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Svět
Odysea navrátilce

Jsem herečka. Studovala jsem  
J A M U  v Brně, něco odehrála v di
vadle Pracujících v Gottwaldově, po  
přestěhování do Prahy jsem  působila  
na PK S (pozn. red. Pražské ku lturn í 
středisko), než přišel rok 1968, s ním  
aktivita, zk lam ání z nezdaru a em i
grace do USA. Žili jsm e  v krásné  
A tlan tě  (stát Georgia), brzy jsem  za  
pom oci svého manažera začala pra
covat ve své profesi, v únoru 1973 
jsem  dostala roli ve f i lm u  "The Last 
Stop", téhož roku jsem  byla zvolena  
Miss International Atlanta, získala  

jsem  velkou publicitu  i m noho dob
rých přátel.

Toto všechno nedokázalo ovlivnit 
m ůj stesk po  dom ově, zvláště kd yž  
celý rok (A m nestie  1973) chodily do
pisy z  domova, které příliš působily  
na m oje city. Tolik jsem  toužila po  
rodině, p o  poezii, po  divadle ve své  
mateřštině, po  Praze, p o  přátelích, 
až jsem  donutila manžela přistoupit 
na m ůj bláznivý nápad, vrátit se do
mů. A bychom  si zajistili bezpečnost, 
rozjeli jsm e  se do Washingtonu, p o 
hovořit s českým  konzulem . Jak jsem  
jim  m ohla  věřit, dodnes nepocho
pím .

A tak se stalo, že krátce před  kon
cem ro ku  1973jsm e  přistáli v Ruzyni. 
Z  krásné, slunné A tlan ty  jsm e  se ocit
li uprostřed bláta a p o  několika  le
tech klidu, uprostřed nadávek a hru
bého tónu celníků, k teří nás bez
ohledně šacovali, nehledě na dvě  
unavené a překvapené děti. Po šesti 
hodinách nás pustili přes celnici, to
tálně zničené. Oba s m anželem  jsm e  
si p á r  m inut po  příjezdu uvědomili, 
ja k é  důsledky ponesem e za naši ne- 
uváženost a důvěru, ja k á  budouc
nost čeká naše děti. Ještě dlouho p o 
tom  jsm e  si nic takového netroufli 
vyslovit nahlas, věděli jsm e, že není 
úniku.

Co se dělo dál? Běžné věci, které  
zná m noho Udí. D louhohodinové vý
slechy v Bartolom ějské (kde jsem  p o 
užívala výraz okupační vojska, do
k u d  m ne vytáhlý zrzoun s vypětím  
svého hlasu nepoučil, že to jso u  voj
ska osvobozenecká), výhrůžky, dep
tání, o tá zky  ja k o  “kd o  vás poslal,

s k ým  js te  se stýka li” apod. Zavolali 
si nás, kd y  chtěli a m y museli znovu  
odpovídat na jedno a totéž.

Bydleli jsm e  u rodičů v malém by
tě, na koup i dom u jsm e nem ěli dost 
peněz a byty se prodávat nesměly. Na 
M N V  nám řekli, že čekací doba na 
přidělení bytu  je  sedm let. Nakonec 
jsm e  sehnali jednu  m ístnost, bylo to 
vlastně skladiště. Tam p oprvé  viděly 
děti p lakat svého tatínka. D louho ne
m ohl sehnat žádnou práci, až se k o 
nečně někdo slitoval a tak roznášel 
pivo  v putyce na Starém  Městě. Po 
čase se nám  podařilo koupit na černo 
byt IV. kategorie. Naši andělé stráž
n í od  stá tn í policie přišli, aby zko n 
trolovali co m ám e  v bytě  a znoyu  ná
sledoval výslech, ja k  jsm e  k bytu  při
šli, ko lik  jsm e  zaplatili (byli jsm e tam  
úředně hlášeni ja k o  podnájemníci, 
jin é  důkazy p ro ti nám nebyly).

Telefon by! odposloucháván, 
m anžel by! hlídán  v zaměstnání, také  
já jsem  nebyla sama, kd yž  jsem  cho
dila po  nákupech a m arně se snažila  
postavit naši dom ácnost alespoň tro
chu na úroveň, na jakou  jsm e  si zvyk 
li v U S A . Stejně tak naše děti nebyly  
ušetřeny nervového nátlaku. Dcera 
ve škole a syn, který se narodil v 
USA, později ve školce. Byly to pře
ce em igrantské děti.

Po dvou  letech jsem  se odvážila  
podat si přih lášku k přijímacím  
zkouškám  na PKS, abych m ohla  
pracovat ja k o  herečka svobodného  
povolání. R ozhodující bylo zvlád
nout individuální po litické p o h o vo 
ry a sam ozřejm ě největší roli k přije
tí hrála po litická  činnost. Talentové 
um ění bylo celkem zapom enuto. 
Z koušky  jsem  úspěšně absolvovala, 
dokonce i na po litické o tázky jsem  
odpovídala jak nás učili ve škole a ja k  
psaly noviny. Dostala jsem  p o  dvou  
měsících p ísem nou odpověď, že ne
m ohu být zprostředkována jejich  
agenturou. Občas jsem  účinkovala  
na cizí sm louvu, později v roce 1978- 
79 jsem  dostala několik malých rolí 
na Barrandově, dodnes nevím , ja k  to 
bylo možné.

Naše situace se neměnila. Stále 
jsm e  byli p o d  dozorem , strach se v 
nás stupňoval, uvědom ovali jsm e  si, 
že nás kdyko liv  m ohou  neprávem

odsoudit a nebude odvolání. Psy
chicky jsem  na tom  byla velm i zle. 
Bála jsem  se každého sebemenšího  
hluku, nebo kro ků  na chodbě, když  
jsem  vyšla na ulici, děsilo m ě celé 
okolí. M anžel by! uzavřený, já  si dě
lala výčitky, že je  to vše m oje chyba, 
děti vzpom ínaly na USA, rozebíraly 
rok 1968 a kladly nám různé otázky, 
na které jsm e  museli lhát. Po bytě  
jsm e hledali odposlouchávací zaříze
n í a o našich plánech, ja k  se dostat 
zpět na svobodu, jsm e  m luvili v ko u 
pelně při tekoucí vodě. Nedůvěřovali 
jsm e  ani jed iném u člověku, který se 
pohybova t v naši blízkosti, dokonce  
jsm e  se ani slůvkem  nesvěřili rodi
čům. Několikráte jsm e  žádali o pasy, 
ale byly zam ítnuty.

V roce 1977 jsm e  se přestěhovali 
do Karlových Varů. V Praze jsem to  
už nem ohla vystát, potřebovali jsm e  
k lid  a tak jsm e  si mysleli, že by nám  
m ohla varská příroda pom oci k leh
čím u přežití. M anžel dostal ve Va
rech zodpovědné m ísto (je z  hotelo
vého provozu) a na chvíli jsm e  si už 
mysleli, že se umoudřili, bohužel 
jen  do té doby, než jsm e  se doslechli, 
že se o našem přesídlení hovořilo na 
schůzi N árodní fro n ty  a že jsm e  p o d  
dozorem  karlovarského vnitra. Vše 
jsem  si ujasnila, k d y ž  jsem  žádala o 
cestovní do ložku  na jeden den do 
V. Německa, kde jsem  chtěla udělat 
nějaký nákup. Byla jsem  předvolá
na na oddělení Pasů a víz, kde u ž  če
kali pánové od  vnitra, aby m i sdělili, 
že naše přestěhování je  p o n ěku d  p o 
dezřelé - Vary - b lízko hranic, p lné  
cizinců a opět výslech. Potom  jsem  
byla představena panu R., k terý  m ěl 
na starosti náš obvod. N ěkolik týdnů  
se radili, p o to m  m ně povolili je d n o 
denní vstup do V. Něm ecka a o d  té  
doby k nám  pan R. čas od  času do
cházel, pravděpodobně aby zjistil, 
ja k  žijeme. Byl to poc tivý  pracant a 
svou práci nebral na lehkou váhu. 
Vždy přišel s nějakou překvapující 
otázkou, ja k o  např.: "V  roce 1969 
js te  dostala po litický  azyl v Z. Ně
mecku, to js te  musela p ě kn ě  špinit re
publiku . Co?" Nebo: “Podepsala 
js te  Chartu 77?" "Ne. ” "No, to neva
dí, m y  si to stejně zjistíme. ”

K dyž jsm e  opět p o  p ě ti letech p o 



bytu  v Č SSR , kde jsm e  všechno trpě
livě snášeli, žádali o pasy, byly opět 
zam ítnuty. Byli jsm e  stále ve stejné 
situaci, ja ko b y  se celá ta léta čas za
stavil. M anžel se nem ohl vyrovnat 
s hospodářstvím  v podn iku  kde pra
coval, s p lýtváním  časem, materiá
lem, s neschopností jeh o  nadříze
ných kom unistů. Dcera nám dorů
stala a m y jsm e  se pom alu připravo
vali na to, že m usím e slevit z vysoko
školského vzdělání na učební pom ěr. 
Ovšem tyto starosti prožívá  tisíce 
dalších neangažovaných lidí, s tím  
rozdílem, že m y  jsm e  měli výčitky  
svědom í. Stále častěji a stále při te
ko u c í vodě jsm e  spekulovali, jak  
získat pasy. Napsali jsm e  na prezi
dentskou kancelář, k našemu pře
kvapen í to zabralo a m y jsm e  koneč
ně  p o  pě ti letech drželi pasy  v rukou, 
ovšem  do ložku  do Jugoslávie jsm e  
nedostali (jen já  ze zdravotních dů
vodů). K dyž jsm e  chtěli podat odvo
lání, m anželovi bylo vyhrožováno, 
že v takovém  případě budou pasy  
opět odebrány. To už bylo jaro  1979 
a m y si neum ěli představit, žít v této  
zem i další roky, nehleděna to, že m e
zitím  by děti dorostly a pak by to šlo 
ješ tě  hůře. Nedalo se déle žít ve stra
chu, bez vyhlídek do budoucna, s vý
čitkam i svědomí, do jakéh o  života  
jsm e  přivedli děti.

Nebylo jin é  východisko než risko
vat. Zkoušeli jsm e  to na rum unsko-  

jugoslávských hranicích, zapsali si 
naše čísla pasů a poslali nás zpět. Ne
vzdali jsm e  se. Odjeli jsm e  do Sofie, 
kde jsm e  se stavěli na am erickém  vel
vyslanectví a vysvětlili jim  naši situa
ci (synovi rozeném u  v New Yorku  
jsm e  v roce 1975 nechali vystavit pas 
na am erickém  velvyslanectví v Pra
ze.) Dopsali jsm e  na m oji do ložku  
m anžela a děti a doufali jsm e, že 
snad Bulhaři, neznalí našich doložek, 
by mohli, tam někde u hranic, kde  
lišky dávají dobrou noc, zvednout 
závoru. Na hranicích ani živáčka, jen  
osam ělý celník. Vzal pasy do budky  a 
dlouho nevycházel - najednou jsm e  
se ocitli uprostřed nam ířených sam o
palů. Posílali nás zpět do Sofie na 
čs. velvyslanectví, kde dostanem e  
zpět doklady. Bylo nám velmi úzko, 
velm i těžce. Děti i já  jsm e  p lakaly  a 
několikráte jsm e  se s m anželem  p o 
kusili poprosit o pasy, ale vždy jen  
bedlivěji nam ířili samopaly. M anžel 
nebyl schopen řídit auto a já  jsem  se 
snažila vzpam atovat sebe i jeh o  s vy

pětím  všech sil. Byla noc z pá tka  na 
sobotu, na hranicích jsm e  strávili tři 
hodiny  v dešti, třásli se zim ou  a vysí
lením. Nechtěli nás nikde ubytovat 
bez dokladů a tak jsm e  se v tom to  
stavu vraceli několik set km  do S o 
fie na naše velvyslanectví, znovu  p o 
kořeni, bez úspěchu. Pasy jsm e  d o 
stali až v pondělí s tím. že jsm e  hlídá
ni bulharskou policií, že se m áme  
vrátit ihned do Československa. By
la to hrozná cesta zpátky.

Po příjezdu jsm e  dobře ukryli p a 
sy a čekali na vyřknu ti ortele. M an
žel byl přeřazen na velmi podřadné  
místo, kde byl stále p o d  dozorem , 
ale na to jsm e  si už zvykli. Krátce na 
to jsem  zjistila ztrá tu  všech našich 
dokladů, které byly uloženy ve velké 
obálce - pasy nenašli. Po několika  
dnech o d  našeho příjezdu jsem  usly
šela zprávu o třídenním  průjezdu Ju 
goslávií do Bulharska. Byl to šok, ale 
čím více jsm e  nad tím dumali, tím  ví
ce se nám  to zdálo být neuvěřitelné - 
že by najednou bez nějakého prově
řování pustili ko hoko liv  do Jugoslá
vie? Byli jsm e  j i ž  totá lně zmatení, ne
věděli jsm e  co s nám i bude, ale risko
vat jsm e  se už neodvážili. Bylo to 
však je n  dočasné, poněvadž pár dn í 
nato jsm e  se bohud íky  dozvěděli, že 
se ví o naší návštěvě am erického vel

vyslanectví v Sofii. N em ohli jsm e  to
m u uvěřit. Tak to byl vlastně ten 
hlavní důvod  všeho, co se dělo v Bul
harsku. D ruhý den jsm e dostali p o 
zvánku  k zahájení ortelu, ale to j iž  
jsem  byla na cestě do banky  v Praze, 
zařídit devizový příslib (ve Varech se 
člověk jen  tak neztratil z  dozoru) a 
večer, ja km ile  se m anžel vrátil ze za
městnání, bez ja kéhoko liv  balení, 
jsm e  ujížděli zachránit své živo ty  do 
Jugoslávie. By! to pro nás velký zá
zrak a největší štěstí ja k é  jsm e  kdy  
prožili.

V R akousku  (kam  jsm e se dostali 
z Jugoslávie) se je š tě  dostavily dů
sledky t restu za m oji touhu  p o  d om o
vě. Prožili jsm e  tam sedm městců bez 
podpůrné organizace, tém ěř celou 
zim u bez teplého oblečení. Letenky  
do Austrálie jsm e  si museli fin a n co 
vat sami, takže nás čeká pětiletý  
dluh, ale h lavní je, že m ám e opět svo
bodu.

Dnes hluboce vychutnávám e z p l
ného doušku svobodu, se kterou je  
spjato i m é zdraví, přesto si často kla
dem e otázky. Proč nás tak trápili? Co 
z nás chtěli udělat? Štvance ,9 Nebo 
po d vodn íky  ja ko  jso u  oni sami? Sli
bovali, lákali, p o tom  se vysmívali a 
trestali. Vzali nám tolik let života. 
Vždy jsem  cítila ja k  jim  dělá dobře, 
trápit nevinné. Nacházejí tím uspo
ko jen í z  dobře vykonané práce.

Setkala jsem  se zde s několika  kra
jany, kteří, ja k  se zdá, neznají situa
ci v Československu. Obrátila jsem  
se na starousedlíka, který učí na zdej
š í univerzitě, o rady týkající se m é  
profese. Zajím al se, zda m ám  s sebou  
doklady, kd yž  jsem řekla že nemám, 
odpověděl m i tolik znám ou větou: 
“No to nevadí, m y  si to  zjistím e."  
Setkala jsem  ses člověkem, který věří 
pohádkám  své m am inky z dom oviny  
a nikdo m u to nevvm luví. Setkala  
jsem  se s emigranty z roku  1968. k te 
ří navštívili Československo a velmi 
si to vychvalují, j in í  to uží p o  dom o
vě a hodlají si urovnat vztahy. A tito  
Udě kouka jí ja ksi divně, že jsm e  se 
kdysi vrátili z USA, jako by s nám i 
opovrhovali. Proč? N erozum ím  této  
logice. Ja ký  je  m ezi nám i rozdíl? D o
pustili jsm e  se přece stejného pro
hřešku p o  roce 1968. Jenže tito lidé, 
co tam jezd í na dovolenou, si na roz
díl od  nás odvážejí zkreslené předsta
vy, pro tože nepoznají co se děje v zá
ku lisí režimu. Přece jen  je  m ezi nám i 
rozdíl. Brzy nás tam  vyléčili z lásky



A vlasti. To slovo jsem kdysi vyslovo
vala s velkou úctou, ale už několik  
let pro m ě neexistuje a nebude existo
vat. d o ku d  ho budou vyslovoval 
kom unisté.

