
co mají také za současné situace jiné
ho dělat? Ze by jim to ale stačilo a že 
“je to tak vlastně asi v pořádku” , jak 
Z. Mlynář soudí, o tom silně pochy
buji. Je-li nějaká situace někde po
liticky v naprostém nepořádku,  pak 
jsem přesvědčen, že sebelepší knihy 
a umělecky sebeexpresivnější díla, 
nenahradí  politickou akci. Jdou-li  
s ní knihy apod.  ruku v ruce, pak to 
v pořádku  je, jdou-li do inkriminova-



ného prostoru osamocené,  není to pro 
nás zatím příliš dobré vysvědčení. Pro
tože jak Z. Mlynář určitě ví nejlépe, 
nakonec vždy v poslední instanci roz
hoduje politika.

Při tom sám říká, že Českosloven
sku hrozí rusifikace, já si t roufám ří
ci, že totální. Určitě má dostatek zku
šeností, aby věděl, že sovětská snaha
- když to jde - nekončí u likvidace ná
rodních kultur, ale jde mnohem dále. 
Nejdříve státy a pak jejich obyvatelé. 
A jistě mu není potřebné vysvětlovat, 
že jestli se na základních cílech revo
luce 1917 něco změnilo, pak to nejsou 
cíle, ale postupy. V této situaci nás 
asi “dobrá česká kniha” sama nespa
sí.

Z. Mlynář konstatuje,  že není proti 
tvorbě programových politických 
orientací,  ale hned na omluvu dodává,  
že si to představuje jako d l ouhodo
bou a složitou práci. Samozřejmě to
mu tak obecně je, samozřejmě to nelze 
suplovat jen diskuzemi o “deseti nebo 
padesáti obecných politických te
zích". Není však složitost spíše dů 
kazem nutnosti  začít ihned a do všech 
důsledků systematicky a komplexně 
myslet na budoucnost? Mohujej  ubez
pečit. že by již bylo o čem diskuto
vat. Chce to ale především jasně for
mulovaná stanoviska a postoje.

Proto bych si na závěr, stejně jako  
on, posloužil jeho vzpomínaným inter
view ve Svědectví a položil mu znovu, 
myslím stále nezodpovězenou otázku 
Pavla Tigrida: “ Ptám se vás, Zdeňku 
Mlynáři,  kdo jste, jaké je vaše inte
lektuální ustrojení, co jste politicky, 
filozoficky, ideologicky (chcete-li), 
bez ohledu na tu či onu objektivní si
tuaci?” Je mno ho československých 
časopisů, kde tato otázka může být 
/odpovězena .

Jiří Kotas

Stanislav Reiniš, člen redakční rady 
Západu, psycholog. Foto A. L hotský  
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Jaroslav Seifert: Deštník z Picadilly. 
Vydala PmD,  Mnichov. Překrásná 
sbírka nových básní Jaroslava Seifer
ta, která v Československu koluje v 
opisech. Cena DM 12.00, u Bohemi
cum Distribution Can.$7.50.
J iří Leclerer: České rozhovory.
Vydal Index, Kolín n. Rýnem. Co si 
myslí, jací jsou, jak se od roku 1968 
změnili naši přední umělci - disidenti 
a signatáři Charty 77. Tato kniha je 
zvláště aktuální  nyní, kdy se světový 
tisk opět zabývá Československem 
v souvislosti s nedávnými pražskými 
rozsudky. Cena DM 18.50, neboCan .  
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Jiří K lobouk: Návrat dom ů a j in é  p o 
vídky.
Vydala Konfrontace,  Curych. Trochu 
fantastické povídky kanadského au to
ra, který již v Československu před 
odchodem do exilu napsal několik 
rozhlasových a televizních her. Cena 
sFr. 17.00, nebo Can.$9.50.
Revue napětí a hum oru, svazek 4. 
Vydává Konfrontace,  cena sFr.9.80, 
nebo Can.$5.45. Tento svazek obsahu
je hlavně humor  Ivana Krause “Jak  
nám uletěly třísky”. Vladimír Skulina 
v úvodu k tomuto svazku Revue na
psal, že jej při četbě tohoto díla roz
bolelo břicho, několikrát se pomočil 
a silně hýkal. Sdílíme jeho pocity.

S rí Aurohiiu lo: Budoucí vývoj člově
ka.
Vydala Aurovillská knihovna,  Mni
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Reprint S t'ědect ví.
Svědectví, jeden z nejzávažnějších 

časopisů našeho exilu, již. vychází 24 
let. Ti z nás, kteří nedostali do rukou 
první ročníky tohoto časopisu, jistě 
ocení nový přetisk prvních devíti roč
níků se zajímavými články starších 
exilových generací. Vychází pouze v 
nákladu 300 výtisků, a jeden ročník 
bude stát DM 49.00, US $28.00. Ob
jednejte si je v knihkupectví  Dialog, 
G u t l e u t s t r a s s e  15, F r a n k f u r t / M .  
D-6000, Západní Německo.
N ová edice.

Posledních letech vzniklo několik 
malých, specializovaných exilových 
nakladatelství,  která se obracejí ke 
č tenářům se zájmem o poezii, filozofii 
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který rozesílají: “Může v exilu vznik
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texty, j imž se zatím pro jejich speci
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okraj ostatní  “ běžné” vydavatelské 
činnosti?”

Přejeme jim, aby sej im vedlo. Jejich 
ediční program je zajímavý. Chtějí vy
dat “ Kacířské eseje” Jana  Patočky, 
“Sedmero zastavení” od Bedřicha Fu
číka, a básně Ivana Diviše a Rio Preis- 
nera. Básně Ivana Diviše “ Průvan” a 
Rio Preisnera “Zasuto” vlastně již vy
šly, a obě patří k vrcholům díla těchto 
dvou básníků. Napište si o informaci 
na adresu:

Edice Arkýř  
Post fach 34 00 08,
D-8000 Munchen 34,
Západní  Německo.

Živé pochodně.
Otřesný svazek dokumentů ,  vztahují
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jíce a dalších obětí posrpnové norma
lizace. Uspořádal  Josef Sadecký, vy
dal čs. klub Jan  Palach v Curyehu v 
nakladatelství Konfrontace.  Cena 
sFr. 15.00, Can.$ I 1.50.
Křesťané a Charta 77.
Výběr dokumentů a textu Charty 77, 
sestavil Vilém Prečan, vyd. Index v 
Kolíně n. Rýnem. Ta to  kniha ukazu
je, jak několik odvážných bojuje se 
Socialistickou Mocí.
Vladimír Skulina: R usové opravdu  

přicházejí.
Zvláštní číslo Magazínu, kde Škutina 
popisuje své zážitky /. doby, kdy čs. 
televize a rozhlas pomáhaly v boji pro
ti sovětským okupantům.  Cena US 
$6.00, Can .$7.10.
Jiří K ovtun: /.práva z Lisabonu. 
Vydala Konfrontace v Curyehu.  His
torický příběh z doby v Lisabonu v ro
ce 1756, s j inotajem, určeným nám 
všem. Cena sFr. 12.00, Can .$9.60.
Petr Sacher: Zapovězená cesta.
Poezie mimo domov. Básnická prvoti
na autora,  který odešel z Českoslo
venska v roce 1958, jako čtrnáctiletý. 
Cena DM 10.00, Can.$6.00.
Jiří Svoboda: A u tostopem  ko lem  svě
ta.
Živý a originální cestopis dítěte květin, 
a duchovního dítka Eskymo Welzla a 
Pana  Randáka.  Vydal Autostop,  
3595 Kingston Rd., Scarborough,  
Ont.,  Kanada,  cena sFr. 18.00, Can. 
$6.70.
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Z korešpondencie bodrého vojaka Sljapkina Dimitrija
Pavel Taussig je  bývalý redaktor Roháče, k terý  nyní píše ja ko  nezávislý novinář v záp. Německu pro noviny a rozhlas. 
Stáno Kochan je  bývalý karikaturista bratislavského Kultúrného života, k terý  nyní pracuje pro fra n k fu rtský  satirický mě
síčník Pardon.

M ilý súdruh Ivan Trifbnovič, 
pri slavnost nej rozlúčke x hrancam i si 
nás niene celozávodného výboru na
sej rod  nej strany požiadal, aby sine 
Ti příležitostné poreferovali o našich 
dojm och v armádě.
Hlásím sa Ti leda z N  D R, najzápad- 
nejšej výspy tábora mieru. Žijú lit pře
vážné občania nem eckej národnosti, 
k to r í kedvsi bok po  boku  s našimi 
otcanii za Veťkej vlasteneckej vojny 
p o d  neohroženým  vedením  súdruha  
Brežneva hrdinsky bojovali pro ti zu
pa dně m u  Nem ecku. Soni hrdý, že 
sm iem  stát' na stráži p ro ti úhlavnénut 
nepria teťov ipokroku , im perialistické/ 
N SR . k to rá  - ako nám  včera vysvětlil 
náš po litruk m ajor O strašenko na 
P SM  - neúnavné kuje pikle, ako pře
padnut' šťastnu záhradu socializmu. 
Pozdravujem  7a ako aj celý ko lektiv  
soc. práce, stachanovcov, úderníkov, 
zlep šo va tc ío v  ako aj s. O lgu Vini- 
kurovsku ju  z účtárně 
Šljapkin D im itrij

M ilý brat Tjodor,
škoda, že r  to m to  roji nem ůžeš b y ťso  
m nou, ale m á m a  sláva: n iekto  m usí 
strážit' aj našu ju žn ú  hraničit pred  
m aoistickým i bandami.
M ýlil si sa, kec/' si m i predpovedal, že 
tu vóbec nevvstrčím  nos z kasární: m i
nule nás viezli sam ochodkam i na m a
nifest áciu družby a v je d n o m  meste - 
nepoviem  Tipresne, v ktorom , pretože  
tí  po loin teligenti tu p íšu  akým si neči- 
ta tď n ý m  p ísm om  - som  Ti videi pred  
ohehodom  s po travinam i nanajvýs 
dvadsaťm etrový rad, hoci m ali výklad  
p ln ý  m rkvy ! Čo sa dá robit’: Občania 
N D R  si už veselo žijú v kom unizm e, 
ku  k torém u m y ešte len smerujeme. 
Náš po litruk  m ajor Ostrašenko nám  aj 
objasnil, prečo: tu, v N D R , to tiž  vi- 
m ysleli aj zakladatel'ov mar.xizmu-le- 
ninizm u, súdruhov M arka a Engelsa, 
takže m ali pri budovaní ko m u n izm u  
pred  nam i náskok, 
t jodor, brat máj, prajem  Ti i naďa- 
lej ve ía  úspechov  v boji pro ti pekin-

ským  renegátom  a rasistom. Drž nám  
tie preklia te žité  opice o d  tela!
To l i  praje Tvoj brat 
Dim itrij

Vážená súdružka  O ťga Vinikurovska-
ja.
z Vašejprekrásnej pohťadn ice  s. Leni
na v m auzoleu som  m al ve ťkú  radost', 
ako aj z Vašich pozdravov. Pýtáte sa, 
aké sú tunajšie občianky. Po prvé: 
nem ám  poňatia. Nezaujím aní sa O ne, 
pretože m oje srdce zastalo, m ilá sú
družka  01'ga, v učtárni nášlio závodu  
pri sedem nástom  stole vpravo p o d  
obrazom  “D obvtie Z im ného paláca”. 
Po druhé: Tunajšie baby sú strašné 
nafúkané, ale nem ajú b yť na čo, pre
tože sú tenké  ako  ch m e lo vé  ž r d k y  a 
nechcú s nam i hovořit' po  ruský, hoci 
ruština je  ja zy k o m  p o kro ku  a mieru. 
Po tretie sú tie po tvo ry  vyslovené su
rové, ako nám  včera vysvětlil náš p o li
truk m ajor Ostrašenko po to m , čo m u  
jedna  dom orodá občianka zasadila 
úder p o d  pás iha preto, že si m ylné  
vyložila jeh o  úsilie o u tuženie p r ia tď -  
stva  m edzi národmi.
T ý p o  váčšm i spom ínam  na Vás. OI'ga 
krásavica. Dva mesiace základné/ vo
jen ské / služby už m ám  za sebou a zvvš-

ných 34 utečte ako nič. A k  budem  
vzorné p ln iť  stanovené úlohy, dostá
ném m ožno n ieko ťko  dn í dovolenky. 
Polom  Vám prinesiem  p ě kn ý  suvenýr. 
Čo poviete na prekrásnu podprsenku  
priam o z Bukurešti? A lebo  na pravý  
m aďarský šuštiak či dokonca  na ozaj- 
stného gypsového trpazlíka priam o  
z Lipska? Neverili byste, čo za rozkoše  
tu dostat'. S tačí slovíčko, dve ... 
Nezabudnite na 
Vášlio Dimitrija

Milá mamáša, m ilý papaša, 
dnes je  najkrajší den m á j ho života: 
náš rozhlas právě ohlásil, že sa náš 
vrelem ilovaný súdruh Brežnev ujal 
m ierovej iniciativy a aby presvedčil 
zločinecké NA TO o poctivosti svojich  
úm yslov, zredukuje oddiely Soviet- 
skej armády, um iestnené na územ í 
N D R . A k ý  to odvážný a m údry  krok  
nášho geniálneho súdruha prvého  ta- 
jo m n ík a ! Teraz sú občania východo- 
nem eckej národnosti už sam i n a to ťko  
bdělí a ostražití, vysvětlil nám  náš 
súdruh politruk m ajor Ostrašenko, 
že si svoje hranice ustrážia sami. M y  
sa tak to  m ó žm ep ln e  venovaťm ierové- 
m u úsiliu.
Už sa těším, ako Vás dom a oboch vv-



stiskám  a že m i Ty, papaša, porozprá- 
vaš, ako  si instruoval na K ube a v A n 
gole.
Do skorého videnia Vdš šťastný syn  
D im itrij

Mi Id Olga,
m áš pravdu, už som  spa l’ vo vlasti, ale 
přesunuli nás tak napochvtro, že som  
vóhec nem á! čas k ú p iť  Ti v o la  jaký ten 
suvenýr. Nic si z  toho neroh. aj tak bo
to všetko  vi předané. V ykúpi/i ich tu 
risti z bratských zem i a boto by na- 
ozqj na čase. tento m alý  pohra n ičn í 
styk zakázat' a všetkých pozatvárať. 
kým  nám  turisticki chuligáni nezničia  
náš starostliví) vybudovaný socialis
tický systém  zásobovania, ako pri tejto 
příležitosti zdůrazn il náš po litruk m a
jo r  Ostrašenko. M óžeš si představil' 
jeh o  spravodlivé rozhorčenie. k e ď m u  
akási P o lka  pred  nosom  kúpila  /><>- 
slednú sadu originálnych m atriošiek  
z V ladivostoku!
N ehnevaj sa už na mna. na budúce sa 
polepším .
Tvoj
Dinia