Marie D\ 'ořák ová-S  isi ni Heliová

Našinec 
v Germánii

Každý večer zapínám televizor, 
protože nesmím propásnout dvojí 
německé zprávy. Na prvním progra
mu jsou prý mírně levicově-liberální, 
na druhém zase více nakloněny opo
zici, tedy pravici. Pravděpodobně se 
dvojí zpravodajství liší interpretací 
západoněmecké zahraniční politiky 
a ve vztahu k tak zvaným lidovým de
mokraciím. Pokud jde o vnitřní poli
tiku a situaci v Německé spolkové re
publice, dozvím se z obojího zpravo
dajství, že to s námi jde neustále z 
kopce, tedy, jak říkáme tady “zu- 
grund” . Zemí zmítá jedna krize za 
druhou, vláda dělá permanentně 
chyby nebo se dokonce blamuje, da
ně jsou nesnesitelně vysoké, teroristé 
a staří náckové číhají s odjištěnými 
bombami za každým rohem, hos
podářství sténá a úpí, komunistický 
východ neustále provokuje, což sou
hlasí, ale my se nedáme, protožejsme 
pro uvolnění vztahů, ačkoliv nikdo 
přesně neví, co uvolnění vlastně je 
nebo mohlo být. Mí noví němečtí 
spoluobčané vidí zítřek téměř jako 
apokalyptickou katastrofu: Benzín 
má zjara zase o tři feniky podražit...

Kdybych tedy měl zítřejší osud ro
diny přizpůsobit dnešním hrůzám, 
které se na mne z televize dvakrát za

večer valí, musel bych pakovat kufry, 
balit nábytek a knihy a stěhovat se 
do Winnipegu (ať se na mne krajani 
nezlobí), kde se asi opravdu nic ne
děje. (Krajan-Ostravák mne ve Win
nipegu zavezl autem na pokraj prérie 
a řekl: “Tak to je ono! Dál nic, jen 
furt to samé.” Poslouchal jsem kdy
si cosi zcela abstraktně nejasného o 
metafyzickém strachu, a teprve na 
pokraji prérie u Winnipegu jsem si 
uvědomil, co to vlastně je a obnáší.)

Západní Němci se neustále čehosi 
bojí: hospodářské krize, v níž Angli
čané žijí už po desítiletí, a bez které 
by Italové asi byli nešťastní, protože 
život bez krizí není zajímavý; pokles- 
ne-li v Německé spolkové republice 
výroba automobilů o pět procent za 
čtvrtletí, vidím kolem sebe a na obra
zovce ustrašené obličeje a slyším 
moudré předpovědi, že tohle je začá
tek našeho konce, čili další Gotter- 
dammerung. Německo, země prů
myslová, trpí a sténá zemědělskou 
nadprodukcí. Na přísně střežených 
místech skladujeme desítky tisíce tun 
másla, abychom si v případě války 
mohli dopřát “ Butterbrot” , ale když 
Sovětům máslo chybí, jsme prví. 
embargo sem embargo tam, kteří je
dou do Moskvy máslo nabízet a pro
dat za cenu skoro směšnou. Četl 
jsem, že bychom na tom byli finanč
ně lépe, kdybychom zásoby másla 
spálili v elektrárnách.

Jenže kromě mnohajiných strachů 
vládne v Německé spolkové republi
ce především strach z Rusů. Když 
německá televize převezme program, 
dejme tomu Donských kozáků, sedí 
německospolkový občan s láhví 
dobrého a drahého vína, za něž bych 
musel v Kanadě zaplatit majland, 
před obrazovkou, příjemně se stra
chy chvěje, upřímně slzí a vzdychá: 
“Ach, Rusko, není to krása! Ty duše, 
ty velké duše!”

Když poslední donský kozák za
hučí z celé duše “ach uchněm”, či co
si podobného, přijdou zprávy, a v 
nich se třeba dozvíme, že Sověti mají 
v N D R  a v Československu asi
15.000 těžkých tanků, že kousek od 
polských hranic, západně od Varša
vy, jsou zase rakety mířící na Mni
chov. Tedy: bojíme se ještě více. Sko
ro všichni jsme proti zvýšení výdajů 
na zbrojení. Německá armáda, říká
me jí tady Bundeswehr, nám tu tam 
předvede v televizi nový typ západo- 
německého tanku, zázrak techniky,

ale, jak nám v komentáři, sdělí vyso
ký důstojník, “zbytečně komplikova
ná a příšerně drahá hračka. Kus za 
čtyři milióny marek.” Aspoň vím, 
nač platím daně.

Přísahají-li západoněmečtí rekruti 
na ústavu Spolkové republiky, sku
tečně nejdemokratičtější ústavu 
v Evropě, která navíc ještě funguje 
a zaručuje občanu nejen sociální 
bezpečí, ale i spokojený život v bla
hobytu, najdou se občané-křiklouni, 
kteří přísahu obránců demokracie 
považují za provokaci, oživování mi- 
litaristických tradic a vůbec jako  cosi 
nanejvýše nemravného.

Na druhé straně Kanálu, v Anglii, 
dodnes uvidíte v tamní televizi filmy 
z II. světové války, v nichž Němci vy
stupují jako omezení hrubiáni či sa
dističtí zločinci. Pro anglické školá
ky je Němec ještě pořád cosi jako 
nenasytná obluda, či krvežíznivý ves
nický balík v uniformě SS, požírají
cí kradené uzené. Italové (s radostí) 
sledují v televizi třeba německou po
licii jak se snaží uklidnit, někdy 
ostatně dosti nevybíravými prostřed
ky, poblázněné levičáky, a už ra
dostí vyjeknou: Fašisti! Italové při
tom velkoryse zapomínají, že fašis
mus vznikl v Římě a že zarytými de
mokraty se většina z. nich stala až. po 
té, kdy se Američané vylodili na Sicí
lii. Pro Francouze je vše, co končí u 
poslední stanice pařížského metra, 
zapadlá, zaostalá provincie. Každý 
Francouz se samozřejmě považuje 
už od roku 1939 za zarputilého anti- 
fašistu a nikdy Němcům nezapomene 
porážku z roku 1940 a koncentrační 
tábory. Obojí jistě právem. Jenže 
Francouzi nemají Němce také rádi, 
protože jim tu a tam německý tisk 
připomene horlivost francouzské po
licie při zatýkání a transportech 
francouzských Židů do Osvětimi, 
M ajdanku a Bergen-Belsenu...

Rakušané trpí “německým kom
plexem”, chtěli by na tom být jako  
Spolková republika, ale nemají na 
to. Pokud jim němečtí turisté zaplňu
jí alpské hotely, dobře a poctivě pla
tí, snášejí hlučné turisty z Bavorska, 
z Hesenska nebo ze západního Berlí
na s ohrom nou trpělivostí a s přívě
tivostí. Občas za hotel a za lanovku 
cosi přirazí, ale to se jaksi nepočítá. 
Švýcaři se chovají korektně, protože 
kalvinisté mají poněkud zvláštní 
názor na pozemskou morálku: Pán 
Bůh miluje toho, komu přízeň proka



zuje uspokojivým bankovním kon
tem, samozřejmě uloženým v bance 
v Curychu, v Ženevě nebo v Bernu. 
Kdo má prachy, je dobrý člověk. 
Kdo je nemá. je zřejmě hříšník, je
muž Pán Bůh nepřeje. Západní Ně
mec je vesměs dobrý člověk.

Komplikace nemáme v Německu 
s Holanďany a s Belgičany, protože 
ti mají svých vlastních až přespříliš. 
Do Dánska se jezdí pro laciné máslo. 
Švédové si na neděli zajedou lodí do 
severoněmeckých přístavů na kořal
ku. protože u nich stojí flaška whisky, 
ještě k tomu na příděl, asi desetiná
sobek naší ceny.

Západní Německo má přímo zar
putilou vůli vycházet se sousedy po 
dobrém, a když to nejde jinak, upev
nit přátelství finančními injekcemi. 
Pokud jde o vztahy k partnerům 
v NATO a k neutrálním zemím, po
važujeme to za správné, problema
tická je však dobrá vůle, kterou Spol
ková republika prokazuje východu, 
hlavně však Německé demokratic
ké republice.

Německé demokratické republi
ce platí Spolková republika skoro 
za všechno, za transitní cesty do zá
padního Berlína, za poštovné, za te
lefonní styk s Berlínem, za železnice, 
za smetí, které obec západní Berlín 
vyváží do NDR, za vodní cesty. O b
chod mezi Německou spolkovou a 
Německou demokratickou republi
kou se tady považuje za “vnitroně- 
mecký obchodní styk” ; východ k 
nám dováží třeba fotoaparáty, které 
vyrábějí vězni v Německé dem okra
tické republice, bez. cla. Soudruzi ve 
východním Berlíně přišli před něko
lika lety na úspěšný trik: v Honkon- 
gu nakoupili levný textil, přivezli jej 
do N D R, tam přišili značky “ Made 
in N D R ” a obleky šly přes “vnitro- 
německou” hranici bezcla na náš trh. 
Když. to prasklo, zavřeli jsme tady 
několik západoněmeckých překup
níků, kteří ani možná nevěděli, od 
kud zboží z N DR vlastně pochází. 
Hlavní “šíbři” ve východním Berlí
ně se samozřejmě potrestat nemohli.

Berlín má být městem bez vojska, 
tedy jen bývalí spojenci z II. světové 
války tam mohou podle platných 
dohod mít posádky. Proto třeba ne
jdou  mladí chlapci ze západního Ber
lína do Bundeswehru - armády. Vý
chodní Němci však ve své části měs
ta rekrutují vesele, vyzbrojují “děl
nické milice” a pořádají, což spoje

necké dohody zakazují, vojenské 
přehlídky se vší parádou: s tanky, 
tryskovými letadly a s raketami. 
Západ samozřejmě vždy protestuje, 
ale není nám to nic platné. Západo- 
německý chlapec, který právě slouží 
u Bundeswehru, však do západního 
Berlína nesmí vstoupit v uniformě. 
Když tam jede třeba na návštěvu za 
holkou, musí v civilu.

Pokouším se už na několika strán
kách najít odpověď na otázku: Jací 
jsou dnešní západní Němci? Zajisté, 
jsou pracovití, disciplinovaní, trochu 
hluční. Takovými byli zřejmě už před 
rokem 1933. Takže se musím ptát 
dále: Změnili se po roce 1945?

Odpověď zní jednoznačně: Změni
li, a jak!

Německu moc prospělo, že pro
hrálo válku. Od Američanů podchy
tili trochu z kovbojské poctivé naivi
ty a z americké schopnosti tolerovat 
i jiné národy, rasy a náboženská vy
znání. Od Francouzů se naučili lépe 
vařit a jíst, v čemž ostatně západní 
Němci své vzory už dávno předstihli; 
od Angličanů okoukali demokracii a 
přizpůsobili ji podmínkám Němec
ka, země velice rozdílné. Pravý Ba
vorák se od severního Němce liší více 
než Slovák maďarského původu od 
pravého Pražáka. Jestliže se Něm
cům předhazuje, že se demokracii 
museli od roku 1945 učit, považuji 
to za výčitku sice oprávněnou, alejen 
pokud se týče generace starší než 55 
let. Mimochodem řečeno: jestliže na
ši exulanti někdy ohrnují nad němec
kou demokracií nos a staví do popře
dí československou demokratickou 
tradici, měli bychom si uvědomit, že 
naše demokracie trvala jen dvacet let 
a učila se u vzorů, které ji - mám na 
mysli Francii a Anglii - v době nej
těžší ne právě elegantním způsobem 
v Mnichově 1938 hodily přes palubu. 
Západoněmecká demokracie trvá už 
třicet let a funguje. Mladší generace, 
tedy lidi pod padesát, netrpí uctivým 
poddanstvím k nadřízeným a k “ou- 
řadu” či k státní moci, ba naopak 
svůj vztah k státu, skutečně dem o
kratickém, vyjadřují právě tak kritic
ky jako  mladí Američané, Angličané 
a Francouzi. Jestli existuje lepší a 
přesvědčivější důkaz o pevné zápa- 
doněmecké demokracii, pak jsou to i 
volební výsledky z podzimu 1980. 
Extrémisté levicového i pravicové
ho ražení nezískali dohrom ady ani
0,4 procenta hlasů, Německý volič

posílil politický střed, tedy liberály, 
oslabil vládnoucí sociální dem okra
cii. hlavně však její levicové křídlo 
právě tak jako  sociálně-křesťanskou 
unii, která neměla šťastnou ruku při 
volbě kandidáta na úřad kancléře, 
dr. Franz-Josefa Strausse, politika 
sice mimořádně chytrého, trpícího 
však nevypočitatelnou impulsívnos
tí, která německého voliče poněkud 
vyděsila.

Možná, že následující řádky vy
provokují mnohé čtenáře Západu k 
ostrému výpadu proti pisateli člán
ku, který tvrdí: když v roce 1945 do
byli spojenci Německo, zjistili, že na
ráz jsou všichni Němci demokraté, že 
nacisté jakoby zmizeli. I malí a střed
ní přisluhovači mrtvého fýrera se du
šovali, že nikdy pravými a oddanými 
nacisty nebyli, a když, tak museli. A 
víte, že přiznávám Němcům právo, 
mluvíme o roku 1945, se zříci nacis
mu a strašné minulosti, za níž každý 
nesl svou část odpovědnosti a viny? 
Představme si podobnou situaci v 
Československu: zítra se tam komu
nistický režim zhroutí a pozítří by
chom zjistili, že většina komunistů 
naráz zmizela. Každý z bývalých by 
se už pozítří dušoval, že “s nimi” sice 
táhnout musel, ale vnitřně nesouhla
sil. A víte, že bych takovému člově
ku i uvěřil? Totalitní systémy, kterým 
jsme už bohudík odvykli, mají totiž 
v ruce všechny prostředky k tomu 
občana zdeptat, ponížit, donutit jej, 
aby se v pudu sebezáchovy zachraňo
val, mnohdy i nečestně. Totalitní re
žimy produkují traumatizovaného 
občana, ustrašené tvorečky chvějící 
se o kousíček soukromého štěstíčka, 
lidičky bez prostoru a mimo prostor, 
v němž se daří svobodnému jedinci. 
Kolik máme v současném Českoslo
vensku občanu, kteří se vzepřeli a po- 
depsali Chartu 77? Asi tisíc. To je 
úměrně k počtu obyvatelstva méně, 
podstatně méně než Němců, kteří se 
v letech 1933 až 1939 postavili na 
odpor Hitlerovi. Početní srovnání 
samozřejmě nic nesrovnává, jen do
kazuje, že každý totalitní režim si se 
svou opozicí dokáže poradit, zničit ji 
fyzicky, což důsledně prováděl Hit
ler, nebo duchovně, což nám zase 
předvádí dr. Husák a spol. Jestliže 
by duševně utrmácený českosloven
ský občánek po zhroucení režimu 
konečně svobodně mohl vykřiknout: 
Já musel, abych se zachránil!, vzal 
bych ho na milost. A další příklad:
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setkáváme se i v exilu s bývalými do
ma mnohdy nepříjemně agresivními 
bolševiky, kteří až tady prohlédli a 
obrátili se, četní k víře v Boha, jiní 
zase k některému zdejšímu demokra
tickému směru. Mnozí z nás to sná
šejí s nelibostí a dávají ji zřetelně na
jevo, někteří právem, protože pod 
komunisty trpěli, jiní ne tak zcela 
právem, protože doma byli hezky zti
cha a k pokřiku proti bývalým komu
nistům si dodali odvahy až na Zápa
dě. Ať už tak nebo onak, nehodlám 
se k pokřiku proti bývalým komu
nistům (nyní v exilu) připojit, proto
že pro mne jejejich prom ěnavdem o- 
kraty různých zabarvení důkazem sí
ly naší, západní demokracie. Až ta
dy, ve světě, kde lze přiznat barvu, 
v demokracii, která každému posky
tuje šanci začít znovu, poctivěji a lé
pe, mohl bývalý komunista odhodit 
zátěže strachu a snad i zbabělosti, 
které jej doma svazovaly do uzlíčku 
chvějícího se strachy o existenci a 
přežití.

* * *
A naši exulanti v Německu? Na

psal jsem asi před rokem hodinový 
pořad pro německý rozhlas o čes
kých exulantech od roku 1968 v Ně
mecké spolkové republice. Počítač 
v Norimberku, který eviduje sociál
ní postavení, zaměstnání a výdělky 
všech občanů žijících na území Ně
mecké spolkové republiky, mi “vy
plivl” tyto údaje: z československých 
státních občanů, kteří od roku 1968 
požádali v Německé spolkové repub
lice o asyl a žijí tady, pracuje z celko
vého počtu jen 1,8 procenta v ma
nuálních dělnických povoláních. 
Roční příjem českého exulanta je o 
22  procent vyšší než průměrný pří
jem občana Německé spolkové re
publiky. Počet vysokoškolsky vzdě
laných českých exulantů převyšuje 
západoněmecký průměr o 67 pro
cent. Statistika tedy dokazuje, že do 
západního Německa přišli po roce 
1968 vesměs vysoce kvalifikovaní 
lidé, kteří se tady velice dobře a 
úspěšně uchytili, založili nové exis
tence a zřejmě i dobře žijí. Poté, kdy 
se pořad odvysílal, ozval se mi roz
hořčený český básník bydlící někde 
v severním Německu a obvinil mne, 
že lžu, protože nevydělává o 22  pro
cent více než německý soused, a že 
Němci jsou prý nafoukaní, nemají 
smysl pro český humor, nerozumí 
české poezii, zvláště pak ne té, kte

rou píše, a že my Češi musíme Něm
ce považovat jen za pracovité včelič- 
ky bez fantazie. Možná, že má bás
ník pravdu, ale nemá ji celou. Znám 
případy, kde se naši lidé s Němec
kem těžce sžívají, znám ale jiné, kdy 
jim to jde až překvapivě rychle. 
Znám několik ztroskotanců, kteří 
tady už dvanáctý rok studují, pobí
rají stipendia, ale dostudovat nehod
lají, protože se jim zřejmě nechce. 
Znám alkoholiky a české “mafiány” 
živící se všelijak, jen ne poctivě. 
Znám několik českých vykuků, kteří 
si příživnické tendence a překvapi
vou vitalitu žít na úkor druhých při
nesli i sem. Poznal jsem je ostatně v 
Kanadě i v USA. Tedy žádné zvlášt
ní případy. Znám exilové dámy, kte
ré na reprezentačním plesu českého 
exilu v Německu, (pořádá se každý 
rok v nejdražším mnichovském hote
lu), sténají pod tíhou zlata a perel. 
Nepředplatí si však Západ, nekoupí 
českou knihu, protože si “právě po
řídili novou mercedesku, stát je ne
stydatě okrádá na daních a manžel, 
představte si, zubař, vydělal loni jen 
půl miliónu marek! Já vám, řeknu, 
jdeme zugrund!” Znám ale mladou 
dvojici, prodavačku a nástrojaře, 
kteří sem letos na jaře přišli, a ještě 
předtím, než si koupili první hrnce a 
talíře, vydali prvních vydělaných 450 
marek za české knihy. Znám paní. 
která ještě na jaře roku 1980 byla 
sekretářkou slovenského ministra 
v Bratislavě, utekla přes Jugoslávii, 
získala okamžitě jako  “politicky pro
následovaná” asyl, ale teď už žádá
o urovnání vztahu k ČSSR, protože 
“ vraj jestvujú aj osobné dóvody k od
chodu z Československa, nie len poli
tické.”

Exil s námi i v Německu zamotal. 
Žijeme v jiné společnosti, neříkám, 
že v cizí, pouze v jiné. Neměli by
chom ji měřit podle našich znalostí 
a zkušeností, měli bychom i Němce 
chápat. Nemůžeme tady žít p r o t i  
Němcům, ale ani docela s nimi. Ne
můžeme Němcům vnutit náš způsob 
myšlení a života, musíme se však 
bránit, aby nám nevnucovali příliš 
ten jejich. Je zřejmé, že s nimi pobu
deme ještě dlouhý čas...

Ota Filip

Předplaťte si ZÁPAD ! 
Předplaťte si ZÁPAD ! 
Předplaťte si ZÁPAD !

Znečištění ovzduší v SSSR.
Úředník jednoho z ministerstev 

Sovětského svazu vydal pod pseudo
nymem Boris Komarov knihu Zni
čení přírody  v Sovětském  svazu. Kni
ha vyšla nejdříve v Samizdatu, a 
později ve Spojených státech. Koma
rov v ní říká, že asi 10% obyvatelné 
části SSSR již bylo zcela zničeno vy
kácením lesů, dolováním a průmys
lem. Tato oblast, která je větší než 
celá západní Evropa, se již prakticky 
proměnila v poušť. Sibiř, kdysi země 
neposkvrněné přírody, se může stej
ným způsobem změnit ve zmrzlou 
pustinu během dvaceti let.

Komarov uvádí několik zajíma
vých příkladů bezhlavého ničení pří
rody v SSSR, kterému nestojí v ces
tě žádné veřejné mínění, žádný tisk 
ani dobrovolné organizace. V blíz
kosti továren na superfosfát je na j a 
ře, když roztaje sníh, tolik superfos- 
fátového prachu, že ničí všechny 
rostliny včetně mechů a lišejníků.
V jednom uralském městě musí spe
ciální brigáda čistit prach a saze se 
střech, aby se nezřítily. Vrozené de
fekty dětí, patrně způsobené otráve
ným ovzduším, rychle přibývají. 
Nyní postihují asi 7-8% dětí, ale oče
kává se, že v roce 1990 bude postiže
no až 15% všech nově narozených.

Sovětský svaz produkuje mnohem 
méně automobilů než Spojené stá
ty, ale znečištění ovzduší je v SSSR 
v některých oblastech stejné jako v 
USA. Při výrobě každého kusu zbo
ží produkuje socialistická ekonomie 
dvakrát víc škodlivých látek než

• USA.
V Azovském moři poklesl kvůli 

znečištění vody počet nalovených 
ryb na jednu devadesátinu ve srovná
ní s poválečným obdobím.

Komarov nevěří, že bv socialistic- 
. ký systém mohl tyto problémy vyře

šit. Ostatně tato kniha potvrzuje to, 
co už dávno víme o ničení přírody v 
Československu. Ti, kterým se poda
řilo odejít z Československa, říkají, 
že se jim venku “lépe dýchá”, a myslí 
to obrazně. Ono to ale začíná být 
pravda i doslovně. Plýtvání surovi
nami, energií, lidskou iniciativou a 
talentem a ničení přírody jsou typic
ké rysy socialismu. Víte, že Česko
slovensko spotřebovává víc energie 
na obyvatele než Západní Německo 
nebo Francie, země s několikanásob
ně vyšší životní úrovní? Četl jsem to
v Rudém právu. Marcel Pletka



Zajímavosti ze světa
Mauritius s modřinami otauič

Nic jsem o něm nevěděl. Až tedy 
na to, že tam Britové vydali známku: 
když ne nejprvnější, tak snad nej
vzácnější nebo aspoň určitě nejzná
mější.

Mauritius je ovšem ostrov a blízké 
sousedy nemá. Na východ směrem k 
Austrálii je úplně nic po mnohé tisí
covky mil. Bývám iracionálně naklo
něn přisuzovat opuštěným výspám 
na zajímavosti.

Též jsem měl v Americe mauritij- 
ského studenta. A že budu muset 
určitě navštívit jeho rodinu. Moc se 
budou všichni radovat, zejména ta
tínek, to je čínský mandarín a velký 
světák s mnoha konkubínami, tvrdil 
syn Raymond francouzského vzezře
ní. A že jim hned píše o události na 
ostrov. Výborně, nebudu tuctový tu
rista, komerčně škubaná součástka 
stáda.

To bych měl důvody tři. Teď ten 
hlavní: na cestě z Austrálie do Jižní 
Afriky, kam jsem mířil, byl Mauri
tius jediná možná zastávka. Někdej
ší Madagskar a nynější Malagašská 
republika natolik zpokrokovatěla, 
že do svého vzdušného prostoru ne- 
vpouští kapitalistický Qantas, natož 
SAA - Suid-Afrikaanse Lugdiens. 
A nikdo jiný na trase nelétá.

Mauritius býval naprosto prázdný 
ostrov, bez praobyvatel, na rozdíl 
třeba od Ceylonu nebo právě Austrá
lie, jíž jsem mínil opustit.

První se prý dostavili Arabové a 
Malajci ve středověku. O těch dru
hých a následných to už víme přesně: 
Portugalci v šestnáctém století. Ho
lanďané v sed mnáctém století. Ti hle
dali základnu k občerstvení na cestě 
od mysu Dobré naděje, a kdyžji na
šli, pojmenovali ji po princi Mořico
vi z Nassau.

Francouzové se dostavili v osm
náctém století a z Mořice se stal Ile 
de France. Přijeli s napudrovanými 
parukami a tyli z afroasijských ob
chodů, koření a zejména z cukrové 
třtiny. Na plantážích se plahočili 
čerstvě dovezení otroci z Afriky.

Nastalo devatenácté století a byla 
doba napoleonských válek. F ran
couzští bukanýři, patriotičtí korzáři

jako  baron Surcouf, měli na ostrově, 
základnu a ubližovali britské lodní, 
dopravě. V roce 1810 došlo k odpla
tě. Ubližovaní sem vtrhli s velkou si
lou, zmocnili se ostrova, vrátili mu 
sice holandské jméno, ale nastolili 
vlastní vládu Albionu. A protože 
v britské říši došlo ke zrušení otroc
tví, zrušeno bylo i zde. Osvobození 
se radovali a navíc i z plantáží natr
valo utekli - ať už ke břehu nebo do 
kopců.

Produkce nemohla váznout na vě
ky, pracovní síly bylo zapotřebí. 
Když se nenašla na místě, koloniální 
správa musela pohlédnout do dálav a 
tak došlo na tak zvané indentured 
laborers neboli Gastarbeitery z Indie. 
Dočasní pracovníci zůstali perma
nentně a jejich potomci dnes tvoří 
většinu obyvatelstva. Pax Britanni- 
ca trval 158 let - do jara  roku 1968. 
Pak vypukla nezávislost s problémy.

Vzlet

Jsem vzápadoaustralském Perthu, 
skoro přesně na opačném konci svě
ta od amerického bydla. Město jsem 
shledal k pomilování: na chvilku, 
možná, že na víc. Několik místních 
českých našinců mne ujistilo, že buď 
Kubelík nebo Firkušný, ale že nejspíš 
oba to byli, co prohlásili, že Perth je 
ideální místo jít do penze, na odpo
činek, nikoliv však nutně na odpo
činek ducha. Perth je atraktivní, mo
derní ostrov - ano, ostrov - voda dvě
ma směry a poušť zbylými směry. 
Z prima výspy je prý blíž do Singapu
ru než do Sydney.

Každopádně, mám na tuto proti- 
nožní výspu jen lahodné vzpomín
ky a do jum bo  Boeingu 747- SPjsem  
lezl bez nadšení. SP - speciál. Spe
ciální byla obsluha. Stewardka, pu
chýř protivný, nám rozdala nóbl jí
delní lístky, abychom si vybrali mezi 
mnoha extravagantně rozepsanými 
gastronomickými událostmi a hodo
vali.

Poté, co jsme si vybrali, oznámila, 
že nemají, a všem se dostane jedno t
ná krmě.

“Takže si vybrat nemůžeme,” 
troufnul jsem se ozvat.

“Jak pak by ne,” odvětila, “nemu
síte jíst.” Tedy jako  s jednotnou kan
didátkou. Též s Leninem, kdo nepra
cuje, ať nejí, já  teď takhle dlouho na 
akademické dovolené, už mne zasa
hují s bolševickou spravedlností. 
Však podivné, vždyťje to pěst apart
heidu, vždyť dnes cestuji jihoafricky. 
Přísná slečna přinesla pánovi vedle 
whiskey až s polévkou, a kávu až ho
dinu po desertu. Jakýsi kalvinistický 
koláč. Ve všem jsme dvoujazyční - v 
English a Afrikaans, řeči Burů s anti- 
k v á rn ím i  h o la n d sk ý m i ko řeny . 
Thank you. Dankie.

Máme před sebou osm hodin letu 
zvládnout tisícovky mil nad Indic
kým oceánem a jeho prázdnotou. To 
pak aby bylo bio. Steward (elegantní, 
s francouzským šarmem, do tmava, 
že by s kapkou nevhodné krve?) spus
til plátno. Poučen zkušeností z jiných 
palub, těšil jsem se na polopornogra- 
fii či aspoň na krvelačnost.

Jo, to zrovna! Vyběhl na nás pej
sek - Shaggy D.A. - nikoliv nejčerst
vější výtvorz dílny Walt Disneye. pro 
děti a dětiny.

Proč se tady s tímhle tasím: jde o 
politický poznatek. Kalvinističtí Bu- 
rové jsou moralisté, jsou přísňoni, 
a nemíní si svůj svět chránit toliko 
před rasovým przněním. Brání se 
marxismu-leninismu i rock-and- 
rollu. Vadí jim nahotiny a též by ne
pustili sebrané rozumy R SD R  Vasi- 
la Bil’aka.

U záchodu jsem se potkal s čer
ným pasažérem. Ha, apartheid má 
trhliny. Než jsem mohl spustit s pro
slovem o utrpení jeho rasy, oběť se
gregace mi poručila, abych jí podržel 
sako. Vskutku, dotyčný se nezdál být 
útlakem tak zcela podupán.

Tak tedy pod námi nic než voda. 
Ani jeden ostrůveček. Až dojde na 
ten náš M A U RITIU S čili ILE 
M A U RICE a nikoliv již ILE DE 
FRANCE, mělo by ho být 2,000 km 
čtverečních, kopcovitý a téměř kula
tý, 61 km krát 47 km, a kolem pobře
ží všeho všudy 217 km. A prý tam je 
moc lidí: OVERPOPUL.ATION, též 
zásluhou zcela úspěšného vymýcení 
malárie v šedesátých letech. Inu, uvi
díme.



Suchá sezóna

Ostrov zasahují cyklóny od ledna 
do března. Teď je červenec - “a rela- 
tively dry season” . To je dobře.

Když jsem v pozdním odpoledni 
přistáli na Plaisance Airfield, veške
rý obzor bylo jedno mókvavé olovo, 
bez jediného problesku pravděpo
dobnosti, že někdy bude jinak. Ne že 
kanulo, natož mrholilo! Voda se va
lila z nebes, až z toho byla předčasná, 
ponurá tma.

Všichni celníci a pohraničníci byli 
Indové. Neobtížili mne jedinou otáz
kou, jen mne odmávli a ani jim neva
dila láhev francouzského koňaku 
vzácné značky, nesl jsem ji jako  re
likvii k podarování otce studenta 
Raymonda, však otec je světák, ma
jitel mnoha konkubín, pozornost 
jistě ocení.

Tlampač praštěl a opakoval do 
vřavy ALK, t)LK, JULIK. Pak 
řekl PR O FE SO R . Pak jsém pocho
pil, že to  jsem já. Volali mne, zde bu
de vítací delegace, otec mandarín s 
poddanými. Zdali pak bude mít cop?