M ilý brat Fjodor,
tentoraz si m at věru pravdu, keď  si m i 
radil, že sa nem ám  těšit' na civil. Naj- 
prv  sa hovořilo, že p o  návrate dom o v  
sa s nám i zástupcovia  strany a vlády 
rozlúčia na Č ervenám  nám ěstí a p o 
šlu nás d o m o v  budovat' socializm us. 
Ale o to m to  p láne sa zrejm e dopoču-
li zvlčilí imperialisti a začali rinčať 
zbraňanU, takže naši súdruhovia  si to  
m useli rozm yslieť. N ezvýšilo času ani 
na opušták a přesunuli nás priam o z 
vlaku do vojenského priestoru. Tu nás 
teraz honia ako  hažantov, aby z nás

vyt/k li všetky zlozvyky, k to ré  sme na- 
dobudli za nášho po b ytu  na ďalekom  
západe. Iste právom . Trvalo m i to dlh- 
š í čas, k ým  som  si znova ná vyko l ka 
kat' po  čupiačky. ■
M aj sa krásné 
Tvoj brat D im itrij

M ilý súdruh Ivan Trifonovič, 
pýtáš sa m a  r  m cnc C'V K SSS . ako sa 
m i daří. Povedzine si to otvorene: 
služba nic je družba! Každá noc m ám e  
poplach, ale zrejm e to p a tř i k veci: nie 
nadarm o si nám  nastran ickom  školen i 
zdůrazňoval, že triedny ncpriatcl ni
kd y  nespí! I Kremli kvů li lo m u  teraz 
dokonca  zaviedli nočnú službu, k torá  
zaznam enáva volanie o pom o c  zo všet
kých  končin  světa. A k í  to nehotyčný  
rozdiel, Ivan Trifonovič: na jednej 
straně zvrh li im perialisticko-revan- 
šisi ick o-sionisiii j< i agresor i přepada
jíi  jeden  bezbranný stát za druhým  a 
na druhej sírane záštita mieru, viťaz- 
ný S ov ie isky  zváz p o n u ka  nezištné  
bratskú pom o c každém u, k o m u  sa je j  
zažiada. zdůrazňuje náš politruk m a
jor Ostrašenko.
lha jed n e j veci nerozum iem : učil si nás, 
že náboženstvo  je ópiom  l ’udu. Prečo 
sm e ale včera doslali p o  večeři na- 
m iesio zvyčajnej dávky  kva.su ruské  
vydánie koránu a m usím e sa ho teraz 
v rámci individuá/nej pripravy učit' 
súru p o  súre naspaniát"? Voirel sa 
triedny n epria ie l do našich rado v, aby  
nás vohnal do okov  náboženského  
t m ár štva? Přiznávám sa. že m a to s to 

j í  vel'a stranickej discipliny, k e ď  m u 
sím  prerušii s ir ď b u  z lanku  na p o h y b 
livé terče kvů li večer nej m odli lbe k 
A tahoví!

M im ochodom : borčš bez hravčového  
tiež nie je  najchutnejši a vodky, čerti, 
odrazu nedávajú ani gram !
Těším sa na Tvoju odpověď.
Šljapkin D im itrij

M ilí rodičia.
srdečné pozdravy z Kálndu Vám po- 
siela Váš syn Vladimír. Vďaka Ala- 
hovi sm e tentoraz překonali náš vlast
n í  rekord  z roku  1968: dorazili sm e do  
brat skej krajiny súčasne s voláním  o 
pom oc, ha m ožno  dokonca o m alý zlo- 
m ok skůr!
Sm e lu, aby sme našim  veriacim hra- 
tom  pom o h li zničil' nepria ie lov  islá
m u. Nevěřili by ste, k o lk o  je  lu  t ich  
neveriacich džaurov, p so v  z džeheny, 
k to rým  je  Alali i M oham ed, jeho pro
rok dobrý iha na po sm ěch ! So zaťa tý
m i pastam i, n iek lori dokonca  ozbro
je n i palicami, stavajú sa vyzývavo na 
odpor p ro ti našim tankom . prekliali 
šejtani a neznabohovia. Tentoraz sa 
však imperialisti pretátali: darm o  vr- 
zbrojili svojích pohanských  agentov  
najm odernejším i zbraňam i, m yšlienka  
socializm u víťazí i v AJganistane na 
p lnej čiare. Tento boj však. nebojm e  
sa to  přiznat', nie je  la h k ý  a slo jí nás 
nem alé ohete na luď och  i na maie- 
riáli. najm a večer, k e ď  čistím e pásy 
tank o v od  ncpriatcl'ov. A le ak ide o 
posilnenie solidarity s hra tským  ná- 
rodom . nie je pre sovietskeho vojaka  
žiadna oběť pri vysoká!
Iste I as po těší správa, že ma povýšili 
a pověřili zodpovědnou  úlohou. A ke- 
by k Vám nedopatřením  prenikla  ne- 
p ria te lská  propaganda am ericko- 
čínsko-Jašisticko-sionistických vojno
vých šiváčov, že sa tu naše vojská do- 
púšťajú prehm atov voči dom orodém u  
o b yva te lstvu , neverte ani p ísm en ku !  
Já to m usím  vedieť: som  teraz vo 
fu n k c ii  velitelů  popravčej čaty v Ká- 
bule. O prácu nem ám e núďzu. ale m á
me přito m  do činenia výlučné s bez
charaktern ím i žoldnierm i impéria Uz
mu. k lo r í - ako podčiarkuje náš p o li
truk kapitán C hujkin - nepřestávají/ 
lživo tvrdil', že sm e agresori! Kreatú- 
ry, k to ré  nechcú pochop il, že stoja  
pred  ústím  h lavní záslupcov najhu- 
m anistickejšieho štá lu  světa, si iný  
osud  veru nezaslúžia!
A lah je věčný.
Dim itrij
P.S.: Pýtáš sa, papaša, ako  h o d n o tí 
našu súčasnú siiuáciu akýsi po litruk  
m ajor Ostrašenko. Po prvé: m a to v a 
ného nepoznám  a n ikd y  som  o ňom  
n ep o čn i Po druhé: Súdiac p o d lá  to 
ho, že zrádcii loliože tnena po  přílete



nasej jedno tky  do Kábulu odsúdil vo
jen ský  p o rn y  sád  na 25 rokov núte- 
ných prde, holo jelio  hodnotenie sú- 
časnej situdeie zrejnie mylné.

Milá mamdša,
ako sa máš? ./a sa m ám  dohře. V lete 
pridem  dom ov, ale iha ná sko k . V rám 
ci hesla LI V "O lym piádou za prole- 
társky internacionalism us a utuženie  
družby m edzi národm i" budem  spolu  
s m nohým i dalším i sůdrithm i, zoce
leným i v boji, dozerať, či naši sportov
ci a pracujúci nenadvázujú kon ta k ty  
s cudzincami.
Píšeš, že otea přeložili s celou jeho  

jed n o tko u  K G B z Budapešti na bul- 
harsko-juhoslávsku hraničil. To sú 
krásné, radostné perspektivy. A k o  m i 
povedal náš politruk kapitán Clutjkin, 
pohrežie Juhoslávie je  udajne nem enej 
krásné, ako  Jalta či Soči. M ožno sa 
tam  s papášom  čo nevidieť střetnem e
- pri dnešnom  m anévrovacom  okruhu  
našich ozbrojených sil sa celý svět 
scvrkol na nialú gul'očku!
Do viclenie pri o lym piádě! Tvoj syn 
Dim itrij

Súdružka  O lga Vinikurovskaja, 
žiadam  l as týnilo, aby sie nia v hu- 
dúcnosli viac neohrožovali lištami. 
Vojenská služba na stráži m ieru  v hrai- 
skom  A fganistane vyžaduje moje plné  
sústredenie. takže m i na 1'úhostné či
i né úpadkové  pocity  nezostáva čas, ne
hrad í ac na to, že sú to pocity  novém u  
typu sovietskeho občana cudzie. 
Okrem  toho trávim  vaTné chvíle rad- 
šej šiúdiom  diel klasikov inarxizm u- 
leninizm u ako  aj so s. sloh. A nnou  
Pavlovnou zo spojovacej čaty.
S  pozdravoni "Spoločne za m ier!" 
Sljapkin D im itrij

M ilý brat Fjodor,
Ty si to  ale krásné vyžral, že Ťa pře
ložili do C S S R ! Pekne, že si v tom  bla
hobyte na m na nezabudol. Tie sandá
le, čo si m i poslal, sú úžasné! Priam  
m i srdce poskočilo, keď so in  ich u ká 
zal našinu po litrukovi kapitánovi 
C hujkinovi a len m i prezradil, že jed -  
ného krásného dna konečne odložím e  
zhytočné ohťady a přičlením e i túto  
republiku na žiadosť jej o h y v a tď o v  
k našej m ilovanej vlasti! Potom  sa k o 
nečné dostanu všetci sovietski pracu
jú c i k takejto  výbornéj obuvi! Liž by 
holo sku točne načase skoncovat' s ne- 
produ ktívn ym  podporováním  našich 
bratských národov  v rámci Varšav
ské/ zm luvy: až hudú všetky ovce vna- 
šom  košiari, nebudu nám  m ó cť bačo- 
via škú liť  do karát! Na druhej straně

však třeba přiznat', že aj doterajšia 
pra.x m á isté výhody, keď  spolupra
cujeme podFa vzoru "Vy nám  dodáte  
topánky a m y zato od  Vás dostanem e  
televizory!"
Nedá m i to, brat m á j rodný, aby som  
pri tejto příležitosti neza/ilozofbval, 
m ožno ina v dálek ej Prage pochopíš. 
Stojac čele mojich súdruhov si 
neraz pom yslím : V akej to vď ko le -  
pej epoche nám  naša rodná strana a 
vláda dožičili ž it! Naša vlast'prekvitá, 
zo dňa na den rasiie a m ohutnie. Myš- 
lienka mieru a kom un izm u  nezadrža- 
teťne víťazi. Sm e prv í vo vesmíre.
v sp o n e  i vo výrobě osobných áut 
značky Žiguli. A k o  m am áša písala, 
dom a už zavše dokonca krú p y  dostat'. 
Je na svete ešte jedna  zem, k torá  by 
sa nám  m ohla rovnat".' Fjodor, brat 
máj, je  nám  dohře žiť!
Objímá Ťa Tvoj 
Dima

P.S.: Chceš vedieť, či m a m edzičasom  
obřezali. Fšte nic a už z toho ani nič 
nebude. V ed  lo v tým  islámom hol iha 
manéver na oklam anie triedneho ne- 
priateťa. A by sm e pri vstupe do Afga- 
nistanu nepoštva lipro ti nám  všetkých  
týchto dom orodých hlupákov. O pár  
róčkov ich zrejnie rozpráším e p o  všet- 
kých  končinách našej m ilovanej vlasti. 
Teraz, k ed  sm e tu zapustili kořene, už 
kvó /i m odlitbě k A lahovi s trď b u  z 
tankov na pohyblivé  ciele nepřerušu
jem e. /  vodky jesto. Š iroká  straná m á
já  rádnája...

NAŠI VTIPÁLKOVÉ
Nadě Suroviakové alias 
Štefanu Murínovi

Naďo Suroviaková,
především promiňte,  že vám nepíši 

osobní dopis, ale otevřený dopis, který 
snad bude zajímat naše čtenáře.

Vždv je pro mne potěšením, číst se
znam nových předplatitelů časopisu 
Západ.  Vaše jméno mne zaujalo nejen 
pro svoji něžnost a harmonii  (např.  
souzvuk BiTak-Suroviak je velice li
bozvučný), ale také pro připojenou 
adresu. Adresa 171 Clemow Ave. v 
Ottawě je adresou československého 
velvyslanectví v kanadském sídelním 
městě, skutečnost,  která mne sice ne
vzrušuje, ale občas v jistých situacích 
zaujme.

.le škoda, že neznám sudičky, kleré 
vám dalv tak pěkné jméno.  Dokonce 
mne napadá,  zda vůbec existujete.
V diplomatickém ani telefonním sez
namu nejste, na ministerstvu zahraničí 
vás neznají a tak zbývá eventualita,  že 
jste civilní skřítek, který je zde inkog
nito. Je také ovšem možné, že velvysla
nec Štefan Murín či tiskový a kultur
ní atašé Vladimír Huška  (jenž je placen 
za čtení časopisů), změnil sex a niko
mu to neřekl.

Ať již je to tak nebo onak,  jsem rád. 
že časopis můžete číst a spolu s vámi 
vaši kolegové. Alespoň se v budoucnu 
nemusíte vymlouvat,  že jste něco ne
věděli.

Omlouvám se také, že jsme vám ne
začali zasílat časopis zdarma.  Věděli 
jsme, že vám to pokušení nedá a že vě
nujete dříve nebo později na dobré čte



ní $12.00, což je pakatel když o tom 
spravedlivě popřemýšlíte. Naše nabíd
ka zasílání zdarma do Českosloven
ska platí pouze pro zájemce, kteří ne
mají možnost získání devizových pro
středků. To není pochopitelně váš pří
pad, protože $12.00 je pouze zlomek 
poplatku za jednoho znormalizova- 
ného emigranta,  který si mnohem více 
musel odříci od úst.

Také vám navrhuji následující. Mů
žeme vám posílat h romadně časopis 
Západ pro další čs. diplomatické sbo
ry a zájemce v Československu. Snad 
se vám devizový příděl podaří  zdůvod
nit, již. také proto,  že to můžete zasí
lat zdarma diplomatickou poštou, a 
pak vaši šéfové si také rádi počtou. 
Např.  Gustáv Husák se nechal slyšet, 
že si ty emigrantské plátky docela rád 
přečte a vědec Václav Král to údajně 
čte ve své ředitelské kanceláři každý 
den celé dopoledne,  aby tak vyplnil 
nudu svého povolání. Ostatně proč 
nám nepomůžete v tom, aby Západ 
mohla rozšiřovat Poštovní novinová 
služba, na finančním vyrovnání by
chom se jistě dohodli .  Není to tro
chu sobecké, že časopis Západ si mo
hou předplatit  pouze zdravá jádra?

Naděnko,  budu pomalu končit, již 
také proto,  abych nezaplnil kolego
vi Táborskému mnoho místa humorné 
rubriky.

Nezapomeňte se zase ozvat. Můžete 
nám poslat např. fotografii Jeho Ex
celence za pracovním stolem, jak řeší 
diplomatické zápletky, nebo jak nefor
málně rozmlouvá s krajany.