Neměl. Též mu chyběla většina 
chrupu. Usmíval se na mne střízlík 
v kloboučku a promluvil na mne dvě
ma neznámými jazyky. Předal jsem 
mu vzácný koňak. Protože nepřišel 
na letiště s dary, hrozila vážná ztráta 
tváře. Kufru se ujal jiný Číňan. Beze 
slova mi podal upracovanou ruku.

“To je bratranec, je hluchoněmý,” 
řekla pohledná dívčina, “já  jsem 
Marisse, Raymondova sestra, velmi 
je nám ctí vás přivítati,” a řekla to 
anglicky. Díky Bohu, Buddhovi, ne
budu ztracen, po ruce bude Maryša.

K mandarínovi nepředjela nablýs
kaná limuzína. Vstoupili jsme do 
průtrže, ťapkali kalužemi ke koloně 
polopolámaných taxíků, vlezli do 
jedné trosky, uvnitř byla mokrá, roz- 
rachotila se, vyrazila, jedeme vlevo, 
byli jsme britská kolonie, teď jsme 
nezávislost v britském Společenství.

Míjeli jsme jen cukrovou třtinu. 
Už byla několikametrová. Proč se 
Raymond chvástal? Chudák tatík byl 
celý nesvůj, jakýpak zazobaný smil
ník, zdálo se, že ve svém dlouhém 
životě teď sedí poprvé v taxíku, a na
víc má na krku amerického profeso
ra. Rodina bydlí v místě M AHÉ- 
BOURG. To zní elegantně. Na ro
mantických ostrovech Seychelles 
M A H É je hlavní ostrov. Kdo byl 
MAHÉ?

Přestal asfalt, vjíždíme do bídné
ho, částečně plechového městyse, 
mokvající antikvární samochod se 
smýká blátem až na opačný konec, 
už jsme tam před modrým baráčkem, 
usiluji o zaplacení jízdného, nejde to, 
cenu zřejmě usmlouvali a zapravili 
před řadou dní. Hluchoněný bratra
nec vnesl kufr do domu, kde se usmí
vali další rodinní příslušníci. Tady 
už byly i babičky. Štěbetaly čínsky, 
ale v naprosto jiném dialektu, než 
jaký znám trochu z domova; a pak 
jakási polofrancouzština. Jedině 
Marisse mluví anglicky.

Ještě, že ji mám. Pochopila, že 
mne pantomima vzájemného zubení 
a přikyvování k vzájemným nesrozu
mitelnostem zmáhá. Cestovatel byl 
odveden do privátního pokoje, vypa
ráděné ložnice s perfektně pohodl
nou postelí pod protimoskytovou sí
tí. Překotně jsem děkoval a oddychl 
si, až když jsem byl sám. Vyrušen 
jsem byl jen jednou. Špitavé děvčát
ko mi přineslo nočník. Byl zbrusu 
nový. Našel jsem v něm stopu dřevi
ny z maloobchodního balení. Však 
já si beztoho netroufnu, aby to pak 
někdo vynášel. Za mlada jsme močí- 
vali i z balustrád a okna tady mají. 
Za oknem bylo fotbalové hřiště, zá
toka a silueta dost vysokých kopců. 
Zítra tu má být na hřišti turnaj, jest
li přestane pršet. To určitě.

Konečně jsem pochopil, že moje 
ložnice slouží za ložnici většině rodi
ny, že v domku jsou pak jen kom ůr
ky, že já  mám tohle všechno a kde asi 
pohostinní orientální chudáci složí 
hlavu. 1 kdyby měli spát v průtrži na 
stromě, jak  bych se s nimi mohl přít? 
Vzpomněl jsem si na léto v roce 1975, 
když jsme byli s rodinou v Mexiku, 
neuhnuli balvanu, roztříštili převo
dovku, a v prachudém městečku jm é
nem Tilzapotla se nás ujali místní 
intelektuálové, chudí jako  myš - a o 
to víc pohostinní. Jeden naprosto ne
majetný učitel mi tehdy vnutil na pa
mátku svou občanskou legitimaci.

Vytáhl jsem z brašny tranzistoro
vé rádio a otočil knoflíkem. Ozýva
la se vesměs indická muzika. Potom 
se mezi monotónní kvílení na chvil
ku dostala Paříž se šansony. Byl jsem 
zpátky u Seiny na levém břehu.

Zprávy ve francouzské řeči. Hla
satelka Bernadette Chung* oznámi
* Tak krásné jm éno  bych si nevymyslel. 
Tehdy jsem si je poznamenal na magne
tofon.

la, že zítra bude špatné počasí. Sice 
jsme v zemi britského Společenství, 
na známkách máme Alžbětu II., Pax 
Britannica, jak  již poznamenáno, 
trval jeden a půl století a přesto ta 
dy z evropských vydrželo jen fran
couzské sémě. Čili ne zrovna výjim
ka z pravidla. Totéž platí na ostro
vech v Karibském moři a v Pacifiku.

Na Mauritiu domorodí běloši jsou 
Francouzové a ne Britové. Podle 
statistiky, angličtina je mateřštinou 
jen dvěma tisícům ostrovanů, což je 
méně než čtvrtina jednoho procenta 
všeho obyvatelstva. Veřejné školy 
jsou anglické, soukromé školy jsou 
francouzské, obě řeči jsou oficiální, 
ale vlezte s bílou kůží do jakéhokoliv 
obchodu či na úřad, a spustí na vás 
francouzský. Lingua franca ostrova
nů je však creole, řeč smíchaná z 
francouzštiny a afrických prvků. 
Francouzové a afričtí černoši jsou 
nejstarší obyvatelé ostrova. Teprve 
po nich přišli Indové, Číňané, a stvo
řeni byli míšenci (Kreolové). Tohle 
je tedy pětice hlavních ethnických 
skupin země. Indové mají naprostou 
většinu - už téměř dvě tře tiny  - a bí
lých je jen jedno procento. Mají po
věst odtažitých patriciů, kteří se s 
chámy nestýkají. Jsou to latifundisté 
a vlastní 70% veškeré půdy.

Indové se vzdali svých původních 
řečí, ale náboženství si zachovali. 
Hinduismus je dnes vírou většiny 
ostrovanů. O svátečních dnech akti
visté chodí po žhavém uhlí a nabrou
šených mečích. Též se různě nabodá
vají.

Ministerským předsedou je indic
ký lékař Sir Seewoosagur Ramgoo- 
lam z Independence Party. Kroky 
proti populační explozi jsou důleži
tým bodem jeho vládního programu. 
Lidu už je 900,000, což na 2,000 čtve
rečních kilometrech znamená husto
tu 450 - horší než Holandsko.

Na rozdíl od Holandska, M auri
tius nemá průmysl, a na polích roste 
vesměs jen cukrová třtina, zdroj va
lut, pokud se nedostaví větší cyklón. 
Přírodní zdroje nejsou.

Indové mají politickou moc, té
měř monopolizují obchod, nezaměst
nanost je veliká a totéž platí o vzá
jemné rasové nevraživosti. Dochází 
ke srážkám, jež jsou krvavé a získá
vají na pravidelnosti.

Mauritijští Číňané jsou obchodní
ci a pár doktorů, tvrdí statistici. Ano, 
přes ulici kousek doprava je hoky



nářství s firmou KW ONG-W AE 
BROS. Ale ne náš údajný mandarín. 
My jsme miniaturní zemědělci, oko
páváme pár metrů se zeleninou.

Vzdor popleteným poledníkům a 
vývinu událostí, spal jsem dobře. 
Síť proti myskytům poskytovala 
útulnou klenbu a zásluhou větráku, 
zálivu a vytrvalého deště v místnosti 
nebylo k zalknutí. Když jsem šel k 
oknu močit do deště, kolem vyli psi. 
Vesměs jsou to takzvaní pariah dogs
- páriové, příšerní voříškové, a hyzdí 
ostrov od jednoho konce k druhému.

Ráno na mne čekalo umyvadlo v 
kůlně. K snídani připravili něco do
morodého. Pokoušel jsem se poly
kat, ale hrdlo nechtělo. Ještě, žejsem 
si před odletem liboval, že nebudu 
oním komerčně škubaným přísluš
níkem turistického stáda. Ono se to 
na dálku libuje. Na dálku vám zá

chod nechybí. Tady byla jen díra v 
zemi. Co budu dělat v odříznutém 
Mahébourgu? V okolí jsou prý roz
troušené pamětihodnosti. Stále prší. 
Nedomluvím se. Nikam se nedosta
nu. Abych počítal dny a hodiny, než 
dojde k odletu z místa zcela nepove
dené zastávky, ze zhaceného ostrova. 
Nepoznám jeho větrný jih, střední 
plateau s vulkanickými kopci až do 
výše 800 metrů, nebudu se potit na 
horkém severu, ujde mi hlavní město 
Port Louis přesně na opačném konci 
ostrova, neuvidím tropické zahrady 
v místě Pamplemousses čili Grape
fruit. Nedostanu se do Curipipe v 
centru na náhorní planině, kde mají 
sídla nóbl lidi a prý tam vypukává i 
univerzita.

Nebo bude Curepipe mojí záchra
nou. Vzpomněl jsem si, že mi v Mel- 
bournu český veterinář vyprávěl o

krajanovi: bývali spolu na Nové Gui
nei, teď prý je tady. Adresu jsem ne
měl a jméno jsem si pamatoval mat
ně: Alfred M.

U Číňanů ovšem nebyl telefon. S 
Maryšou jsme se pod deštníky vydali 
na policii. V seznamu žádného Alfre
da M. neměli.

Ale nevzdal jsem se. Ostrov křižu
jí napěchované autobusy, nebesa na 
minutu přestala řádit, hodná dívenka 
že mne doprovodí, naskočili jsme a 
jeli asi hodinu. Cukrové plantáže 
pokračovaly vlevo vpravo. Mnohé 
pozemky dělily kamenné zdi z čer
ných valounů. Nebo vznikla pyrami
da, připomínající dělostřelecké kule 
na středověkém hradě. Kde nebyla 
třtina, byli lidi, vesměs Indové, a 
když Indky, vesměs v červeném, ať už 
v sárí, nebo v sukénce jen nakrátko 
ke kolenům.

V náhorním Curepipe jsme opusti
li hlavní ulici a šli hledat. Za vysoký
mi zdmi s bambusem, za květinový
mi stěnami vykukoval luxus. Koho 
jsme se zeptali, nikdo nic nevěděl. 
Od jedněch vrat nás odehnal zahrad
ník. Ošetřuje zde pozemek pana mi
nistra zahraničních věcí. Jedinou 
zahraniční věcí je momentálně spor 
s Francií a Madagaskarem o jakési 
atoly.

Klika a oklika

Přešli jsme ulici a v opačné za
hradě jsem zahlédl bledou tvář. To 
jistě nebude zahradník.

Byl to hledaný Alfred M.
Domluvili jsme se okamžitě. “Sa

mozřejmě, nebuďte blázen, hned 
vezmeme auto, vystěhujeme vás od 
Číňanů, a že ztratí tvář, prosím vás, 
vždyť si od vás rádi oddychnou, chce
te se snad taky pořádně umejt, ne?”

Ano, jistě, a nejenom to. Vběhl 
jsem na záchod a když jsem se vrátil, 
přednesl jsem Marisse nepřesné vy
světlení o nutnosti přesunu, aby též 
tlumočila rodičům. A vůbec jí to ne
bylo, že jim z domu zmizí ten, kdo 
jim vzal ložnici. Zkrátka, bylo to 
trapné, leč košile bližší než kabát, 
s omluvným klaněním a s kufrem 
jsem vypadl z Mahébourgu, s při
bývajícími kilometry pocit společen
ského provinění mizel, Alfred za vo
lantem americké výrobní značky a 
zambijské poznávací značky jel rych
le, v kopcích mně již bylo veselo a 
rovněž kvůli mně přestalo pršet.

Vila pronajatá za hříšný peníz vo



něla novotou. Nic prý tu ale nedolé
há. stavěl to Ind. Mříže byly ve všech 
oknech. Ha. K tomu musí být důvod. 
Vzpomněl jsem si na Kenyu - tam se 
rovněž moc vykrádalo.

Ve vile slovenská manželka při
vítala vetřelce velice vřele. Brzo bude 
rodit. Kolem pobíhají již tři rozkošná 
blond děvčátka, povídají si jak slo
venský, tak anglicky a franštinu už. 
rovněž zvládly.

Též abych dodal, že v sídle téměř 
zcela chyběl nábytek. Nabídnuta mi 
tedy nebyla postel, ale jedna z m atra
cí na vyblýskaných parketách.

Důvod nutno hledat v socio-eko- 
nomickém uspořádání země. Začnu 
oklikou: Čím se nejspíš stává běže- 
nec našeho druhu, s anamnézou so
cialistického područí? Inu, vstoupí 
do námezdního vztahu, aby byl za
městnán, vykořisťován, ale aby se 
nepředřel, a čím míň námahy a více 
jistot, pod penzí, s definitivou, tím 
lépe. Představa lukrativnější, ale mé
ně jisté existence většinou neláká. 
Ještě se sem tam někdo najde jít do 
obchodu a služeb, statky distributo- 
vat a ošetřovat. Ale statky tvořit? 
Stát se podnikatelem, starat se o pří
sun. o provoz, o prodej, o hádavé od
bory, o milión jiných nutností, aby 
na konci vší lopoty zářil profit? T a
kových se mezi našinci najde málo. 
Jedním z nich je Alfred. Na Mauri
tiu.

Je třeba mít místního partnera. Je 
třeba znát úplatné potentáty. Úplat
ní jsou patrně všichni, ale ne všichni 
mají v šuplíku správná schvalovací 
razítka. Alfred přišel s nápadem 
stvořit výrobní podnik v oboru elekt
rotechniky, však je to jeho obor, vy
učil se mu na československé techni
ce, vše mu tu přislíbili a skutek zatím 
utek: zítra, zítra, popozítří, limbo se 
už vleče tři čtvrti roku, na stropě 
hledám stopy netrpělivého čekatele, 
však by na ně měl nárok. Dosud ne- 
rezignoval, ale nábytek pro jistotu 
nekupuje.

Jaká je tu politická stabilita?
Není. Půdu nemají ti, kteří na ní 

pracují. Příliš mnoho lidí je neza
městnaných. Není harmonie ani ra
sová ani třídní. Formují se velmi levi
cové strany a dovolávají se Lenina a 
takových. M M M  je politická strana 
nebezpečných teenagerů a tito vý
rostci třeba vyhrají volby.

Že sem Alfréd táhl rodinu. Před 
tím ji dovezl na Novou Guineu, kde

byl šéfem komunikací v oné nejméně 
komunikovatelné končině. Tam d o 
stala manželka H anzlovou  Zdeny 
Salivarové od kamarádky na jednom 
z velmi vnějších ostrovů.

Ptám se na ostrovy Trobriand a 
oprávněnost jejich pověsti karnální- 
ho pohostinství. Prý ano. Když se 
dostaví host, náčelník dá nastoupit 
kandidátkám dorostenkám, aby si tu 
kterou vybral k nočnímu cvičení. A 
upejpat se host nemá.

Z Nové Guineje odjel Alfred s ro
dinou do Afriky a v Zambii pracoval 
jako expert u mezinárodní telekomu
nikační organizace. Ledacos již tedy 
zvládl tento posrpnový našinec.

“ Proti Zambii je to tady na M au
ritiu úplná lahoda. Tam se dopraco
vali k nule. Nevěříte? Zítra přiletí z 
Lusaky kamarád, oficielní Polák, ne- 
chte si vyprávět.”

Polák přiletěl a povídal: Není ani 
chleba. Toiletní papír se přiděluje 
jen členům vlády. To je pak kabinet- 
ní politika! Země kdysi téměř boha
tá se vyjedla z podstaty. Poslední 
velké střílení a nevyhlášená válka prý 
začala kvůli sýru. Na rodézské straně 
společné hranice rozbalil vojáček sýr, 
začal kousat, a pohled vyprovokoval 
strážce na zambijské straně ke kano
nádě. Tak to prý začalo.

Chleba a rohlíky, čerstvé, voňavé, 
křupavé, kupujeme každé ráno u 
benzínové pumpy. Vše ostatní je k 
mání ve francouzském supermarketu 
PRISUNIC. Táž firma, snad jiho- 
slovanského původu, zdobí državy 
od Martiniku po Novou Kaledonii, 
a jak  jsem se přesvědčil, mají tam 
všechno. Víc než všechno. Vína, pá
té, veletucet sýrů. Polák měl při od
letu přes váhu a se svým batohem 
aby byl sto podplatit celou vládu, až 
po plačtivého prezidenta Kaundu.

S Alfredem jsme jeli k dokům. Po 
měsících čekání konečně dorazila 
loď a na ní bedna se vzácným zaříze
ním. Má v ní také kamery, že mu po
můžu dohlédnout na bezpečné vylo
dění. Byli jsme tam málo platní. La
no se utrhlo a shrabovali jsme vesměs 
trosky.

Porozhlédnutí
Tak co, kam se podívat? Korálové 

útesy, laguny, vodopády, krátery, co 
račte? Máme mnoho pláží s naprosto 
bezpečným koupáním. Jestliže se rád 
noříte, u dna se můžete potkat s 
množstvím ztroskotaných plavidel.

Kostelíky, svatostánky, mešity a pa
gody lze objevit i v ohyzdných městy- 
sích s rezavými plechovými střecha
mi. U mysu Malheureux a též jinde 
lze počkat o poledni na rybáře při ná
vratu s trapně maličkými úlovky z 
vyrabovaných lagun. Nebo se vydat 
na vandr do pralesa v blízkosti hory 
TROIS M AM ELLES. Horu Tří 
ňader překládá turistická literatura 
do cudné angličtiny jako TH R E E  
U D D ERS, tedy vemena či struky.

Sedím na Alfredově verandě v lu
xusním Curepipe. Za vysokými bam 
busovými zdmi byla hora, trošku 
uťatý Gibraltar, a stále se měnila. 
Svítila, zašla v deštivé šedi, ozářila 
ji svatozář duhy, to vše v několikami
nutových intervalech. Tropičtí jara- 
báčci štěbetali hodně, ale na voříšky 
nestačili. Nejlepšího přítele člověka, 
a momentálně mého největšího ne
přítele, nepřehlušilo ani dunění křes
ťanských zvonů. Bezprizorné bestie 
vyly za každého počasí v každou ho
dinu.

Nejprve jsem chtěl vidět hlavní 
město, tam jsou lidi, lidi mne zajíma
jí nejvíc. Port Louis má 150,000duší. 
Horká, čpící, parciálně smradlavá 
metropol. Má parádní náměstí, bu
dovali je nejspíš za Napoleona či 
aspoň podle jeho vzoru, klasicky do 
čtverce. Kralují mu vysokánské pal
my, jedním směrem je přístav, d ru
hým směrem je příkrá hora. Kreol- 
ské stavby s ornátním kováním a 
balkónky připomínají New Orleans 
a Haiti.

S indickou většinou a čínským při
spěním obchodnický duch ovšem 
kvete. Je tu snad víc směnáren než 
v Curychu. Strkají mi tu rupie za mé 
peníze, a jen co se tak stane, jiní chtě
jí mé rupie výměnou za hodinky, za 
náramky, chtějí mne někam vozit, ale 
Alfred, ten ví, jak odhánět. Starší 
Mohamedáni se podobají Solženicy- 
novi: týž střih vousu, táž autorita 
tivní přísnost, a tytéž mladistvé tvá
řičky.

Když jsem na Mauritiu, musím 
přece na poštu a hned na tu hlavní. 
Úřadovala francouzský. Přišel jsem 
v jedenáct dopoledne a už měli zavře
no. Polední přestávka. Otvírat se bu
de až v jednu, možná, že ve dvě. Před 
budovou se nashromáždilo aspoň sto 
čekatelů. Představoval jsem si, že 
takhle se asi shromažďovali mužíci 
v očekávání audience u báťušky cara. 
Tady ovšem bylo převeliké horko, a



když úřadové mrzutě odemkli vrata, 
došlo k útoku na přepážky, jako  při 
dobývání Zimního paláce, jako  při 
rozdávání modrých Mauritiů. Když 
i na mne došlo a řekl jsem si o znám 
ky na pohlednice do zámoří, a pošt
mistr mi je přistrčil a ony vskutku 
byly modré, hned jsem si zahamou- 
nil a koupil jich třicet. 1 do ČSSR 
došly a jeden kádrově postižený filo
sof mi dal vědět, že skvost jim trůní 
ve vitrině a není návštěvníka, jenž. by 
neobdivoval.

Měl jsem též v úmyslu poslat ob
sažný telegram, ale Alfred mi to roz
mluvil. “ Máme tady totiž světový 
primát v ceně. Co slovo, to dolar.”

Tak. a z horkého, vlhkého prádel- 
natého Port Louis do kopců a kolem 
ostrova. Mauritius se výtečně vyjímá 
na barevném filmu a dokonce i země
dělské záběry se povedou: zde zelené 
lány s cukrovou třtinou hodně nad 
pas, i obrovi nad pas. vedle zkosené 
žluté, hnědnoucí klacky, a dále vedle 
řeší sklizeň žehem, černé chuchval
ce se valí, a podél cesty řvavě červe
né květy na keřích a stromech. Hi- 
biscus mnoha směry, l.es flam- 
boyants et fleur tropicales. Tmavé 
kontury strmých kopců, modré moře 
u nohy, a nad vším může na okamžik 
zapanovat i modré nebe.

Cukrová pole musí mít notnou 
žízeň. Ve srovnání s Mauritiem je 
Anglie ostrov na troud a přece se tu 
navíc zavlažuje, od prskajících ko
houtků po pohyblivé jeřáby - dešťo- 
tvůrce majestátního rozsahu.

I na postranních silničkách je plno 
pěších - pracující polnohospodáři, 
bezzemci. školní děti. pracující děti 
školního věku.

Na jihozápadním pobřeží jsme na
razili na náhlý kopec, z ničeho nic, 
hned u vody. Kdo kdy došel k aus
tralskému Ayers Rock, ceylonské 
Sigirii, sicilskému Cefalu či českému 
Řípu, bude mít jakous představu o 
mauritijském bochánku. Je v sou
kromém vlastnictví jednoho pána 
z Francie. Na dosažitelných svazích 
je roztroušeno pár moderních, luxus
ních stavení, na každém jakoby otisk 
Le Corbusierova tvůrčího palce, a 
každý výtvor trošku jinačí. Dolů se 
dívají na tento boží, hinduisticko- 
mohamedánsko-křesťanský svět. Až 
úplně dolé u horské paty se v trávě 
šinuly želvy ve tvaru a téměř i veli
kostí původních volkswagenů.

Na několika prázdných plážích by

ly mnohojazyčné nápisy, že ve vodě 
je nebezpečně.

Mauritius je na rovnoběžce řady 
pacifických ostrovů, včetně mé oblí
bené Rarotongy,* kde lze skoro v 
každém koutě zalehnout pod palmu, 
nechat se hladit šelestem jejich bib
lických větví a dloubat se ve spada
ných kokosech. Na Mauritiu jsem 
viděl toliko palmy okrasné na napo
leonském náměstí.

Zde břehy krášlí les pins. Ve stro
mech se naprosto nevyznám, ale to
hle rozhodně nejsou naše borovice 
s tlustou vrásčitou kůrou na mno- 
hametrovém pni a s několika po- 
kroucenými větvemi. Ty mauritijské 
aby byly vzdálení příbuzní, snad si 
poškodily rasu miliskováním s mod
říny, zamilovaly se do osik, vypěsto
valy si dlouhou zelenou srst, lahodné 
řízy ve vánku - a dávají břehu nikoliv 
typický tropický ráz. Čiší z nich ja 
kási melancholická zranitelnost.

U nejpěknějšího břehu s les pins 
jsou turistické enklávy. Lítá se sem 
do nóbl bungalowů přímo z Evropy: 
samozřejmě, že Němci, ale též hodně 
Taliánů. Naprostá většina je však ji
hoafrická. Kam jinam totiž dneska 
m ohou cestovat majitelé pasu repub
liky Suid-Afrika? Sem mohou. Na
víc, tyto luxusní enklávy jsou ve 
vlastnictví společností ze země apart
heidu.

Vjeli jsme do hotelové oázy l.A 
PIROQUE. Protože francouzský 
umím mizerně, mám právo se do
mnívat, že jde o PIROŽKU. Však 
nás před chvílí předjela limuzína se 
sovětským velvyslancem. Měl srp a 
kladivo na blatníku. Popovídal jsem 
si s řadou evropských návštěvníků. 
Ani jeden nevylezl mimo vodu, písek 
a předplacený prostor. Mimo jejich 
výsostné území se jim nechce, nevi
děli jedinou chýši z rezatého plechu, 
proč by měli dychtit po cukrových 
polnostech, jsou přece na dovolené. 
Mají právo se nezajímat. Jsou na ji
ném ostrově.
* Momentálně, obliba to není vzájemná. 
Rarotonga je hlavní ostrov Cookova 
souostroví, kde mne v roce 1978 mini
sterský předseda Sir Albert Royle Henry 
jmenoval svým poradcem. Radiljsem mu 
tak zdatně, že došlo k jeho svržení a p ro
to jsem teď na ostrově vítán asi jak o  v 
Československu. Jenže na rozdíl od 
Č SSR, budoucnost nezávisí na sovětské 
vůli, máme naději se znovu dostat k mo
censkému lizu. Když to dobře dopadne, 
prý obdržím atol v léno.

Stmívání

“Ještě ti ukážu moc zajímavý zá
pad slunce,” slíbil Alfred.

Naložili jsme jeho zlatovlasé andíl
ky a odjeli na Curepipe do kopců ke 
kráteru. Na Havaji, na Tahiti, a veli
ce pak na Rarotonze se slunce loučí 
s ostrovy za řvavě rudých, krvelač- 
ných, kalendářových okolností. Ho
rizont by kvalifikoval na historické 
dějiště vraždění neviňátek. Ne ale 
tady: tady jsme do zlatova. Směrem 
ke Curepipe vidím bytelný hrad, 
francouzská gotika. Ne, to není hrad, 
ale francouzský hotel Mandarín, 
vždy prázdný a prosperující. Civím 
a fotografuji slavnostně zlatý obzor, 
ze středu ostrova, z kopců, dolů k 
moři a navíc k dalším pobřežním 
kopcům. Barevná kompozice a kon
tury se mění dle tikotu hodinek na 
našich zápěstích.

Jak  to tu na ostrově dopadne?
Patrně nedobře. Podle statistik 

mezinárodních organizací, Mauri
tius je pátý nej přelidněnější stát na 
světě. Vláda podporuje emigraci, jen 
že není kam odjet. Lid roste, lid se 
hromadí a na problémech přibývá. 
Jak už jsme si řekli, půda nepatří 
těm, kteří na ní pracují. Na latifun- 
disty se třesou různí reformátoři či 
spíš revolucionáři. Čím platit za d ra 
hou ropu? Že by tiskli modré znám
ky? Jak uspořádat mezilidské vztahy 
doma? S výjimkou Kreolů, každá 
etnická skupina odmítá jakoukoliv 
asimilaci. Není to jen věc pokožky. 
Indy, Číňany, bělochy a černochy dě
lí náboženství, jazyk, mravy, tradice, 
status; jejich hospodářská role se 
notně liší, a nikde není náznak bou
rání barikád.

Radím Alfredovi, aby poslal man
želku porodit na Floridu. Porodí 
Američana a americký pas jednou 
třeba přijde k dobru.
Na letiště přišli i Číňané rozloučit se 
s dezertérem. A přinesli dary. l.áhev 
koňaku pro mne a psací potřeby pro 
syna Raymonda.

Ještě, že nepřibalili pravítka či po
dobné neskladnosti. Měl jsem totiž 
před sebou další dva kontinenty a 
dva měsíce putování.

Když jsem konečně dorazil domů 
do newyorského Binghamtonu a šel 
odevzdat rodičovský dar Raymon- 
dovi na univerzitu, a prohovořit zku
šenosti, zjistil jsem, že se odstěhoval, 
bez udání adresy.



Humor
Lékařské rady 
z minulého století

Líhovitost

Líhovitostí jmenujeme onu po
divnou nemoc, která povstává z pití 
mnoho líhovitých nápojů, zvláště 
však kořalky. Nemoc ta okazuje se 
tím prudčeji, pakli piják málo jí a 
mnoho kořalky pije. Jestli však má 
ochlasta ještě k tomu bídu, rozličná 
pohnutí mysli a musí-li se ještě namá- 
hati, mívá nemoc ta prudší běh.

Třebať byli takoví lidé na začátku 
tuční, tedy je sádlo jejich jako  vodna- 
té, kůže zavadlá, špinavěžlutá, oči 
červené, jakož i nos a tváře. Někdy 
jsou ro/ličné vyraženiny po těle, stru
py, puchýře, srblivka, vředy. Později 
však chřadne člověk. Dásně bývají 
kurdějovité, blána slizová v ústech 
vybledlá, katar v hrdle, ostrá šťáva 
v žaludku, nechuť k jídlu, častěji ne
mocný vrhne; břicho bývá naběhlé, 
někdy je běhavka až krvavá s nuce
ním. Někdy mají takoví lidé žlouten
ku silnou, ačtě bývá kůže jejich i ji
nak vždy trochu nažloutlá. V někte
rých nastane vodnatelnost; mnozí 
mají silné klepání srdce. Lidé takoví 
jsou mrzuti, hádky milovní, nemo
hou spát, často pozbydou všech 
smyslů a padnou v šílenost; při tom 
se třesou na všech oudech, koktají, 
škubají sebou. Znenáhla se toto vše
cko mírní a blbost nastoupí.

Tento stav trvá dlouhý čas nežli 
smrt všemu konec učiní. Častěji však 
nacházíme nejprve prudké nápady, a 
teprva po několika takových prud
kých nápadech, které se i v několika 
letech opětovati mohou, nastoupí 
onen vypsaný stav zdlouhavé' nemo
ci této.

Takový prudký nápad pijáckého 
bláznění povstává po hrubém hejře- 
ní, anebo když se pijákovi náhle ko
řalka odejme. Okazuje se nestálostí, 
ustavičným nepokojem, velkým tře
sením a velkou štěbetavostí, ano i 
žertovným mluvením. Podivné sny o 
cestování, loupežnících, netvorách, 
malých zvířatech má nemocný usta
vičně. Sny ty nepřestávají po probu
zení, nýbrž jako  neobyčejná vidění

souží člověka dále, vidíť přepodivné 
věci, na př. potvory, čerty, strašidla, 
nemoha jich popsati, později také 
slyší křik za sebou, jako by ho někdo 
pronásledoval a to všecko je pořád 
spletenější. Při tom roste třesení. 
Znenáhla vedou ta to vidění k šíle
nosti a k úplnému vzteklému blázně
ní. Hlas ochraptí, nemocný sípá a 
pak usne, po spaní pak je mu lépe, 
anebo nastoupí škubání, zmítání se a 
smrt.

Léčení takových nemocných je 
nad míru těžké a nejisté. Kdo má po
nejprv takový nápad, uzdraví se sko
ro vždycky a jak mile mu lépeje, litu
je náramně, že se dal na kořalku, plá
če, naříká, slibuje hory doly, přísáhá 
a dušuje se, že se polepší a kořalky 
již piti nebude; děkuje lékaři a slibuje 
mu, že všecko zachová, co mu tak 
otcovsky radí a - sotva že vidí něko
likrát kořalku, zapomíná zas na vše
cko, a ta tam jsou  všecka dobrá před
sevzetí, všecky sliby a přísahy.