S pozdravem
Čest vaší dobře placené práci*, 

Miloš Suchma, 
redaktor vašeho jistě oblíbeného 

časopisu Západ 
* zdravice použita s laskavým
svolením pana Karla Kryla

Václav Táborský, člen redakční rady 
Západu, stará se o rubriku HUM OR, 
film ový režisér a profesor na film ové  
škole. Foto A. Lhotský  
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Smích bojující

“ Vloha sm íchu je veliká i v našem ho ji, 
v posledním  boji za osvobození lid
stva", řekl A. V. Lunačarskij,  filozof, 
publicista a první lidový komisař osvě
ty sovětského Ruska let 1917-1929.

Svět se mění, lid jeho moudří.  Spe
kulace s válkou třetí může být kata
strofa kapitalismu. Buržoazní systém 
je přeplněn znaky rozpadu: horror, 
vraždy, narkotika,  bída, korupce, fa
šismus, nahradily morálku,  humán- 
nost pak: války, nezaměstnanost,  
rasismus, antihumánnost .  Jaký je to 
nebetyčný rozdíl proti světu zdravého, 
šťastného a veselého lidu postupující
ho ke komunismu!

Vědečtí tvůrci i realizátoři per
spektivy našeho lidu - Marx,  Engels, 
Lenin i naši oba první dělničtí prezi
denti Gottwald a Zápotocký,  měli vel
ký smysl pro vtip a humor. Právem 
proto patří do zbrojního arzenálu 
socialismu dobrá pohoda,  mládí, ra
dost,  veselí, fyzické a psychické zdra
ví.

Drobná p o o h léd n u tí Josefa D ubského
D ikobraz

Čs. spisovatelé L. Brežněvovi
Dne 1.4.1980,  právě na apríla, uveřej
nil pražský tisk zajímavou zprávu. Le
ninova cena za literaturu byla uděle
na L. Brežněvovi. Literatura je pro 
spisovatele Brežněva spíše jen koníč
kem nebo melouškem, protože autor  
je známější j ako  politik. Čs. spisova
telé nadšeně přivítali zprávu o této ce
ně. O jejich radosti svědčí i článek, kte
rý přetiskujeme doslova.

Předseda Svazu čs. spisovatelů 
J. Kozák zaslal blahopřejný do 
pis generálnímu tajemníku ÚV 
KSSS a předsedovi prezídia Nej- 
vyššího sovětu SSSR L. Brežně
vovi při příležitosti odevzdání 
Leninovy ceny za literaturu. V 
dopise píší: S velkou radostí 
jsme přijali zprávu, že vám byla 
předána Leninova cena za vaše 
knihy Malá země, Znovuzrození  
a Celinu. Velice si vážíme vašich 
knih, které jsou vynikajícím pří
spěvkem k dějinám současnosti  i 
zářivým příkladem stranického 
přístupu k poslání literatury v 
naší době. Vaše knihy se v Čes
koslovensku setkaly s obrov
ským zájmem nejen mezi spiso
vateli, ale v celé naší veřejnosti. 
Dokladem toho je zatímní celko
vý náklad knižních a časopisec
kých vydání, který dosahuje ko

lem dvou miliónů výtisků. Vaše 
knihy se poprávu staly námětem 
desítek tisíc konferencí, seminá
řů a besed, které nadále pokra
čují a jichž se zúčastnily mili
óny našich občanů. Na organi
zaci těchto besed se podílela i 
naše spisovatelská organizace a 
vystupovali na nich naši přední 
spisovatelé. Vaše knihy se staly 
velkou inspirací pro naši součas
nou realistickou, životem i bu
doucností  zanícenou literární 
tvorbu.

Také redakce Západu se srdečně při
pojuje.

Filatelisti, pozor!
Milí filatelisti,
chceme Vás upozornit’ na aktuálnu a 
umelecky hodnotnú najnovšiu sériu, 
ktorú právě vydala Sovietska pošta 
pod názvom “Víťazná Sovietska ar
máda otvára okná do světa!” ( Motivy 
Budapešť, Praha, Kabul). Známky u 
nás nie su v prodaji, možno ich ale 
objednat’ u p. ministra Talyšina, Mi
nisterstvo pošt SSSR,  ul. Gorkogo 7, 
Moskva, SSSR.  K vol i odstráneniu ja
zykových ťažkostí odporúěame znám
ky z tejto strany vyst r ihnúťa přiložit’ 
k objedná v ke.
S filatelistickým pozdravom

-  Z Á P A D



Interview

Západ

hovoří

X  •  v  rs Jinm

Traxlerem

Uveřejňujeme interview s předním českým  skladatelem  a textařem swingové éry českého jazzu. V nakladatelství 68 Publishers právě vyšla 
kniha jeho vzpom ínek, J á  nic, já  muzikant,  v níž Traxler po u ta vě  kresli celou galerii slavných postav z orchestrů české ja zzo vé  scény, 
ja k o  jso u  Jaroslav Ježek, Kanti! Běhounek. R .A . D vorský, Inka Zem ánkova, Zdena Vincíková, Karel Vlach, sestry A llanovy, Václav 
Irm anov, fílue m usic aj. Kniha Učí také autorova léta strávená  v Kanadě, kam  em igroval p o  únoru I94H. P ro toževšak Traxlerovy p a 
m ěti nezachycuji současnost českého ja zzu  a p opm uziky , po ložili jsm e  m u někoo ik  otázek na lo to  téma.

Západ
Čím je pro  tebe jazz?
Dá se ja zz  definovat, a ja k  asi?
Který typ jazzu m áš nejradši, a proč? 
M áš vůbec ještě ja zz  rád, anebo dáváš 
přednost j in é  hudbě?
Traxler:

Na první část čtyřhlavňové otázky 
odpovím vysvětlením, čím pro mne 
jazz už není: prakticky jedinou náplní 
téměř všech hodin bdělého stavu - 
včetně vyučovacích - j ak  tomu bylo za 
studentských let a ještě d louho potom. 
A tím myslím nejen jazz, ale také z ně
ho odvozenou swingovou taneční hud
bu, a roky 1928-1948, čili období od 
mých šestnácti do šestatřiceti let 
(všechno přibližně).

Jazz se dá definovat,  samozřejmě, 
záleží jen na tom, kdo definuje a proč. 
Už v samých začátcích se má definice 
podstatně lišila od otcovy (“J a k  ten 
kravál můžeš pořád poslouchat?”), a 
později se rozcházela s pojetím lidí j a 
ko byl dr. Očadlík a pí. Hostomská  ne
blahé paměti  - oba zavilí nepřátelé 
jazzu v programovém oddělení čsl. 
rozhlasu před druhou světovou vál
kou, během války a kupodivu i po ní. 
Podle nich trubky vřeštěly, saxofony 
mečely a buben ohlušoval. Podle nich 
totiž se jazz vůbec nehodil pro “náš 
lid”, ať už j ím byl v různých dobách 
kdokoliv. Definice nikdy nebyly jed

noduché, a stále nejsou. O tom se ko
nečně můžeš přesvědčit sám, když si 
zalistuješ v odborných publikacích, 
encyklopediích a lexikonech. Jen tak 
pro legraci: nejkratším způsobem se 
obtížného úkolu zhostil jeden kapes
ní anglicko-francouzský slovníček - 
měl s tím asi co dělat j eho kolibří for
mát - kde stojí psáno:

JA  V./, (djaz) n. jazz m.: - R Á N O . jazz m.; 
vi. danser  le jazz.
A šmytec! Toto je můj příspěvek k 
dlouhým definicím:

JA7.Z.. Jm é n o  dané jedné vývojové fázi 
severoamerické taneční hudby, která se 
ujala počátkem 20. století na jihu  Spoje
ných států po d louhé krystalizaci zesmč- 
si západoafrických rytmů (kulturní  dč- 
dictví po černošských otrocích), t rad ič
ních evropských harmonií  (bělošský im
port)  a severoamerických kostelních a 
svčtských písní, a vůbec lidové tvoři
vosti Nového svčta (společný přínos 
obou ras, se znatelným vlivem černošské
ho blues) - c o ž v š e c h n o d o h ro m a d y  před
stavuje bázi té to hudby, při provozová
ní dále charakterizované motorickým, 
su d ý m  ry tm em  v doprovodu ,  a im prov i
zaci a sy n k o p a c l  v melodické lince.

Tak, tady to máš. A zní to nějak pro
fesorsky, co? No, to jsem to dopraco
val! Kdyby mi někdo přinesl desku a 
řekl: račte si poslechnout,  blahorodí,  
co vzniklo krystalizaci atd., asi bych 
ho vyhodil. Snad se to zjednoduší,

když za bázi dosadíme písmeno (A), 
za sudý rytmus (B); a (C) a (D) za im
provizaci a synkopaci. Takže dostane
me formule:

(A)*(B)-t(C)-(D)» jazz (původní,
“čistý” )
(B)-»(C)-t(D)*(A)» jazz odvozený,
imitovaný.

A ty formule nám vlastně říkají, že ro
dilí Američané - a tím myslím ame
rické muzikanty,  zpěváky, ko mp o
nisty a aranžéry - mají k jazzu nejblíže 
ne pouze geograficky, při čemž ti z 
nich, kteří jsou černí, jsou vesměs, ale 
ne vždycky, o krůček před bílými. V 
chápání a v tvořivém imitování jazzu 
po Američanech přijdou další Anglo- 
sasové, a mezi těmi na prvním místě 
Kanaďané, kteří hlavně na západě 
(Winnipeg, Edmonton,  Vancouver) 
provozují neuvěřitelně dobrý  jazz. 
Kdo pochybuje, ať si poslechne roz
hlasový program Jazz-Radio Canada,  
každý pátek večer od 8.30 do 10.00 na 
CBC. Ze Slovanů jsou to Češi před P o 
láky. Na ruský jazz mám jednu vzpo
mínku z let třicátých, kdy do praž
ských kin se dostal d louho ohlašova
ný sovětský “jazzový film”, na jehož 
název už se nepamatuji  přesně, ale by
lo to něco jako  Celý svět si zp ívá  (ne
bo tančí)*, tedy něco propagačně
* T oto  dílo se jmenuje C ely svět se sm ěje (Vese- 
tyje rjebjala) a natočil  je G. V. A lexandrov  v r. 
19.14.



údernickčho, nebo naopak. Byla to 
katastrofa. Hudbu napsal továryš Du- 
najevský, a jestli ten nebyl někdy na 
školení u Ja rdy  Jankovce přímo, pak 
od něho bral dopisovací kurs. Ale o 
tom, a dále o kiilturně-politickém ex- 
ploitování jazzu komunist ickou stra
nou v předválečném Československu, 
se tady šířit nebudu. Jak  víš, rozepisu
ji se o tom detailně - a s  gustem - v kni
ze, kterou jste mi se Zdenou vydali. 
Tak tedy přesedlám k typům jazzu a k 
tvé otázce, který mám nejradši.

Jakmile se začne mluvit o typech 
(nebo stylech) jazzu, jeden se dostane 
na území, kde vládne velké zmatení j a 
zyků. Blues, ragtime, hot-jazz, dixie- 
land, boogie-woogie, New Orleans- 
style, Kansas City-style, Chicago- 
style, swing, cool jazz, progressive 
jazz, bop, West Coast  jazz, soul jazz - 
a kde to jsme? A to ovšem existují dal
ší možná dělitka: černošský jazz a bě
lošský jazz, psaný a interpretovaný 
jazz oproti  spontánnímu,  totálně im
provizovanému jazzu, orchestrální 
jazz, skupinový a sólový jazz, vokální 
jazz - a každá z těchto podtříd může 
být na hony vzdálená a nesmírně roz
dílná od druhé. Ale: lep lus i, a change, 
le plus c'est la m etne ehose, jak říkáme 
v Quebeku,  když mluvíme o politice.

Abych ti však odpověděl - a budu se 
držet těch typů - osobně dávám před
nost jazzové hudbě aranžované pro 
velký orchestr,  ale s rozsáhlými sólo
vými improvizacemi, která ovšem zů
stává v povodí prapůvodního veleto
ku (mainstream jazz) a emočně je od
kojena z blues. Je jasné, že z tohoto 
kadlubu bylo odlito umění a tvorba 
Duke Ellingtona. Čímž nechci říct, že 
bych neměl rád protiklady jako  Casa 
Loma Orchestra (bělošský soubor  30. 
let, původně složený z amerických vy
sokoškoláků),  nebo Spike Hughes 
(běloch, Angličan, se smíšeným or
chestrem, sestaveným v U.S.A. spe
cielně pro nahrání  j eho skladeb), nebo 
že bych se netetelil rozkoší při poslou
chání desek Bennyho Goodmana ,  
Jacka  Teagardena,  Artie Shawa,  
Glenn Millera, Stan Kentona - ta řada 
by byla dlouhá,  a musím přestat, když 
se chci dostat  na domácí  písek, kde si 
hráli jazzmani  jako Běhounek, Ver- 
berger, Honza Hammer  (st.), Dunca 
Brož a Láďa Hořčík, s nimiž, a nad ni
mižjsem se radoval,  a později u Vlacha 
Krautec čili Karel Krautgar tner  a Va
šek Křehla. To byl jazz v Českoslo
vensku - nikoliv československý jazz. 
(všimni si, že v tom dělám rozdíl) - ne

pochybně odvozený a často imitující, 
ale inspirovaný zdravě a ze správných 
pramenů, upřímný, technicky zdatný 
a někdy tak blízko k originálu, jak jen 
bylo možno se dostat  pro bílého Stře
doevropana.

Jazz mám strašně rád dodnes - totiž 
mainstream jazz - a jak se v mém ny
nějším světě přiřazuje k jiné hudbě, 
snad nejlíp doložím, když použiju tu 
otřepanou hypotetickou otázku: kte
rou desku bych si s sebou vzal na pustý 
ostrov. Tak to namouduši  nevím, ale 
kdyby to směly být dvě, vzal bych si 
Ellingtonovu kompozici Echoes o f  
Harlem  a Rachmaninovův Klavírní 
koncert č. 2 (C moll). Pokusil bych se 
to ovšem ukecat na tři, a ta třetí by by
lo Armstrongovo Western! Blues. A 
poněvadž věřím, že líná huba holé ne
štěstí, smlouval bych dál, a čtvrtá des
ka by byla s Honeggerovým Pastorale 
ďété. A to by mi pak už stačilo. 
Západ
Jak bys kriticky zhodno til hudbu, k te 
rou dnes v U.S. A. p rovozu jí čeští jaz
zo v í emigranti, např. M iroslav Vitouš, 
Jan H am m er ml., Jan Konopásek, a 
snad ještě jiní, p o k u d  o nich víš? (Ka
m il Běhounek?)
Tra.vler:
Tak to je těžké. Do jazzu jsem byl - a 
jsem i dodnes - emocionálně příliš za
pleten, abych se mohl pustit do objek
tivní a chladně neosobní kritiky. 
Abych se “ upřesnil” : kdyby deset na 
slovo vzatých odborníků řeklo, že věc 
ta a ta je vynikající - a mně by se věc ta 
a ta nijak nelíbila, ochotně si připus
tím, že jsem možná trdlo, ale v mém 
soukromém přehledu bych ji umístil 
tam, kam podle m ne  patří. Čili, ode 
mne teď můžeš dostat  pouze subjektiv
ní stanoviska.

To, co Jan  Hammer  ml. a Miroslav 
Vitouš dělali v nedávné době odděle
ně (desky: M elodies od prvního a M i
roslav od druhého),  je pro mne mno
hem méně zajímavé než hudba,  kterou 
provozovali v Praze dohromady jako 
Junior  Trio s Alanem Vitoušem na bi
cí. A to mám na mysli předevšímjejich 
podíl na desce Č eskoslovenský jazz 
1965, kdy jejich interpretace lidových 
písniček U Dimaja, u Prešpurka  a lij, 
vyletěl f tá k  jsou milníkem na cestě, o 
níž si netroufám říct, kam vedla. Pri
vátně pro mne je také zajímavé to, že 
jsem velice dobře znal jejich otce: skla- 
datele-aranžéra-basistu-zpěváka-pia- 
nistu-vibrafonistu (vše v jedné osobě) 
Honzu Hammera  staršího; a saxofo- 
nistu-klarinetistu Pepíka Vitouše, ná

ramného fešáka a citlivého muzikanta.  
To, co jejich odnože dělají, je už za 
hranicemi, za které v jazzu nehodlám 
jít. Nejsem si také jist, zdali jazz vůbec 
je správnou řečí pro to, co chtějí vy
jádřit.  Dále si myslím, že tento druh 
hudby vlastně ani není hrán pro poslu
chače a neváhal bych tvrdit, že daleko 
větší požitek - a užitek - z ní mají ti, 
kdo ji provozují.

A mladý Vitouš jako  basista? Hraje 
předlouhá sóla na basu-  jak taky jinak
- ale na mne to je jaksi vyplýtváno. Po
dle mých, patrně předpotopních názo
rů, basa má tvrdit muziku, a když se 
začne plést do melodie, tak to se mi 
moc nelíbí. Nikdy jsem nebyl přítelem 
rozsáhlých basových sól. Znáš to: 
pizzicato  hlavně v nejvyšší poloze, 
kdy basa prostě n iko m u  nezní zajíma
vě natolik, aby sólo trvalo bůhví kolik 
minut.

Konopáska jsem slyšel pouze v rám
ci souboru S*HQ, a jeho baryton-sax 
se mi zdál být tím nejvitálnějším z celé 
skupiny, která se ve lebně-a to není na
rážka na Karla Velebného - a pro mne 
nezajímavě prokousávala slabikářem, 
sepsaným Johněm Lewisem, hybnou 
pákou v Modem Jazz Quartet .  Pokud 
jde o Kamila, po strašně dlouhé době 
jsem se opět sešel sjeho hraním a kom
pozicemi až vloni v létě, kdy společný 
známý přivezl z Německa jeho desku, 
kazetu a reklamní fotky. No, to tedy 
bylo  překvapení! Kamil, v čele vlast
ní malé dechovky, hrál na štěbenec 
(pro nemuzikanty: na klarinet), a je
ho skladby měly názvy jako  Bdhmi- 
sche Kolatschen  a tak. Kapela se jme
nuje Die M oldau M usikanten, a všich
ni vystupují - včetně Kamila - v kro
jích, velmi podobných sudetskému 
svérázu.

Jo se f Škvorecký, člen redakční rady 
Západu, spisovatel a profesor americké 
literatury na torontské univerzitě.

Foto 
A. 

L
hotský



Západ
Jak se ti je v í  výkony současných nebo 
nedávných českých zpěváků ja zzu  a 
p o p m u zikv  dom a? (Pilarová, M atuš
ka, Gott, Přenosilová, Kubišová, Ol- 
merová, atd.)
Traxler:
Prokr istapána - to je jmen! A když za 
nimi ještě následuje to tvoje “atd.” , 
skoro závidím dnešním komponistům 
a textařům, že mají takový výběr v kli
entele. Za mých časů to byly tři ženské 
(Zemánková,  Vincíková, Salačová) a 
tři mužští (Dvorský, K a v k a - a  ten jako  
druhý pouze chronologicky - a Cor- 
tés). Což bylo vše, neboť ostatní z 
obou pohlaví nestáli za řeč, ovšem ve 
vztahu k jazzové orientované popu
lární hudbě.

Začnu Pilařovou a půjdu zvenka 
dovnitř: podle fotografií to je pohled
ná dívka, vybavená kromě tělesných 
vnad i nevšedním hlasem a zřejmým 
talentem ho dobře používat - tak se mi 
to jevilo z desek. Z té hromady,  k níž 
jsi mě posadil, jsem nešťastnou náho
dou jako první sebral cosi s názvem 
Popokatepetl. Tuto kreaci, informa
tivně označenou jako twist, doprová
zel Karel Vlach se svým orchestrem, 
a všechno dohromady to bylo, no - 
tristní. Takže jsem si hned vzpomněl 
na pajány, které o Pilařové spřádal 
můj starší bratr, když mě v roce 1966 
poprvé navštívil v Montrealu,  a stejně 
jako tehdy jsem si pomyslel, že šlo o 
lokální patriotismus. Ale následovaly 
další desky, j ako  česká verze Gershwi- 
novy skladby Sum m ertim e*  (nepo
znamenal jsem si český název a jméno 
textaře), potom Porterův foxtrot  
Night and Dav. Tady jsem však české
ho textaře znal - byl jsem to já - ale ni
kdo ve státním gramofonovém prů
myslu se neobtěžoval na desce to u- 
vést. To nic. I když v obojím projevu 
Pilarová snad příliš dramatizovala,  
na kráse jejího hlasu tím neubylo, a po 
přehrání Noci a dne jsem si v duchu 
řekl: tak vám, slečno, děkuju.

Na desce Písně Irvinga Berlina a 
Cole Portera , kterou také natočil 
Vlach, Pilarová odzpívala znamenitě 
foxtrot A nyth ing  Goes, což je rytmic
ky náramně členitá melodie, nejen pro 
zpěváka, ale i textaře. “Všechno jde 
snáz”, říká text Zdenka Borovce (ve 
zřejmém rozporu s životními zkuše
nostmi občanů socialistického státu), 
který po všech jiných stránkách je ve
lice dobrý,  zvláště když uvážíme, jak

*Byl to Karel Velebný a jeho SH Q  
Ensemble.

málo jednoslabičných zpěvných  slov, 
nezbytně nutných k otextování ryt
mické a bytelně synkopované melo
die, v češtině existuje. Vůbec, z toho, 
co jsem slyšel, Borovce považuji za 
nejlepšího textaře z té doby před 10-
12 lety. Novější věci bohužel neznám. 
Na téže desce se také objevil Rudla 
Cortés, a to v písni Tiše den zhasíná  
(Cole Porter: In the S till o f th e  Night.) 
A tady zase: kohout ani nezakokrhal,  
a zapřeli mě podruhé. Tentokrá t  nešlo 
jen o pouhé vypuštění jména;  autorství 
textu teď připsali Mílovi Ducháčovi 
a Vlastovi Hálovi. Doufám,  že aspoň 
něco z autorského honoráře propili na 
moje zdraví. Jinak bych řekl, že Pila
rová se nejlíp poslouchala v písničkách 
Suchého a Šlitra, j ako  ty z filmu Zlo
čin v šantánu  a Ach, tu láska nebeská. 
To  se mi moc líbilo, stejně jako  pěkně 
padnoucí  doprovod V. Hybše a-jeho 
orchestru. Copak je s ní dneska? A ne
myslím tu lásku nebeskou.

Další ženská jména  z tvé otázky: 
Přenosilová a Kubišová. Poslechljsem 
si obě na téže desce, a jak se mi jedna 
strana líbila, tak jsem se druhé zhrozil. 
Ta  dobrá byla Přenosilová, v písni 
Boty p ro ti lásce. No dobře - úspěšný 
americký šlágr, ale: český text zname
nitý (E. Krečmar), orchestrální dopro 
vod taktéž a zpěvačka - i když jakoby 
se jí tu a tam přes rameno dívala Lju- 
ba Hermanová - téměř perfektní. (To 
“téměř” proto,  že nikdy nic není per
fektní, protože nemůže být, hlavně 
v muzice.) Jenže ta druhá strana, s Ku
bišovou, to je j iná historie. Zabývá 
se písničkou s názvem 5’ nebývalou  
ochotou., což byl přesně stupeň mé 
vlastní ochoty na to všechno zapome
nout, neboť to všechno bylo nedobré. 
Ale vidíš - žádný výkon se nedá a nemá 
posuzovat podle jednoho vzorku. Na 
desce Zakázaní zpěváci druhé ku ltu 
ry., kterou mi před nedávnem pustili 
přátelé v Montrealu,  jsem Kubišovou 
slyšel v písničce, takové té málo známé 
národní,  snad slovácké, a to mne vzala 
u srdce! V jejím hlase a podání se z to
ho stal soudobý politický protest. Bylo 
to úžasně silné a nic podobného mě 
dosud tak nezaujalo. V prosté zpěván- 
ce byla taková výčitka, žaloba, takový 
nadčasový weltschm erz , j ako  ve sta
rém, primitivním černošském blues, 
přestože je to z j iného světa a času. Je 
to holt tak, že útlak a nesvoboda jsou 
s námi od nepamětna,  a opravdový  
umělec může proti nim protestovat v 
jakémkoliv stylu a žánru. Anyway, 
musím si tu desku objednat.  Následuje

Eva Olmerová, a budu o ní mluvit zase 
na podkladě pouze jedné produkce. 
Tedy: je schopná,  a kdybych si ji měl
- pro sebe - někam zařadit pro snad
nější identifikaci, podle amerických 
mustrů bych ji považoval za potomka 
Billie Holiday (otec)a Peggy Lee(mat-  
ka). Slyšel jsem ji na desce Jazz Feel- 
ing, kde zpívala slaďákyjako M y Fun- 
ny Valentine (Rodgers & Hart),  a ten 
se mi nikdy moc nelíbil, ať ho zpíval 
kdokoliv, a Nearness o f  you, pro nějž 
mám slabost j ako pro prakticky všech
no, co napsal Hoagy Carmichael.  Při 
poslechu jsem si opět neudělal po
známku, kdo ji doprovázel,  bylo to 
však bez inspirace a vleklo se to jako 
funus.

A dostal  jsem se k tomu, jak se čes
koslovenské zpěvačky vyrovnávají se 
zpěvem v angličtině, která je považo
vána za mateřštinu jazzu a z něho od
vozené hudby. Olmerová byla OK. 
Nejlepší však byla jedna Slovenka. Na 
tu ses neptal, ale já ti to stejně řeknu: 
Zuzka Loňská. Zpívá evergreeny a - ne 
překvapivě - Z u zka  l.onská  zpívá  ever
greeny. Všechno je tedy jasné, a zpívá 
je v angličtině, a v prvním z nich, fox
trotu San Francisco - dosud mě nena
padlo, že s tím by se byl někdo chtěl v 
letech šedesátých vůbec zabývat - zře
telně ukazuje, že angličtina není její 
mateřská řeč. Následující Bewitched  
(R. Rodgers) je rozdílný. Přízvuk tam 
zmizel, stejně jako  v dalších, což jsou 
Allright, O.K., You Win - kde dokonce 
swinguje, a k tomu může dojít jedině, 
když zpěvák se v něčem cítí pohodlně, 
Lover Cóm e Back to M e(s  výborným 
piánovým sólem) a Sum m ertim e, kte
ré pojala lip než Pilarová, na j iné desce 
a v češtině. A najednou přijde debakl: 
Willow Weep fa r  Me. Je to zádumči
vá melodie, harmonicky jakoby 
gerschwinovská, napsala ji však žen
ská - Anne Ronell - a tak trochu fili- 
gránská,  a bohužel, právě tady se Zuz
ka rozhodla,  že musí ukázat,  že také 
dovede přetahoval  melodii přes roz
mezí taktů. To je ovšem manýra - ně
kdy efektní - mnohých amerických 
zpěváků (např. Tonyho Benneta a 
Streisandové). Musí se to ovšem umět 
a vyžaduje to neomylný cit pro souná
ležitost melodie a doprovodu.  Takže, 
Zuzka Loňská,  s nemalou pomocí 
pianisty, který znal originální, do tma- 
va zabarvenou harmonii  skladby jen 
přibližně, zabila překrásnou věc. Jak  
se to mohlo stát? Copak  tam nemají 
hudební režii? Bůhví, kdo jí to pora
dil, ale rada to byla špatná.  A teď něco



o jedné zpěvačce, na kterou ses taky 
neptal: Judi ta Čeřovská. Slyšel jsem 
ji zpívat českou verzi staré americké 
citovky Those Foolish Things (česky 
Věci tak bláhové , text: Fikejzová), 
což bylo to jediné, cos v celé té haldě 
desek měl od ní. Jak to? Znamená  to, 
že nenazpívala víc? Byl by to hřích, 
kdyby to mělo být její rozhodnutí ,  a 
věčná škoda, kdyby ho za ni udělal 
někdo jiný. Ta slečna (či paní?) mi 
skoro zamotala hlavu - takový měla 
měkký hlas, přípustně intimnj před
nes a hudební cit; j ako  žádná  z před
chozích - a že mezi nimi byly opravdo
vé těžké váhy, mluveno ovšem hudeb
ně. Judi ta  Čeřovská! Pro mne byla 
objev, překvapení a zážitek.

A teď se pustím do mužských. Vy
padá to, že musím dělat rozhodčího 
v utkání Matuška  versus Gott ,  což ne
ní snadné. Abych si to ulehčil, budu 
se řídit vzorem ruských soudců v kra- 
sobruslení na nedávné zimní Olympi
ádě, a dám dobrou známku tomu, pro 
koho mám osobní preferenci: Matuš
kovi. Ale jen proto,  že se mi líbí bar
va jeho hlasu a jeho civilnost v před
nesu. To  poslední ovšem znamená jisté 
omezení, takže nemůže zpívat kdeco. 
Gott ,  naproti  tomu,  má kvalitní hlas, 
který mu umožňuje zpívat cokoliv, a 
zhostit se toho s vysokým stupněm 
profesionalismu. Byli jsme si předsta
veni, když v Montréalu zpíval v rámci 
E X P O  67, a tehdy to byl velice pří
jemný a skromný mládenec. Je mi 
ovšem známo,  že dnes je mezinárod
ní hvězdou, a proto jsem byl překva
pen, když jsem ho viděl podruhé,  a to 
na americké televizi. Proč to překva
pení? lnu, objevil se jako host na show, 
kde bych ho byl nejméně očekával: 
H ee-H aw  (CBS Network).  Jak asi 
každý ví, to je pseudo-rurální - po 
americku - skopičina,  servírující směs 
příslušné hudby a humoru.  Celé osa
zenstvo je t radičně oblečeno (nebo 
poodhaleno,  záleží na pohlaví) v jean-  
sech, kostkovaných košilích a otřepe
ných slamácích, ale Got t  vystoupil v 
pečlivě nažehleném tmavomodrém 
obleku a zazpíval tím svým solidním, 
evropsko-operetním stylem jedinou 
píseň, jejíž jméno jsem nezachytil, 
stejně ja ko  to, j akým způsobem ho 
uvedli. Jedné věci nerozumím: proč 
a jak se dostal na program typu Hee- 
Haw. Ledaže nic j iného nebylo k má- 
ní a Pragokoncer t  potřeboval  lví po
díl jím vydělaných dolarů nutněji než 
kdykoliv předtím.