Brnění

Brnění není ovšemť nemoc, avšak 
bývá každému protivné. Ono při
chází od toho, že cítěcí nerv toho 
oudu, v němž brnění cítíme, stlačen 
byl buď při nepohodlném sezení ne
bo ležení, aneb jinak. Z toho zdřevě
ní oud někdy tak velice, že ho ani ne
cítíme. Brnění přestává ovšemťvždy- 
cky samo, chceme-li je však ukrátiti, 
šoustejme zdřevěnělý oud. Tím sice 
bolest v oudu povstane, avšak brnění 
dříve zajde.

Třeštění

Třeštěním nazýváme onu pom a
tenost duševní, kdežto se člověk do
mnívá, rozličné nepřirozené věci vi- 
děti neb slyšeti, při tom rychle a zma
teně mluví, přednáší jakoby kázal, 
směje se nebo pláče, vzteká se; někdy 
má úzkost, někdy je vesel při tom, 
někdy bývá až hrůza chlípný. Stav 
takový, jemuž obecně bláznění říká
me, přichází na nemocného v náva
lech více neb méně prudkých a po 
každém návalu utiší se nemocný, ne
bo je jako  strnulý.

Každý touto nemocí obtížený, 
třeští jinak; některý má pořád jedi

nou věc v mysli na př. tanec, jiný se 
obírá několika předměty, některý 
přeskakuje z jednoho do druhého.

Často je třeštění známka nemocí 
mozkových, nebo líhovitosti, neb ji
ných neduhů, a podaří-li se tyto vylé- 
čiti, přestane třeštěni samo.

Nemožnost

Při nemožnosti buď se pohlavní 
pud již neozývá, aneb se ještě ozývá. 
Neduh tento mívá původ v nějaké ne
moci buď pohlavních aneb jim sou
sedních oudů, anebo přichází z příliš
ného požívání, z převelkého nam á
hání tělesného neb duševního, z pří
lišné strasti a truchlivosti, od přeroz
ličných nemocí tělesných. Výtok se
mene je bezvolný, každý pokus při- 
blížiti se unavuje velice a je bez účin
ku, na plodidlech je často zimu cítit. 
Z toho přichází u méně rozumných 
mužů těžkomvslnost a zád umčivost a 
ozývá-li se často pohlavní pud. aniž 
je možno jej ukojiti, přidávají se k to
mu ještě jiné neduhy.

Při této nemoci musíme příčiny je
jí odstraniti, tělo přiměřeně chovati, 
a duševní jitřeni ukojiti, varovati se 
pokusů k přiblížení se, dokud se oud 
zase netuží, a především chrániti se 
všeclj, pohlavní sílu rozněcujících vě
cí, které skoro nikdy nic platný ne-



Sovětský kladivovědec - náš vzor

Aby kladivo drželo
Dokonalé  upevnění kladiva na ná
sadě - to je problém, jímž se zabývají 
nejen zámečníci, ale i vynálezci a zle- 
pšovatelé i četné výzkumné ústavy 
studující bezpečnost při práci. Jak  
píše časopis Nauka i žizň  1974 č.2 - 
tuto otázku před lety studoval prof. 
Alexandrov v leningradském institu
tu techniky bezopasnosti i promsani- 
tarii, když dostal do ruky kladivo, 
jímž jeden starý zámečník pracoval 
celý život a nikdy se mu neuvolnilo z 
násady. Kladivo rozřízli a podrobně, 
vědeckými prostředky, studovali ta
jemství upevnění násady. Bylo zjiště
no, že je třeba opracovat konec dře
věné násady co nejpřesněji podle díry 
v kladivu. Potom se do násady lupen- 
kovou (vyřezávací) pilou vyřízne 
opatrně obdélníková drážka a začistí 
se, jak to máme na obrázku. Podle 
drážky se připraví obdélníkový klí
nek z tvrdého, vysušeného dřeva. Ná
sada se trochu stlačí, aby zašla těsně 
do kladiva, pak se klínek napustí fer- 
meží nebo truhlářským klihem a na
razí se až ke dnu. Takto  uklínované 
kladivo vám vydrží na celý život. Je 
to škoda, že tento trik neznají výrob
ci kladiv prodávaných v železářství, 
kde málokdy najdete kladivo, které 
správně drží na násadě.

gie Veverka dycky  říkal žákům : “Po
dívejte se vy p itom ci aspoň na tako- 
výho Landovskýho, tom u kd yž  dám  
u tabule tuleně, tak spustí: ‘Tuleň je  
m enší než kráva, kráva je  dom ácí zv í
ře, m á bachor, knihu, čepec a slez,’a 
drčí d o ku d  ho nezastavím. Já m u  
dám stejně kuli, protože m ě nevo- 
blafne, ale aspoň vidím, že si z  tý  ško
ly něco užitečnýho do života vodne- 
se, vy p itom ci p itom ý, a Derfl, ty se 
tom u nesměj, pro tože ty seš ten p ito 
mec největší!”

Naši vtipálkové
S hlubokou úctou
Generální tajemník ústředního výbo
ru Komunistické strany Českoslo
venska a prezident republiky Gustáv 
Husák se dnes dožívá 68 let. Česko
slovenský lid mu z celého srdce bla
hopřeje k tomuto významnému ži
votnímu jubileu a vyjadřuje hlubo
kou úctu, lásku a vděčnost za prozí
ravé vedení státu, za všechno, co vy
konal pro rozvoj socialistické společ
nosti, ve prospěch nás všech. Plně si 
uvědomujeme jeho mimořádný podíl 
na tom, že navzdory dramatickému 
vývoji ve světě můžeme žít ve spořá
daných společenských poměrech, v 
klidu a míru budovat svou vlast a 
pracovat pro  štěstí svých domovů.

Gustáv Husák byl povolán do nej
významnějších funkcí ve velmi těžké

době a přece zásluhou vynikajících 
státnických schopností a příklad
ných osobních vlastností dokázal na
ši společnost vyvést z krizového ob
dobí, normalizovat vzrušenou situaci 
konce šedesátých let, zabezpečit vše
stranný rozmach země a upevnit její 
mezinárodní postavení. Přispěly k 
tomu také životní a politické zkuše
nosti, které získal v celé své bohaté
činnosti.....

Lidová demokracie, lO.ledna 1981

Také redakční rada Západu děkuje 
G. Husákovi a krizovému období za 
to, že může vydávat časopis Západ  ve 
spořádaných společenských pomě
rech.

Domníváme se, že je absolutně nutné 
zajistit v druhém pětiletém plánu ta
kové zvýšení výroby potravinářské
ho a lehkého průmyslu a zemědělství, 
které zajistí vzrůst spotřeby ne méně 
než dvakrát až třikrát... Přibližný vý
počet úrovně spotřeby v roce 1937 
nám dovoluje prohlásit, že v tomto 
roce bude Sovětský svaz, co se týče 
úrovně spotřeby, nejvyspělejší zemí 
na světě.
V.V. Kujbyšev, předseda Gosplanu, 
na 17. konferenci VKS(b), leden 1932 

(V. V. Kujbyšev, Články a projevy, 
1930-1935, M oskva 1935, str. 131 

[ruský] )

V JEDNOM Z PŘÍŠTÍCH ČÍSEL
uveřejníme interview s Pavlem Lan- 
dovským, českým hercem a dram ati
kem. Pavel Landovský byl v r. 1980 
zbaven čs. občanství. Dnes žije ve 
Vídni, kde je členem souboru divadla 
Burgtheater. Z jeho posledního dopi
su vyjímáme:
... Vašku, ten interview udělám k lid 
ně, o tá zky  m ůžou  bejt ja k ý  chtěj, já  
se z toho  stejně vy lžu systém em  “tu 
leň”. Esti nevíš co to je, tak poslou 
žím  vysvětlením . Za dob m ých s tud ií 
na obecné škole pan profesor b iolo IVAN STHKiER



Interview
S A. J. Liehmem o žurnalistice, filmu a vůbec o kultuře
A nton ín  J. Liehm, film o v ý  a lite

rární kritik, autor*, žurnalista a 
přední ku ltu rn í osobnost roku  osm a
šedesátého žije dnes ve Philadelphii, 
kde je  profesorem  na University o f  
Pennsvlvania. Za redakci Západu 
5 ním  hovořil M iloš Šuchm a a Jan 
Uhde.

Západ: Pane Liehme, vy jste byl 
v osmašedesátém roce jmenován 
šéfredaktorem Lidových novin , v 
nichž Listy měly být nedělní přílohou 
- ja k  se díváte na své tehdejší plány s 
odstupem času?
A JL :  Plány to byly krásné, zrovna 
jsme o nich mluvili s Vejvodou, kte
rý měl ve znovuzrozených Lidových  
novinách  nastoupit. Plánovali jsme, 
že navážeme na tradici předváleč
ných Lidovek , měl to být odpoled- 
ník, seriózní noviny. Literární listy 
by bývaly zůstaly tak jak  byly s tím, 
že by se staly nedělní přílohou Lido
vých novin. Měla to dělat v podstatě 
stará redakce s Jungmannem.

Z.: Jaký měl být formát?
A JL : Normální formát, asi 12-16 

stránek, v rozsahu starých Literárek.
V neděli by deník nevycházel, na
místo toho by mělo sobotní číslo zmí
něnou nedělní přílohu. První výtisk 
měl vyjít 28. října a my jsme se měli
I. září stěhovat do nové budovy, kte
rá předtím patřila censuře. Všechno 
jsme měli, ale holt jsme přišli pozdě.

Z.: Není Vám to trochu líto?
A JL : Je mi to líto - myslím si, že 

bychom byli mohli dělat jedny z nej
lepších novin v Evropě. Podívejte se 
na Literárky, to byly vskutku evrop
ské noviny; existovalo málo časopisů 
podobné úrovně. Některé věci se dají 
dělat jen v malých zemích - jako  
např. W eltwoche ve Švýcarsku - ale 
těžko někde jinde. Malý národ má 
některé možnosti, kterých se velkým

*Jeho posledn í publikace, k terou  vydal 
spolu se svou  ženou, D rahom írou Lieh- 
m ovou, se jm enu je  The M ost Important 
Art: East European Film After 1945. 
Los Angeles: Univ. o f  Calijornia Press, 
1977. Pravé vyšlo je j í  paperbackové vy
dání. K d o s tá n íu  Sixty-Eight Publishers, 
Corp.

nedostává - je například osvobozen 
od dominující perspektivy, musí se 
dívat na věci z několika stran. Proto 
jsou americké noviny, a vůbec novi
ny velkých národů a států, většinou 
špatné, převažuje tam totiž jen jedno 
hledisko. My jsme chtěli do svých no
vin vkládat měsíční anglické résumé, 
něco jako dělá M anchester Guardian 
spolu s Le M ondem . Mělo to být na 
8 stránkách, s hlavními články uply
nulého měsíce - mysleli jsme si, že by 
se tak svět lépe informoval o tom, co 
se děje uvnitř zemí střední a východ
ní Evropy.

Z.: Uvažovali jste také o spoluprá
ci se Slováky?

A JL :  Jistě, měli jsme bratislav
skou redakci, i brněnskou...

Z.: Jak  posuzujete předválečnou 
českou a slovenskou žurnalistiku ve 
vztahu k žurnalistice těch “lepších” 
60. let?

A JL :  Já  myslím, že žurnalistika 
60. let navazovala na to, co bylo v 
předválečném novinářství nejlepší, 
ale nejenom  na to, nýbrž i na žurna
listiku starší. Česká žurnalistika 
vpravdě začíná Havlíčkovými Ná
rodním i novinam i. Nebo si vezměte 
například tradici fejetonů, kterou za
ložil Neruda v Národních listech - 
nerudovský fejeton, z toho žije čes

ké novinářství i literatura dodnes. 
Fejetony, které píše Vaculík a jaké 
se dělají v Praze, to je pokračování 
nerudovské a čapkovské tradice, jež 
byla také tradicí Eduarda Basse a 
mnoha jiných. Sem patří i německá 
pražská žurnalistika - Prager Tag- 
blatt byly přece jedny z nejlepších ně
meckých novin, s lidmi takového ka
libru jako Max Brod, a sehrály důle
žitou roli i v české kultuře. Tyto tra 
dice, velice silné tradice, spojovaly 
novinářství s literaturou a kulturou 
vůbec.

Z.: Když mluvíme o žurnalistice, 
tak bychom se měli zmínit i o kritice. 
Zdá se mi, že seriózní kritika už řadu 
let neexistuje - myslím tím literární a 
kulturní kritiku v Československu, 
ale nakonec také v exilu.

A JL :  V exilu, podle mého názoru, 
je  normální kritika těžko možná, 
skoro vyloučená. Situace exiluje ab 
normální. Kritiku můžete rozvíjet 
jen v podmínkách, které jsou svým 
způsobem normální.

Z :  Někteří lidé v exilu si stěžují, že 
se tu pěstujejenjakási samochvála - k 
tomu lze připojit, že i v Českosloven
sku je situace obdobná, i když jiného 
typu.

A JL :  Ano, kritika, kterou si na 
sebe píší například autoři Petlice, ta



ké není docela normální kritika. A 
v exilu, jak můžete rozvíjet normál
ní kritickou činnost - v jakémkoli ča
sopise, Západ, Svědectví, Listy aj. - 
když neexistuje normálně strukturo
vaná čtenářská obec, neexistuje nor
mální výměna názorů v celém kon
textu exilového kulturního života. 
Je velice těžké uplatňovat na litera
turu, která vychází v obtížných exi
lových podmínkách a která je adre
sována jen určité části veřejnosti, 
jakož i čtenářům doma, abstraktní či 
absolutní měřítka. Musí se brát v 
úvahu mnoho okolností, které nako
nec způsobí, že kritika ztratí svou ne
závislost.

Z.: Jak lze potom chápat českou 
a slovenskou literární tvorbu ve svě
tovém kontextu?

A JL :  Myslím, že by se teoreticky 
mělo publikovat česky jen to, co je 
tak kvalitní, aby to mohlo být otiště
no i anglicky, francouzský, německy. 
Knížka, která vyjde jenom  v češtině, 
která se obrací pouze na exilové čte
náře, na tu lze těžko aplikovat širší 
měřítka. Pokud si ovšem taková 
knížka prorazí cestu do širšího kon
textu, mění se situace a dílo musí být 
hodnoceno jeho měřítky. V jenom 
česky existující emigrační literatuře 
nemáte kontrolu. Je to trochu jako 
exilová politika: Můžete mít dvacet 
různých politických skupin, každá 
může říkat, co chce, každý člověk 
uvnitř některé z nich může říkat, co 
mu napadne - ale není tu kritika sku
tečnými volbami, skutečnou situací, 
důsledky slov, nikdo se nemusí niko
mu z ničeho odpovídat. Můžete mít 
několik politických programů, ale 
pokud je neaplikujete na konkrétní 
situaci se vší odpovědností za dů
sledky z vašeho programu vyplýva
jící, o nic nejde.

Z.: Myslíte si, že v exilu může 
vzniknout něco, co by bylo přínosem 
pro náš národ?

A JL :  Já  vám řeknu svou osobní 
zkušenost: Cokoli kdykoli píši, tak 
píši s tím, že je to pro lidi, kteří jsou 
doma. A mám je  před očima, i když. 
vím, že mnozí to  třeba nikdy číst ne
budou. Ale to je moje vnitřní krité
rium. Asi před 5-6 lety jsem v Evropě 
vydal knížku, obsahující úvahu ojed- 
nom aspektu vývoje situace ve vý
chodní Evropě. Minuly dva roky a 
potkal jsem v Paříži člověka, který 
byl tehdy jedním z vůdců polské poli
tické opozice. A ten mi řekl, že má

práce je v Polsku známá v překladu, 
že se o tom učí na jejich “vnitřní uni
verzitě”, že se to čte i v Maďarsku a 
že jim to pomohlo vidět některé věci 
v novém světle. V životě jsem nedo
stal větší zadostiučinění. Nedělám 
si ovšem iluze: tohle se nepodaří čas
to, a le je  to podle mého to jediné, co 
má smysl.