Ale při probírání tvých desek jsem 
přišel na jednu,  kde Gott zpívá písnič
ku Oříšek pro  Popelku (P. Hapka  - Z. 
Borovec) - a to si mě omotal  kolem 
prstu. Především musím říct, že zá
sadně nemám rád pomalé melodie, je
jichž st ruktura oplývá osminovými 
notami v celkem jednotvárném vzor
ci (ratatata-ratatata-atd),  vždycky 
končícím dlouhou notou. Říkával 
jsem jim “mariánské” a ve svém vlast
ním psaní jsem se j im vyhýbal. Jenže 
tato písnička je jiná. Snad to dělá text
- absolutně nej básničtější, jaký jsem 
v češtině slyšel - že člověk nevnímá 
ty osminky; ať je to jak chce, má kou
zlo. A Gott ,  i když v těch vzácných 
dlouhých notách má trochu víc tremo- 
la než je třeba, posadil hlas do roviny 
přesně odpovídající sladké lyrice tex
tu. Vlach, který to všechno doprová
zí (aranžéra neznám), hraje klidně a 
polehoučku ve šťastně zvoleném tem
pu, že vysvědčení, které tady vydá
vám, má jedničky odshora dolů. Pře
hrál jsem si to třikrát za sebou a pak 
ještě jednou druhý den. Tak se snad 
nemýlím.

Čímž jsem vyčerpal jména z. tvého 
dotazu, ale zpěváků a -ček jsem sly
šel víc. Znova  připomínám, že mé hod
nocení se týká jejich nahrávek z doby 
před 10 - 12 lety, takže všichni, které 
teď shrnuji pod hlavičku “a td.” se za
tím mohli zlepšit či zhoršit, vyvinout 
se nebo upadnout  v zapomenutí ,  ba i v 
oficiální nemilost. To prý se v Česku 
stává.

M artha a Tena, M iluše Voborníko- 
vá. Zajímavé dívčí hlasy, jen by měly 
slova trochu víc zpívat než deklamo
vat.
A. H avlíčková (Blues černé holky), 
Z. Škvorecká  (Staré křeslo). Obě lepší 
než ty předchozí. Tu druhou znáš, ne?

Z. Princova. V písničce Já m ám  do- 
m a bratra je její zpěv, stejně jako  slova, 
hudba i doprovod katastrofální.

H. Vondráčková. Písničku Tisíc m il 
zpívá s Matuškou,  dobře,  ale zní to ně
jak nezúčastněně, j akoby se při tom 
dívala do zrcadla.

./. Mayer. Snít nehodlám  je název ne 
moc dobrého překladu jiné nádherné 
písně Cole Portera (v originále Kasy 
To Love). Zpěv je dobrý. Ale ctižá
dostivé aranžmá - zvláště kontra- 
punktální  dueto tenor-saxofonu a po
zounu,  se sem hodí jako kulak do 
JZD.

Inka Z em ánková  rediviva. (Jaro 
táhlo krajem). Ach, to bylo příjemné

překvapení! Navíc jsem se o Ince do
zvěděl, že “po letech strasti a t rudu” 
se dala do studia zpěvu a z. gruntu si 
převybudovala hlas. Takovéhle poči
ny obyčejně selžou, a lej í  se to poved
lo. Měl jsem ji vždycky rád. Nazpíva
la mi řadu písniček - a některé moc 
hezky - ale stejně jako asi ona sama 
jsem věděl, že jejím jediným, zato však 
vážným omezením byla hlasová tech
nika, resp. její nedostatek. No, a vida
- dala to všechno do pořádku a spolu 
s tím, co zřejmě nikdy neztratila, t.j. 
s citem pro styl a rytmus, a s vitalitou, 
absolutně nutnou pro swingový před
nes, se opět dostala nahoru. Hodně 
vysoko, aspoň v mém notesu. Nevím, 
jak ji tam u nich oceňují mladší gene
race vyrostlé v dobách,  kdy jazz a 
swing a podobné lahůdky byly na in
dexu, a které byly příslušnými orgá
ny vychované v mylné představě, že 
jediná hodnotná  zábavná hudba  jsou 
národní písničky a skladby Jarosla
va Ježka. Osobně bych dal hodně za 
to, kdybych mohl zažít to, o čem mi 
vloni vyprávěl známý, který se vrátil 
z návštěvy v Československu: viděl 
prý Inku na televizi, kde zpívala mé 
Bloudění v rytinu  s doprovodem Vla
chova orchestru, a obklopena smíše
ným sborem a houfem tanečníků. Zd á 
lo se mu to jako hotové holywoodské 
“production number”. Nevím, jestli 
můj informátor si to všechno nevy
myslel, aby mě potěšil, ačkoliv tako
vý přítel onzase  není. Dušoval se však, 
že je to pravda.

Srdce v synkopách buší, tančit 
m usím  však dál. M oje tělo i duši 
rytm us swingu jak ďábel si vzal. 

No, napsal jsem to pro ni před více 
než pětatřiceti lety. Pane, to nám to 
utíká!
Západ
Jak se ti jev í výkony orchestrů a zpěvá
ků  “druhé kultury", t.j. těch, k te ř í ne
sm ějí dom a vystupovat, a je jichž ně
které desky vycházejí nyn í v ex ilu? 
(Např. H utka, Karásek, Třešňák, 
Plastic People, aj.)
Traxler:
Z  těch všech nejvíc - a les tejnětoho ne
ní moc - vím o Hutkovi,  takže bude je- 
diný, o kom budu mluvit. V různých 
exilových publikacích jsem něco z. j e 
ho pera četl, a na jedné desce jsem ně
co z jeho hudebních projevů slyšel. A  
bez dlouhých cavyků říkám, že jeho 
psaní je lepší než jeho zpěv a hraní. 
Ani protestní song - a zdá se, že z těch 
se od dob Joany Baezové stalo cosi j a 



ko hudební genre - nemá právo být 
jednotvárný a téměř nudný. A obsah 
textu, jakkoliv platný a závažný, se ne
stane platnějším a závažnějším, když 
je zhudebněn a doprovázen ne prim i
tivné  neuměle, ale diletantský  neumě
le. Hutkovi to dobře píše. Teď by si je
nom měl uvědomit,  že přes veškeré ne
dostatky západního světa, j sou zde 
určité možnosti  - i v řadách českoslo
venských exulantů - že je možno brát 
hodiny na kytaru, když už se chce mer
momocí doprovázet  sám.
Západ
V Praze p řed  pom ěrně nedávnou do
bou vyšly dějiny českého ja zzu  - co 
bys řekl k n im ?
Traxler:

Nevím, jestli mluvíme o stejné knize, 
ale máš-li na mysli Kotkovu K roniku  
české synkopy, tak tu jsem dostal jako 
dárek k minulým vánocům. Jediné, co 
na ní nacházím vadné, je papír a kvali
ta reprodukcí - obojí mnohem horší 
než v jiných českých knihách, které 
mi lidé poslali. Napadá mě, že tento 
stupeň kvality je možná úředně pova
žován za dostačující pro publikaci o 
jazzu.

Je  to zajímavé počtení - a pro mne 
bylo dvojnásob - neboť v jednom je 
ho časovém úseku se tu a tam také pí
še o mé vlastní činnosti, převážně ve 
spojení s d ruhou fází (byly tři) o r
chestru Gramoklubu.  Daleko nejpou
tavější jsou však citáty z článků na
psaných ve 20. letech odpůrci jazzu a 
moderní  taneční hudby. Pisatelé byli 
bez výjimky neinformovaní a někde 
to hraničilo až na obyčejnou staro
módní pitomost.  Ale i tak to má dnes 
svou cenu jak o  dokument lidské omyl- 
nosti, bigotnosti a někde, kupodivu,
i českého rasismu.

To čtení mě také přimělo vrátit se 
k jiné, starší české knize o jazzu (Do- 
růžka-Poledňák: Československý ja zz  
1967), a pokochat  se porovnáváním 
těchto citátů s vejšplechty jiných od
půrců jazzu, těch z počátku let pade
sátých, což. zřejmě u nás byla doba nej
hlubšího temna, pokud šlo o tenhle 
druh hudby, nemluvě o mnoha  jiných 
věcech. Za tímco předváleční “ krit iko
vé” byli pouze nemohoucí  ignoranti,  
poúnoroví  srsatci a koniášové byli ne
srovnatelně nebezpečnější v tom, že 
mohli - a často asi neváhali - svou tu
post podepřít vyhlazovací mocí reži
mu.
Západ
Co si m yslíš o českém ex ilu?

Traxler:
Tak tady možná píchnu do vosího 
hnízda... ty i já - oba - k tomu exilu pat
říme, i když jsme každý z jeho jiné vl
ny. Moje nebyla tak jednorázová,  jako 
ta tvá. Vlastně to ani nebyla vlna, spíš 
vytrvalý příliv během několika let, jak 
českoslovenští uprchlíci po roce 1948 
byli uvolňováni z lágrů, roztrouše
ných po západní Evropě. Existenční 
starosti čekaly na většinu z nás hne.I 
po vstupu na kanadskou půdu,  takže 
se dá vysvětlit - a nepokouším se něco 
omlouvat  - proč kulturní činnost,  což. 
z exilových činností je snad ta nejdů- 
ležitější, byla sporadická. Samozřej
mě, hned od začátku se zakládaly kra
janské organizace, některé z nich i 
stranicko-politické, čímž roztříště
nost exilu byla promptně  a po našem 
zaručena. Některé spolky tu byly už 
před námi, ale ty se skoro výlučně za
měřily na pořádání  oslav 28. října a na
rozenin T.G.M.,  a na nu tnou sociálně- 
podpůrnou  agendu, jejíž náklady se 
nejsnadněji daly uhradit  z peněz, vy
dělaných na tancovačkách. V Kanadě
i v U.S. A. vycházely české noviny, kte
ré se s občasnými výjimkami vyznačo
valy špatnou češtinou a přízemní úrov
ní zpravodajství z krajanských zábav a 
schůzí. A také praním špinavého prád
la různých složek naší emigrace. J iný
mi slovy, skoro to nebylo ke čtení.
V Montrealu osaměle “kulturničil” 
Jirka ŠT<vor, který jako  Pavel Javor  
si vysloužil neoficiální titul poety lau
reáta československého exilu. A tím to 
zhaslo. Srdnatě se pustil i do ediční 
aktivity, což. ho, myslím, stálo dost 
peněz, ale mimo sbírky svých básní a 
j ednoho románu,  a vydání Jana Cim- 
bury , se dál nedostal. Budiž mu ke cti 
a chvále, že toho Cim huru  taky vydal 
vázaného.

Jenže vy, osmašedesátníci,  vy jste 
přišli v zástupech, a skoro všichni na
jednou. To znamenalo,  že vaše even
tuální kulturní činnost měla “ready 
made” zázemí, a ke všemu bez časové 
mezery. To  jistě pomohlo i tobě jako 
literátovi a Publishers 68 jako nakla
datelství. Pro většinu z. vás, pokud jste 
ovšem nechtěli hned  auto,  televizi, 
skandinávský nábytek, stereo-systém 
a Leicu, existenční zápas nebyl bolest
ný. Já  osobně si myslím, že to tak bylo 
dobré,  poněvadž kombinací  vašeho 
vlastního přičinění a šťastnějších okol
ností se vám během necelého desetiletí 
podaři lo uskutečnit v kultuře to, oč se 
jiní před vámi pokoušeli po dvacet ro

ků. Povím to, jak si to myslím: my se 
teď vezeme na vašich šosech, takže vy 
nás vlastně kulturně subvencujete, 
protože jste to měli o tolik lehčí. 
Right?
Západ
Jsou pražští bratři Traxlerové ze Skif- 
fle Kontra (nyní Žáci) tv í příbuzní?  
Traxler:
Nejsou.
Západ
Jak se ti je v í  současný ja zz  doma? (Sti- 
vín, Brom, TO Č R  aj.)
Traxler:
Začnu Bromem. Fungoval,  když jsem 
ještě byl v Praze. V Brně byl ovšem 
mnohem populárnější. Mám dojem, že 
kdykoliv dal dohromady dobrý band, 
někdo j iný mu ihned přetáhl nejlepší 
hudebníky. Přesto si však udělal dob 
ré jméno,  ale je to strašně dlouho,  co 
jsem ho slyšel /'/; natura. Poslechl jsem 
si nedávno desku, nahranou v roce 
1978, a to - až na malé výhrady - byl 
požitek. Z jednotlivých skladeb mě 
upoutaly zvláště Jantar, R izo to  a Jaz- 
zlo krále Basieho. V posledním choru- 
su té první mě překvapila několika- 
taktová kvotace z. Barnetova proslu
lého čísla Skylíner. Proč to tam bylo? 
Pro celou věc to nic neudělalo. V té tře
tí to zase byl název, co mě mátlo. 
Basie byl vždycky hrabě (Count)  a 
nikdy král, pokud jde o přezdívky; a 
navíc, ani stylově, ani tématicky sklad
ba s ním neměla co dělat. Ale to není 
důležité. Všechny tři zato swingovaly 
až. na půdu a sólisté, sekce a celkový 
zvuk orchestru byly vynikající. Begín 
the Beguine z repertoáru Artie Shawa 
byl doslovný přepis z. té slavné desky - 
tak proč dávat  autorství a ranžmá ně
komu j inému (Zd. Novák)? Nová 
úprava Hálova foxtrotu Pozdrav or
chestru  mi připadala slabší než původ
ní, napsaná někdy před koncem let 
čtyřicátých pro Vlacha. Souhrnem: 
Bromův orchestr,  j ak  jsem poznal na 
jedné desce z roku 1978, byl to nej
lepší, co jsem zatím z. čsl. jazzu slyšel. 
Stejně dobré byly produkce menších 
agregátů,  sestavených z. členů tohoto 
orchestru (A. Julina; Blues pro  ky ta 
ru, O. Bláha: Cesta do neznám a.)