Z.: My v Západu  máme podobné 
zkušenosti, pro nás je ohlas z Čes
koslovenska nesmírně důležitý. A ta
ké reakce lidí, kteří nedávno odtam 
tud přišli, sem do Kanady, do Ra
kouska, do Německa... To nám říká, 
máme-li kontakt s lidmi doma.

A JL : Stejně je tomu i v některých 
jiných případech, například v Lis
tech, ve Svědectví. Já  si ovšem ne
myslím, že by všechny české exilové 
časopisy měly plnit tuhle funkci - 
spousta je jich určena jiným čtená
řům či regionálním zájmům. Ještě k 
tomu kontaktu: Situace každé emi
grace, ať to byla irská, švédská, česká, 
česká z roku 38,48,68 atd., je podob
ná. Každá si s sebou odnáší zemi, ze 
které odešla, a tu si uchovává, přesto
že země dom a se mění. Proto se také 
různé emigrační vlny dívají na věci 
různýma očima. Mě ovšem zajímá, 
jestli já  jsem schopen nějak držet 
krok  se zemí, z nížjsem odešel, sjejím 
vývojem. Nejlépe jsem to pochopil, 
když jsem před asi pěti lety viděl, jak  
newyorská norská etnická skupina 
demonstrovala proti návštěvě švéd
ského krále. O něco později dem on
strovala švédská národnostní menši
na v Minnesotě proti návštěvě nor
ského krále v USA. Obě tyto emi
grační vlny jsou z. minulého století a 
reflektují tehdejší situaci. Nic tako
vého se dnes ve Švédsku ani v Norsku 
nemůže stát.

Z.: To je ta teorie “rozbitých ho
dinek”. Neztratit kontakt, to zname
ná především nepřerušit kom unika
ci.

A JL :  Emigrace je ovšem v nesnad
né situaci. Na jedné straně se zoufale 
pokouší o integraci v novém prostře
dí, a na druhé straně musí svou etnic
kou skupinu budovat na základě 
společné zkušenosti; za takové situa
ce je velmi těžké udržovat krok se 
starou vlastí. Nehledě na to, že poli
tická emigrace se toho přímo bojí - 
uvědomuje si, že tu starou zemi ztrá
cí, a tím i půdu pod nohama. O čem 
já  mluvím, to lze dělat individuálně. 
To si musíme uvědomovat, takový je

osud emigrace. Já  tento osud nerad 
přijímám, pokouším se krok neztrá
cet, ale iluze si nedělám.

Z.: Jak  myslíte, že si ve světě stojí 
naše literární špičky?

A JL :  Jak  víte, například Kunde- 
ra je dnes uznaný evropský spisova
tel první třídy. Neříkám, že je jediný.
V tomhle ohledu nemůžeme dělit spi
sovatele na exilové a doma píšící, 
protože tady existuje jen jedno kri
tériu, kritérium světové literatury. 
Ať žijete v těžkých podmínkách do
ma nebo v exilu, nepočítá se vám to 
ani jako plus ani jako  mínus. Kun- 
derovi se podařilo stát se prostě sou
částí světového literárního kontextu. 
Škvoreckému se to podařilo snad v 
trochu menší míře, ale to nezname
ná, že byl měl menší talent; jeho li
teratura je ovšem trošku jiná. V Pra
ze jsou alespoň dva spisovatelé, kte
ří ke světovému literárnímu kontex
tu už patří, Vaculík a Gruša, a za
slouží si být měřeni jeho měřítky. Klí
ma je zajímavý spisovatel, ale ten 
kontext se zatím ještě nevytvořil. 
Kohout (jako dramatik), definitivně, 
ať se to někomu líbí nebo ne, a Havel 
také, samozřejmě.

Z.: Myslíte, že takový Hrabal je 
přeložitelný a že může být pochopen i 
vně Československa?

A JL :  Hrabal přeložitelný nepo
chybně je, tak jak o  třeba Vančura ne
bo Hašek. Problém není v přeložitel- 
nosti, problém je jinde: Když Joyce 
napíše Odyssea, tak ho napíše ang
licky, a je to téměř nepřeložitelné - 
téměř. Musíte mít na to kongeniální- 
ho překladatele. Z angličtiny do j i 
ných jazyků to není takový problém, 
v každé zemi se většinou najde člo
věk, který na tenhle úkol stačí, vždyť 
jsou tu stovky překladatelů z anglič
tiny. Když ovšem napíše Hrabal svůj 
joyceovský text a chcete jej přeložit 
do angličtiny, jste v mnohem nesnad
nější situaci, protože z češtiny pře
kládá pár lidí. Šance, že se najde kon- 
geniální překladatel je prostě o to 
menší, oč méně lidí mluví česky než 
anglicky. Kdyby se byl Joyce naro
dil jako Bulhar anebo kdyby Angli
čané nevnutili Irsku svůj vlastní j a 
zyk, kdo by dnes ve světě o tomto spi
sovateli věděl? To je, podle mého, 
problém třeba Hrabala nebo Vanču
ry. Já  si osobně myslím, že některá 
Vančurova díla jsou světová litera
tura, jenže se to svět nikdy nedoví. 
A totéž máte s poezií - kdyby napří



klad Holan nebo Nezval byli F ran
couzi, situace by byla jiná, to je 
prostě rozměr jazyka.

Z.: Rád bych se teď obrátil ke kine
matografii, jedné z vašich hlavních 
orientací. Jak  se dnes díváte na vliv 
české filmové vlny 60. let, na její vý
znam v mezinárodním kontextu?

A JL : Vliv existoval, ale byl před
časně přetržený. Kdyby ta vlna exis
tovala o něco déle, tak se její styl i 
vliv mohl lépe vykrystalizovat. Tady 
je nutno podotknout, že česká vlna 
se taky nezrodila z ničeho, ona sama 
byla už ovlivněna francouzskou 
nouvelle vague a Direcl Cinema. Ale 
některé věci podle mého názoru obje
vila. Tak třeba když jsem byl v Ang
lii, viděl jsem, jak  vobdobí mezi 1967 
-70 se najednou začaly objevovat 
“Czech Films”, jak tomu říkám. Jed
ním z hlavních objevů českých reži
sérů 60. let bylo specifické využití 
neprofesionálního herce a způsob, 
jak  mikrokosmem života jednotliv
ců zachytit makrokosmus života spo
lečnosti. Jejich ironické vidění bylo 
také jedinečné. Ty vlivy nejsou ztra
ceny, objevují se v současných fil
mech na různých místech.

Ovšem, aby nějaká tvůrčí vlna 
mohla stylově ovlivnit světový kon
text, na to musí trvat poněkud déle. 
Anebo jeden au tor musí tvořit déle. 
Godard nepochybně ovlivnil vývoj 
kinematografie víc než Truffaut, ale 
jak dlouho mu to trvalo! Ale už když 
začínal, bylo ho vidět téměř okamži
tě, protože francouzský film byl zná
mý všude ve světě. České filmy na
opak, než se vůbec dostaly ven, uběh
ly téměř čtyři roky - prostě malá kine
matografie potřebuje k prosazení ví
ce času, než velká. Mladí němečtí fil
maři potřebovali například v Ame
rice skoro 10 let. Maďarský Miklós 
Jancsó - jak dlouho mu trvalo, než 
pronikl se svými stylotvornými změ
nami aspoň k odborníkům! Česko
slovenský film 60. let potřeboval 
ještě takových pět let, aby dotvořil 
svůj mezinárodní přínos.

Z .  Čeho si nejvíce ceníte v sou
časném filmu?

A JL :  Nejzajímavější kinematogra
fie, jako  proud, jako  celek, je nespor
ně západoněmecká. Jednotlivě si v 
posledních letech nejvíce cením ital
ského filmu Olmiho Strom  na dřevá
ky  ( Lalbero degli zoccoli) - The 
Tree o f  the IVooden Clogs. To je 
ukázka, co se ve filmu už dnes všech

no může - tam je všechno, od radikál
ní antinarativní avantgardy až k fil
mové epice. Absolutně encyklope
dický film. Olmi je jedním z nejpozo
ruhodnějších jevů světové kinemato
grafie. A velkých filmů je pramálo, 
tak jako velkých knížek, obrazů ne
bo divadelních her.

Mě ovšem zajímá, že nejlepší fil
my, které se dnes natáčejí (vyjímám 
americkou kinematografii, která je 
kapitola sama o sobě, jinak organi
zovaná, jinak strukturovaná a s ji
nou filozofií), jsou filmy subvenco
vané. Olmiho film nakonec také, ten 
byl natočen pro italskou televizi. Fil
my jsou už dnes tak drahé, že umě
lecky ambiciózní projekty jsou pří
liš riskantní na to, aby je soukromý 
podnikatel svěřil náhodě trhu. My 
víme, že tyhle projekty samozřejmě 
nemíří na to, aby byly okamžitě a 
maximálně komerčně úspěšné. A 
proto, mají-li se myšlenkově a umě
lecky ambiciózní filmy udržet, musí 
se najít způsob, jakým budou chrá
něny před důsledky toho, že nebu
dou mít takovou ozvěnu na trhu. j a 
kou mají komerční filmy.

Tohle je úplně normální situace, 
která nikoho nepřekvapuje, když jde
o literaturu. Nakladatelské firmy ne
žijí z velké literatury, nýbrž z toho, 
čemu se anglicky říká trash nebo 
ju n k ,  prostě salát. Na tom se vydělá
vá. Peníze se potom částečně inves
tují do literatury, která zisk nepřiná
ší. Ve filmu takový systém neexistu
je, a proto se do toho musí dát někdo 
jiný. Každá země má jinou politiku 
veřejného financování filmů. Za to, 
že vůbec něco takového existuje, 
patří zásluha Robertu Rossellinimu, 
zakladateli filmového neorealismu. 
Rossellini na přelomu 50. a 60. let 
pochopil, že situace je neudržitelná, 
vzdal boj s producenty a odešel žádat
o subvenci do státní televize. Peníze 
dostal, protože byl Rossellini. Bě
hem doby se podařilo přesvědčit tele
vizi v celoevropském měřítku, že to
hle je způsob, jak se má dát šance li
dem, kteří si to zaslouží. Financová
ní televizí je tedy jedna možnost.

Z.: Takhle se přece dostal do po
předí mezinárodního zájmu mladý 
německý film...

A JL :  Tam to bylo kombinované, 
protože podpora přichází z více pra
menů. Ale bez veřejné podpory by 
nový německý film nikdy nevznikl! 
Já  si myslím, že každý národ, každá

země má dost talentů na to, aby pro
dukovala dobré filmy. Ale musí se 
vytvořit podmínky, aby k tomu moh
lo dojít. Například kanadský Nation
al Film Board, když začal, dělal vyni
kající věci. Samozřejmě, subvenco
vané filmy vždycky nahánějí hrůzu 
Američanům, kteří se bojí kontroly. 
Jistě, kontrola tu je - nemůžete na
příklad natočit v televizi film, který 
by překračoval rámec její konvence - 
teď ovšem nemyslím konvenci este
tickou, právě naopak. Ale dělat dob
ré filmy s jistou mírou omezení je 
snad pořád lepší, než mít naprostou 
svobodu a nedělat nic. A to je přesně 
situace, která existuje ve Spojených 
státech nebo v Kanadě.

Ve východní Evropě je ovšem sys
tém kontroly daleko tužší, centrali
zovanější, je to státní kontrola. 
Avšak tlak není vždycky stejný. Když 
je režim silný, ví přesně co chce, je 
dobře zorganizovaný, pak je to pro 
filmové tvůrce moc špatné. Ale ve 
chvíli, kdy je stát slabý, nemá jistotu, 
co bude zítra, jeho orgány a složky 
jsou zmateny nebo v krizi, v tu chvíli 
jeho schopnost kontroly ochabne, 
zatímco kladné aspekty státních sub
vencí zůstávají. Za takových okol
ností mohou tvůrci využít pozitivní 
části celkové struktury a stávají se 
téměř svobodnými. Jak víme, nikde 
nebyly natočeny filmy tak kritické 
ke společenským strukturám  a jejich 
funkcím ve východní Evropě, jako  ve 
východní Evropě. Ale vždy vznikaly 
v těchhle okamžicích, které nikdy 
netrvaly dlouho. Takové světlé oka
mžiky existují i v jiných zemích a v 
jiných společenských podmínkách. 
Například francouzská nouvelle  
vague nebyla ovlivněna jen výsky
tem talentů, nýbrž i souhrou ekono
mických a sociálních faktorů, po
dobně jako  italský neorealismus dvě 
dekády předtím.

Jednou z nejzajímavějších filmo
vých událostí tohoto léta byly pol
ské filmy, které na sebe strhly pozor
nost na festivalech v Cannes, v Lo- 
carnu, v New Yorku a jinde. Tyto fil
my nebyly přirozeně vytvořeny až po 
nedávných stávkách, jsou to díla po
sledních 2 - 3  let. Naopak, atmosféra, 
která je pomohla vytvořit, určitě mí
řila k událostem léta 1980. Polský 
film je zajímavý už řadu let. Napří
klad letošní newyorský filmový festi
val uvedl z celkového počtu asi 18 
filmů 6 východoevropských! Něco



podobného  se na tom  festivalu d o 
sud nikdy nepřihodilo. Myslím, že 
jde  o víc, než o pouhou  shodu  oko l
ností. Až si tohle budou číst v Praze, 
řeknou, jako  bych je slyšel: Však p rá 
vě. A pro to  my nikdy nic takového 
nepřipustíme, když nebude svoboda 
tvorby, svoboda umění, nebudou  ani 
stávky a společenský neklid, krize, 
a všechny ty hrůzy, co na ně pa m a tu 
jem e z roku 1968. Oni vůbec nejsou 
schopní pochopit...  Ale co budem e 
ztrácet čas, kdyby byli, tak by neby
li, co jsou. A nevedli by to  kam  to ve
dou.

Z.: Východoevropský film se 
opět stává středem pozornosti.

A J L :  Ještě vám povím jednu  té
měř bizarní historii: Andrej Tarkov- 
skij, který je  dnes považován za nej
významnějšího sovětského režiséra a 
kterého d om a mlčky tolerují jako  
výstavní kus přes opakující se potíže 
a konflikty s režimem, natočil nedáv
no svůj poslední film, nesoucí anglic
ký název Stalker. Je to  adap tace  vý
borné  sci-fi povídky bratří S trugac- 
kých, jejichž díla najdete běžně v 
amerických paperbackách , a i jinde 
po světě (ta povídka se myslím jm e 
nuje P iknik u dálnice). Byl to nepo
chybně nej zajímavější film, který se 
objevil v Cannes. Trvá skoro  tři h o 
diny, velice málo se tam  děje, je  nes
mírně náročný, krásný, a také sm ut
ný a depresivní'. Je to film, který jeho  
vlastní producent a finančník nená
vidí, a ani mu nerozumí. Film, který 
se v S S S R  dostane  m axim álně  do 
specializovaných kin, kde jej uvidí 
pár tisíc intelektuálů a na který, i 
kdyby se do  norm ální distribuce na
konec dostal, publikum  stejně ne
půjde, protože se mu nebude líbit. 
Přijde tedy na Z ápad  - a kdo na něj 
půjde? Pár tisíc lidí v Paříži, trochu 
méně v Londýně, ještě m éně v Itálii 
a Německu, v Americe nepřijde ani 
noha. Nicméně se ten film vyrobil, 
a byl velice drahý. Tohle je  prostě 
možné jen v S S S R , to se nikde jinde 
ve světě nedá udělat, dá t obrovské 
peníze na to, co nechcete a co vlast
ně n ikdo  nechce.

Z.: A důvody?
AJL.: Občas se něco takového  vy

robí, snad pro  budoucnost,  nebo aby 
mohli říci, že dělali také něco pro 
umění. S ta lker  se nedávno objevil 
na  festivalu v C oloradu , kde se líbil, 
ale kde bylo také řečeno, že film 
p ravděpodobně  nikdy v Americe ne

uvidí, protože žádný distr ibutor ne
dá  100.000 dolarů, které je třeba  za 
distribuční práva zaplatit, protože 
se bojí, že je nedostane zpátky.