Desky nahrané TO ČR  pod vedením 
Karla Krautgartnera a jiných, které 
jsem měl možnost slyšet, jsou příliš 
staré, abych je mohl porovnávat  s Bro
movým výkonem. Totéž platí o or
chestru Karla Vlacha. U něho se zmí
ním jen o nahrávce rozsáhlejšího opu
su Dialog pro  soprano-saxofon  a ja z 



zo vý  orchestr (P. Blatný), na nějž by 
se jako  podtitul hodil název jednoho 
v exilu vydaného románu: N uda v Če
chách.
S tiv ín  (s Daškem, jako  System Tan
dem) provozuje hudbu,  které nerozu- 
noím. Totéž platí o Viklickérn.

Bratislavské jazzové kvarteto  je vý
borné (Ivan Horvath: Siluety), stejně 
jako  F. Havlík se svým  orchestrem. 
Skladba  K. Růžičky (R em iniscence)je 
v jejich provedení něco nadprůměrné
ho. Dále mě velice zaujali: Kvarteto  
P. Polanského  s pianistou L. Ger- 
hardtem v jeho vlastní skladbě Ingrid, 
K varteto L. Slezáka  s jeho sólem na 
klavír a s kytarou A. Juliny v komp o
sici Za pě t m inut 12.

Co však na mě celkově zapůsobilo 
nejvíc, je technická kom petence všech 
m uzikantů , a znalosti a vkus většiny 
aranžérů. To prostě je něco úžasného 
a za mých časů nebývalého, určitě ne 
do takové míry. Takže to vypadá, že 
jazz. bez úhony přežil časy socialistic
kého útlaku a glajchšaltování; skoro 
by se dalo říct, že mu to všechno šlo 
k duhu,  neboť je lepší než kdykoliv 
předtím. A z toho všichni, kdo ho mi
lujeme, můžeme mít jenom radost. 
Škvorecký:
Jak je ti v Kanadě?
Traxler:

Dobře. A vždycky bylo, i když zpr
vu nenáročnost  musela být povýšena 
na  první ze všech ctností. Snad proto,  
že mám Anglosasy rád, a že jsem hned 
od začátku mluvil jejich jazykem, jsem 
se tady cítil j ako doma,  což je jenom 
slovní obrat ,  poněvadž jsem se tu cítil 
lip než doma.  Změna  v mém životě to 
ovšem byla obrovská:  odešel jsem 
(ilegálně) z Československa,  potom 
z Evropy,  přestal být hudebním skla
datelem (ne bez občasných pokusů - 
aspoň ze začátku - v tom pokračovat),  
oženil jsem se a založil rodinu - to vše 
během dvou let. Dvacet  pět roků po
tom jsem se živil docela úspěšně a 
uspokojivě jako  technický ilustrátor, 
a pracoval s inženýry-návrháři  a s gra 
fiky v market ingu v leteckém průmys
lu - ze všech průmyslů právě v tom! - 
a celou dobu na jednom místě.

Teď jsem už přes tři roky v penzi a 
s manželkou (a s kočkou) si žijeme 
pohodlně a zdravě venku z. města, 
v krásném kopcovitém kraji na sever 
od Montrealu.  V létě zahradničíme, 
a já se sousedem, taky Jihočechem, 
občas létám na Labrador na pstruhy, 
a dále promrhávám rodinné jmění  ve

fotografii. V zimě jezdíme na lyžích. 
Po Evropě se mi nestýská, a po Česko
slovensku, s t ím jak to tam ted’ vypa
dá, už teprve ne. Kde domov můj? Ó 
Canada!

A je tomu tak zvíce nežjednoho dů
vodu. Za těch dvacet devět let, co jsem 
tady, jsem měl možnost a štěstí svou 
novou vlast poznat  od břehu jednoho 
oceánu k druhému (coast to c o a s t - j a k  
říká oblíbená fráze reklamní indust
rie). A víš co? Teprve teď, když mi 
táhne na sedmdesátku,  je ze mne vlas
tenec: kanadský. Je to země, na kterou 
jsem pyšný, a opět z více nežjednoho 
důvodu.  Uvedu aspoň jeden: Nedáv
no, když po zprávách v televizi jsem 
čekal na přírodopisný program, začí
nající o půlnoci, ohlásili sérii politic- 
ko-propagačních oznámení,  připrave
ných všemi stranami. Byli jsme před 
volbami, a tak se s tím pochopitelně 
protrhl pytel. Vypnul jsem přijímač, 
poněvadž už dávno jsem byl rozhod
nut koho volit, ale když jsem jej zapnul 
nanovo,  program ještě pokračoval  a 
j ako naschvál ukazovali špílec pro 
K a n a d s k o u  s t ranu  marxistů- leni-  
nistů. No né! Na  obrazovce se zjevil 
mladý muž, Velice pohledný a dobře 
oblečený, který briskně odsoudil  I) 
kapitalistický imperializmus (USA, 
Kanada,  UK atd.), 2) socialistický 
imperializmus (Rusko,  Čína) a 3) ví
ce méně všechno ostatní na světě, až 
na svoji stranu.

Což bylo právě, kdy jsem se cítil 
nejpyšněji: že jsem občanem země 
(kapitalisticko-imperialist ické), kte
rá dovolí marxisticko-leninské (-ko
munistické) partaji, aby se předvedla 
na TV, placené ze státních peněz, t.j. 
z tvojí a mojí kapsy. Někdo možná 
řekne, že právě to je slabost demokra
cie, ale já věřím - a se mnou mnoho ji
ných - že právě v tom je její síla a ko
nečný úspěch.
Škvorecký:
Co si m yslíš o lidech, k teří si “upravu

j í  poměr?"
Traxler:
Snad bych to neměl říkat, ale dívám se 
na ně poněkud s despektem, jako  na 
každého,  kdo se za každou  cenu snaží 
sedět na dvou židlích. Nejlíp to beze
sporu ohodnoti l  výňatek z článku 
K. Wendta,  otištěný v prvním čísle 
Západu.  Je to tam řečeno tak výstižně, 
že si to dovolím tady pro všeobecný 
prospěch zopakovat:

“(...) S trana ten b iě  dom a ucho
pila násilím  a je n o m  vlivem  so

větské im periální m oci ho drží v 
pěsti. Venku j í  ho  v hlubokém  
p ředklonu  dobrovolně vložil do 
ruky  tvor, který kdysi tvrdil, že 
odchází, p ro tože  se nedokáže  
sk lo n it."

A men.
31. března 1980 

Rozmlouval Josef Škvorecký

Oficiální miláček
Pod tímto názvem uveřejnil 18. dub

na 1980 ottawský deník The  Citizen 
odpověď M. Šuchmy na článek z 27. 
března 1980 “Zpěvačka neznepokoje
na protesty” od Audrey M. Ashley, 
hudební a drama redaktorky,  jako 
uvedení Heleny Vondráčkové k její
mu ottawskému koncertu. V odpově
di se praví:

V interview s Audrey Ashley (Citi
zen, 27. března) Helena Vondráčková 
řekla, že není dobré když lidé říkají, 
že systém v Československu je špatný. 
Rovněž řekla, že v Československu 
nejsou žádná omezení umělců.

Systém jistě není špatný pro slečnu 
Vondráčkovou,  která uspokojí  j a k o u 
koliv žádost od vládních činitelů 
(festival politické písně, politické osla
vy komunistické strany) a stala se tak 
oficiálním miláčkem.

Nikdy se nepostavila za své pro
následované kolegy, kteří jsou zbaveni 
možnosti  veřejného vystupování,  na- 
př. její bývalá kolegyně Marta Kubi
šová, mnohými kritiky umělecky lépe 
oceňovaná než H. Vondráčková,  má 
zakázáno veřejně zpívat od roku 1969, 
protože protestovala proti sovětské 
okupaci.  Světoznámý dramatik Vác
lav Havel je ve vězení, odsouzen na
6 let.

Je proto ironií, když H. Vondráčko
vá říká, že “vystupovat v Sovětském 
svazu je potěšení, protože veřejnost 
v Rusku je velice vřelá”. Mnozí z ve
řejnosti jsou totiž “velice vřelí” právě 
nyní v Afghánistánu.

Národní  umělecké centrum v Ot ta 
wě má vynikající možnost pozvat 
příště slečnu Kubišovou a tak potvr
dit tvrzení slečny Vondráčkové,  že 
umělci nemají v Československu žád
ná omezení.



Fejeton
Soudce nebo kašpar Josef Šryck

O přestávce hlavního přelíčení s ob
žalovanými “Výboru na obranu ne
spravedlivě st íhaných” u městského 
soudu v Praze, Spálená 2, druhé patro, 
dr. Kašpar,  předseda senátu měl - v 
rozštěpu osobnosti  - rozmluvu sám se 
sebou. Dra. Kašpara:

Lepší já: Ty víš dobře.
Horší já: Nic nevím, dej pokoj. 

Chceš, abych se cítil nesvým.
Lepší já: Přirozeně, že víš. Zastav 

trestní stíhání.
Horší já: Založili ten nelegální vý

bor či nezaložili?
Lepší já: V čem nelegální?
Horší já: V založení. Zakládám vý

bor na obranu nespravedlivě stíha-

tav Husák seděl deset let nevinně. Proč 
jsi neřekl Dienstbierovi: “Soud se ne
může mýlit. Soudruh prezident seděl 
vinně?”

Horší já: To  sem nepatří. Odmítám 
se vyjádřit.

Lepší já: Doznání je polehčující 
okolnost.

Horší já: Jsem soudce, nikoliv obža
lovaný, nemám se k čemu doznávat.

Lepší já: Pověz: kdo vlastně byli ti 
dva co domlouvali  Havlovi, aby emi
groval do Ameriky? Proč jej li mohli 
zbavil viny?

Horší já: Nic o tom nevím. Hraješ si 
na vyšetřujícího, nemuselo by se ti to 
vyplatit. Nikdo mi nic neřekl.

Lepší já: To  je to nejhorší. Nikdo ti 
nic říkat nemusí. Víš odkud vítr vane!

Horší já: Jaký vítr? Nevím! Tvoje 
formulace jsou nepřípustné. Necítím 
se vinen. Nemusím se hájit. Pojď na 
párky s hořčicí.

Lepší já: Párky sem nepatří. Ne
utíkej od odpovědnosti .  Držme se 
tretního stíhání.

Horší já: Dobrá,  držme se: obžalo
vaní se stýkali s cizinou. Odvolávají 
se na Helsinky. Jestli je sprostím ob
vinění, zítra či pozítří se budou od
volávat na Londýn, Washington,  Mni
chov. na BBC, na Svobodnou Evro
pu, Hlas Ameriky.

Lepší j á : Až na hlas Moskvy.
Horší já: Slyšel si mně někdy se zmí

nil o Moskvě?
Lepší já: Nikoliv,alestále na ní mys

líš. Máš ji ve chcaní.
Horší já: Zachovej důstojnost  sou

du. Pojď na párky s hořčicí a čer
ných já? Zakládáš jej ty? Je to čin, 
který není v souladu s českosloven
skými zákony. Hájím zákony, nikoliv stvým rohlíkem. Za chvíli znovu - za 
nějakou “vyšší spravedlnost” . Napa- hájím přelíčení.
dali soudní rozsudky, hanobili státní Lepší já: Co kdybys je pustil na svo-
instituce, osočili nás: soudce. ' bodu? Řekl: běžte domů,  byli jste ne-

Lepší já: Pokud jsme soudili nele- spravedlivě stíhaní,
gálně. Horší já: Nemůžu: mám ženu a děti.

Horší já: Nesmysl. Legální soud ne- Lepší já: zavřít tě nemůžou,
může soudit nelegálně. Horší já: Ale zastavit postup. Znova

Lepší já: To už si řekl Havlovi. J sme propočítat  důchod.  Poslat do Karda-
neomylní j ako  papež... nebo Stalin, šovy Rečice.
Řekni: proč vlastně má ten vyšetřují- Lepší já: S čistým svědomím,
cí na stěně dva obrazy Stalina, jak tvr- Horší já: S čím?Tojsešcelýty.  Mlu-
dí obžalovaný Benda? víš j ako  laik. Děláš nám soudcům

Horší já: Ani obhájci se už o něm 
nezmiňují.

Lepší já: Jsou horší stvůry než ty.
Horší já: Mají ženy a děti!
Lepší já: Tak proč to brali?
Horší já: Aby se hájili proti nařče

ní, že to nevzali.
Lepší já: Místo aby hájili šest obža

lovaných.
Horší já: Ti se dovedou hájit sami. 

Nejsou padlí na hubu. Nechám je mlu
vit. Viděls jak se k nim chovám otcov
sky?

Lepší já: Dana Němcová je nemoc
ná. Má bolesti v páteři. Víš, co to dělá. 
Sám ši je měl. Pošli ji na léčení. Ukaž 
trochu lidskosti.

Horší já: Od toho jsou tu vězeňští 
lékaři.

Lepší já: V pondělí a ve středu. Dnes 
není ani pondělí ani středa.

Horší já: Teď toho mám po krk. 
Nejdříve mám vyšetřit proč vyšetřují
cí má dva Staliny pověšeny na zdi, pak 
mám zkoumat  čistý svědomí, místo 
obhájců a teď se mám chovat jako 
soudní lékaři v pondělí a ve středu.

Lepší já: Nikoliv. Jen jako  soudce a

Horší já: Zeptej se jeho.
Lepší já: Celý jsi zblednul, když 

Dienstbier prohlásil, že soudruh  Gus-

ostudu.
Lepší já: Čistý svědomí soud nezají

má?
Jo se f Šryck je  redaktor nezávislého deníku H A ' A R E T Z  v Tel Avivu. O la f Haněl je  výtvarník, signatář Charty 77, který  od 
roku 1979 žije v kanadské provincii Quehec. 29



Sport a politika
Do Berlína - či ne?

Příštího roku má se konati v Berlí
ně světová sportovní olympiáda. Z a 
kladatelé tohoto ušlechtilého podni
ku mu dali do vínku myšlenky mezi
národní spolurpáce, harmonie mezi 
národy a práce pro mír. Není divu, 
že se rozvinulo ve všech významných 
zemích Evropy i Ameriky celé mohut 
né hnutí, které se domáhá  toho, aby 
olympijské hry byly přeloženy z Ber
lína do některé země demokratické. 
Vždyť zásady, jimiž má býti olym
piáda vedena, jsou dnes v Německu 
postaveny na veřejný pranýř a lidé, 
kteří je hlásali, sedí ve vězeních a kon
centračních táborech. Myslí-li to me
zinárodní olympijské komité s těmito 
zásadami doopravdy,  mělo by samo 
vyvodit důsledky a hrv /  Berlína a 
Německa vůbec přeložit i. Poněvadž 
se však takováto mezinárodní orga
nizace rozhoduje vždy pomalu a těž
kopádně.  musíme býti připraveni na 
to. že hry možná v Berlíně zůstanou.
V tom případě musí však býti prove
den takový nápor  proti účasti na nich, 
aby torzo, které z nich zůstane, mluvi
lo dosti významně. Jestliže izolace 
Německa v mezinárodní politice je tak 
vyhraněna,  jestliže politicky vyslovi
ly takřka  všechny země svůj soud nad 
novodobým barbarstvím hákového 
kříže, nemůže se nikterak sport a tě
lovýchova propůjčili tomu.  a by . N ě
mecku svou účastí na olympiádě z té
to zasloužené izolace pomáhaly.

Právě probíhají debaty v našich 
tělovýchovných a sportovních orga
nizacích. má-li dojiti k hromadné  
účasti na olympiádě v Berlíně či ne. 
Zaujímají  se při tom často stanoviska 
úzkoprsé tělocvičná nebo "nepolitic
ká” (Hitler však z olympiády politiku 
udělá), nebo se hloubá o “státní důle
žitosti” naší účasti. “Státní důležitost” 
tu může býti jen jediná: ne/účastniti  se 
ničeho, co ohrožuje politický princip, 
na němž spočívá naše republika; ne- 
podporovat i  režim a stát. který svým 
programem ohrožuje naši republiku.

Je příznačné, že tato pravda je dnes 
jasná  naší kulturní a politické levici, 
zatímco pravice křičící stále o státu 
a národě,  v třídní zaujatosti by byla 
spíše ochotna  nastoupiti  zhoubnou 
cestu, kterou jde dnešní Po ls k o . ,
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Moskevský 
olympijský duch

Podle Olympic Press Service, vy
dávané FCI News Agenturou v Lon
dýně je moskevský olympijský výbor 
důkladně nasycen členy KGB, vedený
mi A.A. Greskem, který byl v r. 1971 
vypovězen z Británie pro špionáž a 
profesorem S. Nikitinem alias Anatoli 
Gromov,  jehož. pravé jméno je Anatoli 
Gorsky. Místopředsedou je V.l. Po- 
pov, vysoký důstojník Státní bezpeč
nosti se Stalinovými metály za party
zánskou činnost. K jejich dispozici sto
jí garnitura tisíců agentů, informáto
rů, strážců a dozorců, kteří cizím atle
tům a návštěvníkům naprosto zne
možní jakýkoli styk s domácími lid
mi. Zavládne přísně třídění. Očeká
vá se, že sovětští zastánci lidských 
práv budou během Olympiády pod 
zámkem.

Vladimír Bukovský, žijící nyní v 
Londýně, poukázal na 8. článek Olym
pijských směrnic, podle kterého se 
Olympiáda může konat  pouze v zemi 
s politickou stabilitou. Podle článku 
3 nemá být ovlivněna rasovou, nacio- 
nální, náboženskou nebo politickou 
diskriminací. Je snadné dokázat ,  do
kládá Bukovský, že současný režim 
v SSSR přímo odporuje těmto pra
vidlům. Sovětský svaz je iniciátorem 
mnoha  agresí, j eho celá zahraniční 
politika je agresívní, zaměřená na pod
vracení vládních systémů v mnoha  
zemích, šířící anarchii  a války. Jeho 
informační prostředky šíří nepřátel
ství a nenávist.

Z těchto důvodů nemůže Olympiá
da pořádaná  v SSSR posílit mír a přá
telské vztahy mezi národy.

Vladimír Valenta, člen redakční rady 
Západu, film ový producent, režisér,
scénárista a herec; při natáčení tele
vizního film u , uprostřed m ezi hercem  
J.T řískou  a kam eram anem  B.Háhou.

Moskva - 
olympijský vzor

Žádné Olympiádě,  pořádané v po
sledních létech, se nepřipisovala tak 
velká politická a ideologická důleži
tost ze strany pořádajícího státu, j ako  
této příští, která se má konat  v Mos
kvě. Je to poprvé, kdy bude hostitelem 
socialistický stát, a Sovětský svaz se 
snaží publikovat tuto skutečnost jako 
formu uznání a souhlasu světa se so
větským státním zřízením. E. Kaba- 
nov, zasloužilý trenér SSSR a sekre
tář ústředního odborového svazu pří
pravné komise pro Olympiádu 1980 
se vyjádřil takto: “ Pořádání  OH na 
území prvního socialistického státu 
světa není pouze mechanické předání 
štafety. Je to nový kvalitativní stu
peň olympijského hnutí, jehož vzneše
né cíle jsou v dokonalém souzvuku

principy zahraniční i domácí  poli
tiky naší strany a vlády.” (Sovětské 
Profsojuzy č. 14/1977).

E. A. Šavardnadz.e, první sekretář 
gruzijské komunistické strany před
nesl na schůzi aktivu strany v červnu 
79 zprávu, ve které mimo jiné nabádal  
sportovce k ostražitosti, hraničící 
přímo se špionážní posedlostí. Venku 
ve světě, pravil, se intenzívně připra
vují temné síly, aby nejen závodily ve 
sportovních disciplínách, ale aby zde 
prováděly své politické a ideologické 
rejdy a podvratnou činnost. Skupiny, 
nepřátelské Sovětskému svazu doufají 
využít Olympijských her pro ideolo
gickou subverzi a politické útoky. 
Za těchto okolností  musí být jeden 
každý z našich sportovců připraven 
dát ideologickému nepříteli rozhod
nou, přesvědčující a pádnou odpověď.

Literární časopis Zve/.da psal o pro- 
tisovětských agentech, kteří se do u 
fají vetřít s proudem turistů a spor 
tovních fanoušků s úmyslem propa
šovat do Sovětského svazu lživé bro
žury a pomlouvačně tiskoviny. Popu
lární měsíčník Fizkultura & Sport  
otiskoval na pokračování historku 
A. Kuleškova o nepřátelských agen
tech, plížících se do SSS R pod rouš
kou sportovních žurnalistů.



Divadlo

Předplaťte si Z Á PA D  ! 

Předplaťte si Z Á P A D  ! 

Předplaťte si Z Á PA D  ! 
Předplaťte si ZÁ PAD ! 

Předplaťte si Z Á PA D  !

Pražský proces 
v divadle a televizi

Zleva: Režisér hry Pavel Kohout, Vlastimil Třešňák, Pavel Landovský, Vlasta 
Chramostová a Tereza Kohoutová.

Macbeth v obležení
Na den sv. Václava 1978 vtrhlo do 

bytu herečky Vlasty Chramostové ko
mando uniformovaných policistů, aby 
zamezilo orgiím, které se tu měly pro
vozovat. Zjistivše, že orgie spočívají 
v představení divadelní hry od jakého
si i jim povědomého,  leč dosud ještě 
nezakázaného autora,  upadli poli
cisté do rozpaků,  z nichž povstali te
prve na konci představení. Díky to
muto zaváhání  odehrála se jedna /  po
sledních repríz pokojové inscenace 
Shakespearova Macbetlui,  inscenace, 
která bude patřit - vedle počernického 
předvedení Havlovy Žebrácké opery 
na podzim 1976 - k nejpamátnějším 
divadelním činům této kulturně ste
rilní doby.

Slavný Macbeth! Prodral  se dvou- 
setletými dějinami českého divadla 
od skvostně toporného  překladu Thá- 
mova až k této svatováclavské borde- 
lové šťáře. Pár bláhových nadšenců 
se j im v roce 1786 zaštítilo, aby stvo
řili kulturu národa,  který měl nebýt. 
Pár paličatých nonkonťonnistů se k 
němu v roce 1978 uteklo, aby prokla
movalo trvání národní  kultury, která 
má nebýt. Tvoří-li dějiny zoufalé činy, 
je tento Macbeth z. bvtu Vlasty Chra-
m n « t m / p  H p i i n n v m  ř i n ^ m

Ve středu 19. prosince 1979, v před
večer odvolacího jednání  s šesti v říjnu 
odsouzenými V. Havlem, O. Uhlem,
V. Bendou,  .1. Dienstbierem, O. Bed
nářovou a D. Němcovou,  se konala 
v pařížském Théátre du Soleil pre
miéra divadelní hry o procesu, kterou 
zdramatizovali  významní režiséři 
Ariana Mnouchkinová  a Patrice Ché- 
reau. Hra vzešla z iniciativy AIDA 
(Mezinárodní  organizace pro pomoc 
pronásledovaným umělcům). Ve hře 
hráli významní umělci: Simone Sig- 
noretová, Yves Montand,  Tom  Stop- 
pard, Pavel Kohout,  německý herec 
Hans Christian Blech a Mathias 
Eysian.

Patrice Chéreau,  který byl v Praze 
v době procesu, inscenoval hru také 
v Mnichově, kde hra měla velký ú- 
spěch (ve hře hrál také známý německý 
režisér Schlondorf).  Hra se připravu
je také v Avignonu a vídeňském Burg- 
theatru.

14. února 1980 vysílala německá 
televize proces na prvním kanálu a ra
kouská televize na druhém. Proces 
tam viděla půlka Čech, Moravy a Slo
venska.

M. Š.

Z  mnichovské inscenace Procesu, 
lavice obžalovaných, třetí zleva Pavel 
Kohout jako Václav Havel a Simone  
Signoretová jako Orka Bednářová.



Dopisy
Já su Moravan!

Potíž s filo so fickým i podněty , přichá
zejícím i z posic pánů  Tučků, je s t ta, že 
spočívají na principech dobového  m o 
delu.
Slibná kam paň  68. roku  ve prospěch  
tříčlenné federace republiky, v níž ze
m ě  M oravskoslezská by byla obnove
na, ne je n o m  ja k o  po jem  adm inistra
tivní. ale národnostní, vzala za své. 
Netřeba připom ínat, že  je d n ím  z nejza
vilejších odpůrců m yšlenky m oravsko 
slezské obrody byl Dr. Gustav Husák. 
Jedinou zárukou  přežití Č eskoslo
venska  v p říš tí dem okra tickou  fo rm a 
ci je přije tí nového  a d e fa c to  starého, 
před-Československého m odelu , je n ž  
ponechává  dosta tek m ísta a tvořivé  
životaschopnost i Čechům a S lovákům  
v rám ci evropské dem okra tické  in te
grace. To je , obnova  zem ského  s ta tu 
tu  M oravanů a Slezanů.
O tázkou  je , proč  se Češi a S lováci tak 
vehem entně vzpírají m yšlence národ
nosti M oravské. Z lingvístického hle
diska nen í po ch yb y  o tom , že M ora
va ja k o  přechodná oblast ja zy k o v á  by  
si m ohla “vyelaboroval" svů j “sp i
sovný jazyk", tak ja k  to konec konců  
udělali Slováci. Ovšem to je  zcela ne
žádoucí a za daných vývojových  p o d 
m ínek i dosti nem ožné.
Z  hlediska etnografického i an tropo
logického M oravané tvo ří odlišnou  
skup in u  o d  Čechů i S lováků . Navíc, 
v p o d v ě d o m í ba i v tzv. "tem peram en
tu" M oravané jso u  svébytnou  národ
no stn í skupinou.
Sam a sebe však M oravan p o č ítá  k  
M oravanům . To nen í po jem  geogra
fický, jak si Češi a Slováci nam louva
jí, ale národnostní.
D om nívat se, že československá "otáz
ka"  se zo d p o v í p o u h ým  stažením  opo
ny m ezi sově tským  Ruskem  a vnitřně  
rozklácenou Č SR , je více než absurd
n í a m yšlence dalšího dem okra tického  
procesu obnovy  republiky  škodlivé. 
Budou-li však Češi a Slováci urpu tně  
trvat na je jich  Č S R  anebo Č SSR , p o 
tom  m y, M oravané, k d y ž  přijde na na
ši s tá toprávn í přednost, pů jdem e ra
ději do dem okra tické  federace,kde by  
nám  byla přiznána naše národností 
jed innost, bý ti M oravany.

Jo se f Hostinský, Providence, U .S.A .

M elancholie či nekompromisní po
stoj?

Ve 2. čísle časopisu Západ by l uve
řejněn článek, nabádajíeí nás k ne
kom prom isn ím u  posto ji vůči "norm a
lizování vztahů", v I. čísle p a k  krásný  
vtip: “Propadáš-li m elancholii, čti 
československý tisk."  A což takhle: 
“Propadáš-li melancholii, navštiv sta
rou vlast."?
Člověk obětuje 35 dolarů a vyp ln í pár 
nezbytností, načež je  d íky  prozíravosti 
našich dědečků z roku  1928 “znorm ali- 
zo vá n ." Takže se ocitne  v Praze na le
tišti. Všechno dobře dopadlo a už je  
obklopen plačícím  příbuzenstvem , 
strach je dočasně odložen a ž  na p o 
vinnou návštěvu SN B, na vlastní do 

je t í  zapom íná, neboť se snaží zlikv i
dovat do je tí těch druhých, je n o m  údiv  
zůstává. Jak rodiče zestárli, sourozen
ci dospěli a "Jak to, že Pavel vyprodu
kova l tak h ezkou  holčičku?" a "Ten  
Švára, to je  tedy kus, kde ho ta švica 
sbalila?"
Brzy se ale začíná divil i jin ý m  věcem, 
zkaženým  zubům , m astným  vlasům, 
nadávajícím  řidičům, špinavým  uli
cím, otlučeným  dom ům . Tento nepří
je m n ý  údiv j i  p ro vá zí na každém  kro 
ku  při p o u ti po  zem i dom něle “zaslíbe
né". O bchody otevřené je n  2 dny  v 
týdnu, před  n im iž s to jí nejm éně 100 
řadové fron ty  (Bratislava, červenec 
1979), počasí ja k o  v listopadu, epide
m ie žlou tenky, ceny v hotelech 3x vyšší 
jenom  proto, že m ísto občanského  
průka zu  vytáhne am erický pas. 
Závistivé spolužačky, nevraživě si ji 
m ěřící od  spodního prádla až p o  zlatý  
zub. "No co chceš, v žd y ť js i  m ohla  
utéct také, tenkrát m o h l ka žd ý ."  “No 
to víš, já  nem ůžu  být bez m am inky, 
kd o  by m i hlídal děti, k d y ž  jsou  ne
m ocné?" “No vždyť m áš snad  place
nou nem ocenskou, kd yž  Ti onem ocn í 
dítě, ne?" “No jo , ale k d y ž  často chy
bím  v práci, tak budu m ít špa tný p o su 
dek a nedostanem e se do Jugoslávie. 
S te jně  nás asi nepustí, k d y ž  js i  tady  
byla a m ám e teď  s tyky  s c izinou ." A 
p tá  se j in é  spolužačky: “Slyšela js i  ně
co o Chartě?" "Jo, to m á být nějaký ten 
p ro tis tá tn í dokum ent, ne?" “Četla js i  
to?" "D ej m ě  poko j, s těm i blázny, co 
dělají ilegalitu a to u ží po  tom , s vr.vo-

ko ško lským  vzděláním  kopat kanály, 
já  nechci nic mít. Za t v 4 roky  pajdáku  
jsem  se nadřela dost, tak to nebudu jen  
tak házet za hlavu. A co Ty? Ten pa j- 
dák je  ti také  k ničemu, že jo ? ” “Není, 
učím  fy z ik u  na vysoké šk o le ." “Ne
blázni, s k ým  js i se vyspala?" “???” 
“Tak ko lik  jsi musela dát?" “Čeho?" 
“No peněz, proboha. A vůbec, na co js i  

jezd ila  do A m eriky, k d y ž  stejně dě
láš?" “No laky  nechci ty 4 roky  hodit 
za hlavu."
A ch  jo . Ženo česká, m a tko  americká, 
děti se nejenom  rodí, ale také vyrůsta
j í  a rodiče š ije  vych o va jík  obrazu své
m u. P okud  děti nevyrůsta jí v dohře in
fo rm ované  Praze nebo nezažijí p o 
dobný šok ja k o  ty p řed  I I  lety, těžko  
z nich bude něco jin éh o  než jejich  u ta
haní, nervózní, nem yslící a “h m o tn ě  
za in teresovaní" rodiče. A tak plna  
zklam ání, lítosti a strachu ze žlou ten
k y  radostně prcháš zp á tky  do slunné
ho Colorada, které sice nevo n í m lé
kem  a strdím , ale lidé tam  nejsou zvě
daví, neupřím ní, řidiči jso u  to lerantní 
a kde  nejhorší nem oc jso u  p lané nešto
vice. Tam si teprve s úlevou uvědom íš, 
že js i  ráda zase “doma", že Tvá m elan
cholie je  nenávratně p ryč  a že Tvůj 
p o sto j vůči Č eskoslovensku je  teď  
opra \’du  zatvrzele nekom prom isní.

Jiřina Kokešová, Colorado

Kulturní blahobyt
C oby čtenář bouřlivě zdravím  Západ. 
Z hltnu  ho vždycky na p rvn í pohled, 
ale nejdřív m usím  přeprat m anželku, 
která z práce sice přichází o p ů l dne 
dřív než já, ale večer si ho chce čísl 
m erm om ocí znovu. Ř íkám , že je  to 
bezoh lednost. A le chápu to. Protože  
ZA PA D je  takový  kus ku lturn ího  bla
hobytu , že si až našinec říká: Proboha  
lidi, to snad  ani nem ůže hejl pravda! 
Pro Západ jsm e  vlastně na západ  šli. 

jen že  tehdy jsm e byli ještě tak vydě
šení. že by nám  to bylo připadalo ja 
ko  rozežranost. Takže se nám  splni
lo i to, čem jsm e  se okřikovali. To je  
skoro  až moc, a vede to obvykle  k lo 
ntu, že si toho člověk neváží. Proto 
vám přeju, ale abych to k sakru ne- 
zakřiknul, také jed n u  takovou  ne
pravděpodobnost: 10, 20, 30 lišíc stá
lých abonentů, abyste trochu poznali 
m ů j pocit nad  ZA PA DEM .

Jarom il Žaliourek, Švýcarsko



Nelze se zachovat všem
Tolik lei jsm e  v republice prahli po  
dobrém  čteni. Ze stránek časopisů na 
nás zíraly jen  m razivé tváře BSP  
(pozn. reil. brigád socialistické práce), 
přit/oustlých  aktivistů, jézeď áků  a 
opakujících se článků o úspěších v so 
cialismu. A le dnes už je  to všechno j i 
né. M ám e cizí i českou zdravou litera
turu, m ám e Tebe Západe a v Tobě svo
bodné. krásné m yšlenky. Četla jsem  
Tebe i nepříznivou kritiku  a těm to  ne
spokojencům  bych doporučila nějaký  
ten týden východ. Tobě, Západe, dr
žím  palce a loučím  se m yšlenkou  B. 
N ěm cové  "není na světě člověk ten, 
aby se zachoval lidem  všem".

M. S., Bad Kreuzen, R akousko  
Izolace /.normalizovaných 
M oc lituji, že Západ začal vycházet 
tak pozdě, o pár let dříve m o h l otevřít 
oči m noha váhavcům, kteří podleh li 
nátlaku z Č S R  a znorm alizovali si p o 
měr. Je to vlastně neloajální, snad  i ne
legální vůči zemi, která  nám  p o sky tla  
p olitický  azyl. Ve Švédsku  se situace 
m ezi krajany zhoršila, ti, k te ř í si upra
vili vztah jso u  podezřelí (asi ne bezdů 
vodně) a tud íž izolováni. M yslím , že 
bv Západ udělal dobře, kd yb y  p u b li
kova l články např. o pocitech při 
návštěvě příbuzných  (člověk si připa
dá nelidský a zlý, k d y ž  nut jejich ja lo 
vé výklady jdou na nervy, k d y ž  n eko u 
p í  vše, na co oni ukáži, k d y ž  se nem ů
že uvolnit z  práce a věnovat se jim ). 
N ení lehké popsat m akaronštinu  ně
kterých krajanů a ta J o s e f Skvorecký, 
zatím  co dr. Š kvo recký  z toho m á  
legraci, je  taková  příšerná čeština v 
m noha rodinách tvrdá realita už po  
třech letech emigrace.

S. S tenbocken , Švédsko  
“Neinteligenti”
D ěkujem e za nabídku  odebírání čs. 
časopisu Západ. Je nám  líto, že Vás 
m usím e zk lam a t a nepřihlásím e se za 
odběratele, asi nejsm e '‘in teligenti’’.

Jerem iáš Zápecník, M ontreal 
Krásné vodotrysky 
To jediné, k d y  d iskuze víří je  ko likrá t 
řekne pan  Š kvorecký  prděl. Je to  fa k t,  
bydlím  úp lně  někde jin d e  než vy: ale 
nechápu jak dneska m ůže  to to  být 
zdrojem  diskuze? Nečtete jin é  kn ihy  
než české? Nedíváte se na jin é  f i lm y  
než české? Kolik let za opicem i jste?  
Neviděli js te  n ikd y  um ěleckou  výsta
vu, kde  sou lož a pha lický  ku lt je vé
vodící m yšlenkou? (M ůžete  si třeba 
zakoup it krásnou soustavu  vodotrys
ků  z py jů  - m im ochodem  velice krás
nou).

M iluška Pijová, Švédsko

S námi nebo proti nám
N ečetl jsem  Listy z prosince 78, ale 
za to  kn ihu  Z. M lynáře "M ráz přichá
z í z K rem lu”. Je to výborný zdro j pra
m enů o tváři a úm yslech kom unism u,
i toho s “lidskou tváří”. / kd y ž  "lid
sk o s t” to byla právě doba vym kn u tá  z 
kom unistických  kloubů. Ti nahoře - i 
v době pražského  jara  - nebrali v úva
hu co si masy m ohou  m yslet nebo p lá 
novat a dál si k lidně  pracovali na 
svých ideologiích, které podle  jejich  
reform ních názorů by nám  m ěli vyho
vovat. Vůbec nepom ýšleli na u zná n í 
po litických  stran  v příštích deseti le
tech. Tedy více m éně staré  "v nám i ne
bo p ro ti n á m ”.

P. K., Burlington, Ontario 
Podpora do Československa 
Během uplynulého roku  bylo do Čes
koslovenska  posláno 107.594 švéd
ských korun, což je  asi 650.000 Kčs. 
Časopis Západ m á  na celé této  akci 
význam ný p o d íl - d iky  Vašem u"zve
řejnění a popularizaci naší činnosti 
jsm e  dostali nejm éně 6.000 dolarů z 
K anady a z USA.
Doufám , že Váš časopis bude věnovat 
Nadaci Charta 77 nadále svou p o d p o 
ru a že také  naši krajané  v K anadě a 
v USA na nás nezapom enou.

F. Janouch, správce 
zahraničního fo n d u  Charty 77

Pozn. red. Děkujeme všem, kteří pro
kázali svou sounáležitost  s postižený
mi v Československu. Peníze jsou do
ručovány a znamenají  v mno ha  pří
padech skutečnou podporu  v přežití. 
Velice oceníme, když i v budoucnu bu
dete věnovat podpoře pozornost .  Pro
středky možno poukáza t takto:

1. Swedish post-giro, account  no. 
19 41 64-0, Char ta  77, nebo

2. C o m m e r z b a n k  H a m b u r g ,  
Zweigstellc Hoheluft  (Bankleit- 
zahl 200 400 00), account  no. 
36/79800, Char ta  77, nebo

3. Prof. F. Janouch ,  Bergtorps- 
viigen 62/11,  S - 18364, Táby,  
Sweden,  nebo

4. Administrace časopisu Západ:  
Box 322, Waterloo,  Ontario,  
Canada  N2J 4A4

Čekací doba pro časopis 
Nejsem přítelem  velkých oslav. Chtě
la bych Vám jen říci, že m ám  upřím 
nou radost z Vašeho úm yslu  dělat 
dobrý časopis. M azala jsem  si hezkou  
řádku let prsty  tiskařskou  černí, pro 
to dovedu  ocenit Vaši odvahu.
Čekací doba u časopisu zvláště v ex i
lu je  nejm éně jeden  rok. Jste na cestě
- tak z lom te  vaz! , ,  ý  N orsko

Ztracená pýcha
Všechny články jso u  výborné, napo
sledy se m ně  líbil článek se Šku tinou  
a to co řekl o M. Formanovi. Škoda, 
že už člověk nem ůže být na pana For
m ana pyšný, jako  na jed n o h o  z našich 
úspěšných emigrantů.

H. V., A rizona
Brouknutá váza
K onečně něco aktuálního, dnešního, 
ne stálé fň u k á n í  o tom  co jsm e  ztratili 
a co by m ohlo  být, kd yb  v... Jsm e tady. 
žijem e život takový  ja k ý  je n yn í kolem  
nás a a ť  se bráním e ja k  chceme, absor
buje nás to.
M oc jsem  se pobavila  zejm éna p o v í
dáním  o cenných babičkách a hlavně  
ctím  Škvoreckého . To co vložil do  
úst to m u  k lu ko v i to je  - jak to je! M ůj 
vnuk ta ké  říká ‘‘ta váza je  b ro u kn u tá ” 
a pod., ač se dom a m lu v í česky. Nedá  
se nic dělat, vrůstám e do prostřed í a je  
nutné  uspořádat naší budoucnost, ne
stále hledět nazpět. A / v  re1 A.J., Kalifornie
Tříleté předplatné
M yslím , že  nejlépe vyjádřím pochvalu, 
souhlas a podporu  přiloženým  šekem  
na tříleté předplatné. A také  důvěru, 
že časopis této  ja k o s ti jednoduše  ne
m ůže kednou t - ja k  jsm e  říkali u vod
ních skautů.

A . V., W ehington, N ový  Zéland  

Smysl, úloha a forma 
exilové aktivity
Chtěl bych se zm ínit o věci, je ž  apelu
je  svou podsta to u  na rela tivní většinu  
občanů  v exilu. Sm ysl a úloha exilové  
aktivity , je jí  cíl a form a, jsou pravdě
p o d o b n ě  debatovány ve všech částech 
svobodného  světa o d  p o čá tku  existen 
ce exilu. N asky tu jí se také  m no h é  p ří
činy a teorie, je ž  charakterizují ex ilo 
vou ak tiv itu  a její pom ěrně n ízko u  
efektivitu . H ypoteticky, ko m p lexn ě  
emocionální projev a ť  j i ž  k  nepříteli, 
či ke  konkurenci, nebo snad  příteli, je  
b r z d n o u  p á k o u  n e v y h n u te ln é h o  
progresu ve věcech a u tlum it je efek tiv i
tu logického m yšlen í a vyjádření se. 
N avrhoval bych existenci veřejné 
diskuse na stránkách časopisu na tém a  
sm ysl, úloha a fo rm a  exilové  aktivity.

M. Skarka, Virginia, USA  
Pozn. red. Stránky časopisu Západ 
jsou k dispozici pro dobrý  příspěvek 
na  toto zajímavé téma.
Chlouba tisku
Váš časopis "Z ápad” m á  v so b ě  vše, co 
nás zajím á a těší. Velice si Vašeho ča
sopisu vážím e a věřte, že je  to chlouba  
československého tisku  na Západě.

L. Kopová, Illinois



V prosincovém  čísle našeho časopisu jsm e přinesli  
um ělecký profil jednoho  z našich nejlepších výtvar
n íků, malíře a grafika IVANA D O B R O R U K Y ,  
sp o lu  s několika ilustracemi z jeho  tvorby.

Časopis Západ požádal Ivana Dobroruku, aby pro  
jeho  čtenáře vytvořil grafiku, kterou by si m oh li  pro
střednictvím časopisu koupit. Ivan Dobroruka nám  
vyšel vstříc a výsledkem je série šedesáti číslovaných  
tisků ručně kolorovaného leptu “ P otu lný  šum ař” 
(viz reprodukce). Ručně kolorovaný lept s akvatin- 
tou (do hloubky desky vyleptaná celá tónovaná  
plocha, různě odstíněná délkou leptání); vytiskl sám  
autor na ruční papír Arches-France, 250 gramů. 
Velikost desky je 25.4 cm x 20.3 cm (10” x 8” ), rozměr 
papíru 38.1 cm x 27.9 cm (15” x 11” ).

Sérii bude distribuovat výlučně B O H E M IC U M  
D IS T R IB U T IO N , Box 69, Ste. Dorothée-Laval,  
P.Q., Canada H 7X  2T4, kam můžete poslat objed
návku spo lu  s platbou. Cena tisku včetně poštov 
ného, obalu  a m anipu lace  je $60.00, což je zhruba 
p o lo v in a  ceny na uměleckém trhu.

Věříme* že ctitelé um ění z řad čtenářů časopisu  
Západ využijí této m im ořádné nabídky. Náš časopis  
má v úm yslu  podpořit distribuci vynikajících u m ě
leckých děl našich předních výtvarníků i v budoucnu

Česká a slovenská exilová literatura 
nás spojuje přes všechny hranice a 

oceány

BOHEMICUM  
DISTRIBUTION

mají na skladě knihy 
všech našich exilových nakladatelství 

Přes 300 titulů! 
Nejúplnější kolekce na světě! 

Napište si ještě dnes o katalog 
(přiložte $1.00, který Vám bude 
odečten při první objednávce): 

Bohemicum Distribution  
Box 69 

Ste. Dorothée-Laval, Que. 
Canada H7X 2T4

Západ
Box 322, Waterloo, Ontario, Canada N2J 4A4

INZERCE ZÁPADU

Zadejte si inzerci do Západu. Uvítám e zejmé
na inzeráy zajímající čtenáře na celém světě (h o
tely, motely, restaurace, celosvětové firmy, zásil
ková služba). 

Při zprostředkování inzerátu poskytnem e  
provizi. 

D robné inzeráty v rubrice Služba čtenářům  
Západu $ 3.00 za řádek. 

Informace a ceník inzerce zašle administrace  
Západu na požádání. 

Západ rozesíláme do více než třiceti zemí. 
M ůžete pom oci nám i sobě!