Z.. A co F o rm anovo  K ukaččí 
h n ízd o !  To by přece spíše nekom erč
ní film, který měl velký komerční 
úspěch.

A J L :  Nejsem si tak  docela jistý. 
Samozřejmě, n ikdo nepočítal s tím, 
že bude tak  vysoce úspěšný, ale 
nesmíte zapom enout,  že jej Form an 
natočil podle knížky, která byla jed 
ním z největších bestsellerů A m eri
ky 60. let, skoro generační bible. Ten 
titul byl idiom a divadelní hra prošla 
m noha  jevišti, byla na to  připravená 
půda. M álokdo  ale věřil, že se to dá 
ještě zachytit, protože a tm osféra  60. 
let už zmizela. Form an  to dokázal 
po svém. Ale i tak byl ten úspěch zá
zrak. K ukaččí hn ízdo  bylo p lánová
no na malý rozpočet, asi 1,5 miliónu 
dolarů , ale když Jack  Nicholson po- 
depsal smlouvu na titulní roli, tak 
se z toho okamžitě stal film s rozpoč
tem 5 miliónů. To je v americkém fil
mu normální. Jm éno  hvězdy zaruču
je  na americkém trhu  okamžitě urči
tou hladinu návštěvnosti. Hvězdný 
systém, to je m arketing  svstem . A m e
rické obecenstvo z 90% vůbec neví, 
kdo film natočil, ale ví, kdo v něm 
hraje.

Z.: Stále ještě?
A JL :  Ano, americký film je úplně 

něco jiného, než k inematografie  ev
ropská. Vznikl od sam ého začátku 
ja k o  enterta inm ent, zábava, jak o  
show business , nikdy na něj nebyly 
kladeny jiné požadavky. V Evropě 
tom u bylo j inak , už před 1 . světovou 
válkou, ale zejména ve 20 . letech se 
z filmu jak o  zábavy vydělil určitý 
trend, f i lm  ja k o  u m ěn í, což v am e
rickém narativním  filmu nikdy ne
vzniklo. 1 ty americké filmy, které 
nakonec prokázaly, že jsou kusem 
kumštu, nebyly tak nikdy zamýšlené. 
Tahle filosofie severoamerické kine
matografie, že film rovná se zábava 
a tudíž musí jak o  takový  na sebe vy
dělat, vede nakonec k tom u, že velké 
problémy, velká diskuse o člověku jí 
z velké části uniká. O na  ale plní jiné 
funkce, má svůj vlastní jazyk a v 
Americe ji neměří ryze uměleckými 
kritérii, nýbrž především tržbou, 
b ox-o ffícem . H odno ta  am erického 
režiséra je pouze taková, jaký  je ob 
chodní úspěch jeho  posledního fil
mu. Můžete se jm enovat jak  chcete.

Myšlenka subvencování je v Am e
rice kacířství. Každý vám řekne, že 
subvencování je konec umění, že to 
není the A m erican  way, že omezuje 
svobodu. Já  se potom  vždycky ptám: 
Který orchestr  si tam na sebe vydělá, 
která opera, které muzeum, balet, 
která knížka - než se stane bestselle
rem... Subvencovat se dá z miliónu 
zdrojů, veřejných, soukrom ých atp.
V Americe se ale necítí ta  potřeba, 
především protože “není úkolem 
filmu, aby tohle dělal” . Film, ja k  ří
kají, se má stara t  o jiné věci. S am o 
zřejmě, jsou  tam  výjimky - jmenovali 
jste  F o rm ana , a takových lidí je víc - 
ale na to, jak  veliká je  to  země, je jich  
málo, a i ty výjimky jsou poznam e
nané strašlivým ohledem na box-  
office  a  hrůzou z trhu.

Přitom  si myslím, že to  není jen 
o tázka  peněz: Vezměte si třeba ne
dávný program  americké televize 
(NBC) Shogun , který stál 20 miliónů 
dolarů. T akový salát jsem neviděl, 
prostě nepam atuju . P řitom  se z té 
Clavellovy knížky dá  udělat zajíma
vý televizní p rogram  nebo film. Víte, 
kolik krásných snímků, ne opičících 
se po Olmim nebo po Němcích, ale 
stoprocentně am erických , by za ty 
peníze m ohlo  být? Vždyť je tolik ta
lentovaných tvůrců. Ten S h o g u n , 
kdyby byl dobrý, by také přinesl pe
níze, a mohl být daleko lacinější - 
americká televize přece umí dobře 
m anipulovat své diváky. Není prav
da, že diváci nestrpí kvalitu, strpěli 
by ji, jen kdyby se j im  přistrčila.

Z.: Většina finančně úspěšných 
filmů v Severní Americe nevynikají 
zrovna duchem  ani vtipem a lidé na 
to chodí v houfech...

A J L :  Chodilo  by na ně i české obe
censtvo, a s velkým gustem, a také 
třeba francouzské. J á  nevěřím, že 
tohle je  jen otázka publika. Když se 
napřík lad  zeptám, kolik lidí v A m e
rice chce poslouchat M ahlerovy sym
fonie, nebude jich mnoho. A není na 
tom nic špatného. Ve Francii jich 
percentuálně není o moc více. Ale 
nikdo nevnucuje těm A m eričanům , 
kteří o M ahlera  nestojí, aby ho po
slouchali, zatímco ti, kteří ho chtějí, 
mějí dostatek  příležitostí, takže se i 
M ahler  zaplatí.

Z ..Přirozeně, je to otázka  d is tr ibu
ce.

A J L :  Ano, je to  distribuční zále
žitost - především u f i lm u je  to míň 
problém výroby, než distribuce. To
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A u to r  m ezi Eros Kalas a D rvádou

platí jak  pro  Evropu, tak i pro Spoje
né státy a Kanadu. V Americe může
te sehnat peníze a v nezávislé p ro
dukci na koleně vyrobit zajímavý 
film - ale jak  ho dostanete k d iváko
vi?? Nehledě k tom u, že distribuce 
je  dnes strašně d rahý  podnik - na
příklad rozjet film v New Yorku s to
jí okolo 100.000 dolarů. Zde by m oh
la dělat fantastické věci televize, 
ovšem i její filosofie je úplně jiná, než 
třeba filosofie televize německé nebo 
italské. To je výsledek celkového so- 
c iálně-kulturního kontextu  americ
kého kontinentu. Am erika a Evropa 
jsou  dvě odlišné, navzájem nepomě- 
řitelné kultury.

Z.: Závěrem bych se chtěl ještě vrá
tit k československému filmu. Zdá se 
mi, že za 12  let okupace se nic nové
ho neobjevilo.

A J L :  Politika “spálené země” , kte
rou okupační režim prosazuje vůči 
československé kultuře, se samozřej
mě vztahuje i na kinematografii. T a 
to politika byla p rováděna velmi 
důsledně, takže se podařilo  zničit 
všechno kladné, co se vytvořilo za 
předcházejících 15 let. Polovina lidí 
s talentem odešla a málokteří z nich 
m ohou  ve světě dělat, co by mohli 
dělat dom a. D ruhá  polovička zůsta
la d o m a  a tam také nem ohou tvořit, 
jak  mohli předtím. To nebyla jedna, 
ale tři generace, které se podílely na 
rozm achu  českého a slovenského fil
mu v letech 1956-68, a ty byly skoro 
beze zbytku zničeny. Ne fyzicky, ale 
umělecky.

Co se mi zdá ještě zajímavější je  to, 
že za těch posledních 12 let nejenže 
nevyrostla nová generace, ale neobje
vila se ani jedna  nová skutečná indi
vidualita. Ani jeden nový, originál
ní talent. Takže ta kulturní politika 
je  napros to  negativní, je schopná je 
nom ničit a jenom  se bát. A to je, 
myslím, obsah celého minulého dese
tiletí v Československu.

Z.: Děkujeme vám za zajímavý 
rozhovor.

Počítačová odbornice

M usím  Vás je š tě  m oc  pochválit. Zde  
m ám  odbornici nu slovo  vza tou  v p o 
čítačích, nechala si pře ložit váš člá
nek (N ežá d o u c íp o č íta čo vý  vývo z do  
S S S R , č. 5 /8 0 ) a velice ho p o ch vá 
lila.

V. Presissová, C olorado

Na p o d z im  1980 J iří Lauda vystavo
val své sochy a kresby  v M ontrealu. 
U této  p říležito sti se L. Křivánek 
(organizátor B ohem icum  Distri- 
h u tio n ) se tka l s vý tvarn íkem  a roz
m lou va l p ro  časopis Západ.
Západ: J ak é  byly začátky vašeho vý
tvarného projevu a která studia vás 
formovala:
Lauda: Kreslil jsem od časného mlá
dí a postupně, za vedení otce-archi- 
tekta, jsem vyzkoušel m nohé techni
ky malby a grafiky, později na Karlo
vě univerzitě mne v modelování vedl 
prof. Lidický a v grafice Cyril Bouda.
V Praze jsem studoval profesuru vý
tvarné výchovy, v Paříži jsem se zdo
konaloval v grafice a konečně v 
M ontrealu  jsem dokončil studia s 
diplom em  profesury.
Z.: Měl jste v exilu možnost uplatnit 
své nadání?
/...• První léta byla hledání sebe sama, 
v malbě a v grafice (zúčastnil jsem se 
m nohých Spring Exhibitions) a začal 
jsem výtvarný design v keramice.
V letech šedesátých jsem v tom to  o d 
větví rozvinul intenzívní aktivitu a 
velké projekty nástěnných reliéfů by
ly uskutečněny ve studiu, které jsem 
sdílel s přítelem technikem-kerami- 
kem. Na stanici Crémazie m ontrea l
ské podzem ky se nalézá jeden z nej- 
větších reliéfů; má deset m etrů v p rů 
měru.

Z.: Víme, že právě v designu keram i
ky jste získal ceny v soutěžích - které 
například?
L :  První cena v soutěži pro nástěn
nou kompozici na univerzitě Laval 
v Quebeku (v roce 1964) znam enala  
pro náš ateliér velký prestižní přínos. 
Na podzim téhož roku moje kera
mická kompozice “ P h a re” získala 
první cenu v soutěži “C oncours  
artistique de la province de Q uébec” 
a během let řada mých návrhů  pro 
d e k o r a t i v n í  k e r a m ik u  o b d r ž e l a  
C anada  Design Awards.
Z :  Na vašich letošních výstavách 
jsme viděli řadu sochařských prací. 
Je  to nyní vaše přední výtvarná ak t i 
vita?
L.: Ano. P racovat v třetí dimenzi 
mne vždy lákalo a zvláště v poddaj
né hlíně, která má pro  mne velké 
kouzlo. Když k o n junk tu ra  nástěn
ných reliéfů opadla, vrátil jsem se k 
menším rozm ěrům , přijatelným pro 
soukrom ý interiér. D ynam ika lidské
ho těla, obličeje a aktu , znam ená pro 
mne vrchol ry tm u přírodních forem 
a problém transpozice do fixních 
tvarů  mne vždy plně zajímal. Tak 
vznikla torza a lyrické hlavy, vše vy
páleno s pa tinou  kysličníků kovů. Je 
to práce velmi zdlouhavá, ale pro 
mne nejvíce uspokojující.
Z..Všimli jsme si, že mimo několi
ka abs trak tn ích  nebo dekorativních



N ástěnný kera m ický  re lie f v b u d o v ě  la Laurentine, Quebec

plastik tématicky dáváte přednost 
ženě - máte k tom u kom entář?
L.: J ak  víte, pracuji jak o  výtvarník 
pro  kanadskou  televizi a proto  ne
jsem nucen vyrábět busty zám ož
ných mužů a dam. M ám volnost 
jako básník, který zpívá o dívčí za
sněnosti nebo o rozkvětu těla mladé 
ženy. Transpozice erotických dojmů 
ve výtvarné formy můžeme sledovat 
od pravěku po 25.000 let; tudíž 
pokračuji pouze ve šlépějích lidstva. 
Z ;  Jak ý  měla cizina vliv na vaši tvor
bu?
L.: Myslím, že jsem si z vlasti přivezl 
velmi dobré  estetické základy pro 
výtvarnou práci a mé cestování po 
s topách různých kultur mě velmi 
obohatilo. Z  m odern ího  pojetí přijí
mám  to co považuji za kladné, ale ni
kdy nechci být ve vleku teorií nebo 
výrazových způsobů, které si někdo 
vymyslil, jen aby byl originální. D o u 
fám, že mi moje hlína bude ještě 
d louho  sloužit k radosti při pu tová
ní na té to  zemi.

Karel Kryl ve Švédsku
Sledovat po léta jeho  projev, kaž

dou písničku, každý nový verš z de
sek i knížek je jiné, než mít konečně 
příležitost slyšet ho a vidět na scéně - 
ve Švědsku kupodivu  poprvé.

Karel Kryl přijel na sever v m ra
zivých lednových dnech, pozván 
Švédským rozhlasem a TV, aby vy
stoupil v pořadu “Umlčená slova” ke
4. výročí C harty  77 ve s tockho lm 
ském divadle Scala-Fria  P roteatern  
(pod záštitou švédského Pen klubu, 
Výboru na pom oc C hartě  77 a P ra 
covní skupiny 21. srpna). Na to n a 
pojil sedm celovečerních vystoupení, 
při nichž se věru nešetřil. O ne-m an 
show, zralý, promyšlený výkon, p rů 
řez z písní již klasických i nejnověj
ších, úryvky z rukopisů . Program , 
působící lehkostí improvizace, ovlá
dá posluchače cele od prvního slova. 
Zasahuje  tam, kde žert a brilantní 
hru se slovíčky vystřídá nečekaně 
přesně umístěná něha lyriky či ho ř
kost poznání.

V p o řadu  vysílaném přímo rozh la 
sem byl Karel Kryl představen d ů 
stojně ja k o  přední exilový umělec, ne 
ja k o  zpěvák protestsongů, proti če
muž důsledně protestuje, ani jak o  
zpěvák Pražského jara ,  což znepřes- 
ňuje skutečnost, ale jak o  někdo, kdo 
má stále široké zázemí posluchačů

tam d o m a  (existuje řada  klubů 
Karla Kryla v dnešním Českosloven
sku) - a kdo  má m noho  co říci k dění 
kolem nás.

Nezvykle m noho  švédských žurna
listů se ve všech významnějších novi
nách rozepsalo s úctou, nazývajíce 
Karla Kryla legendou spjatou s dub- 
čekovskou érou. Škoda, že si více nás 
Čechů, Slováků (i Moravanů!) nevá
žilo této příležitosti - jakých  sálů by 
asi bylo třeba dom a, nebýt p řehrad 
vybudovaných normalizací - a o- 
mlouvat nezájem obavou z p ř í tom 
nosti fízla na koncertě. To je  jen 
smutný ústupek s trachu a tady na 
něj máme rozhodně menší oprávně
ní, než kdybychom byli zůstali dom a. 
Z a to  ti, kdo přišli, ocenili Karlovo 
vystoupení všude, kam zavítal. Ať 
už to byl první koncert v M alm o, dva 
večery ve S tockholm u, či v menších 
městech, ja k o  ve Vasterásu, N orr- 
kopingu, v Uppsale, kde žije neúnav
ný organizátor  Šafránu  Jiří Pallas, 
který se zasloužil o reedici všech Kry
lových desek, Bratříčka, Rakoviny, 
M aškar, i o edici desky nové - K ara
vany mraků, doufejme, že ne posled
ní. Nejvíce navštívený večer, který to 
to turné vm ěstnané do jed iného  týd
ne uzavřel, byl zorganizován S o k o 
lem v Goteborgu.

Výtěžek všech vystoupení byl ode
vzdán Fondu C harty  77, a nebyla to 
částka malá.

P ron ikavá  síla slova, poezie vytří
bená obrazy, jež se vryjí do paměti,

vzdorující překladu do jakékoli  řeči, 
ukázala  krásu našeho jazyka. Tam, 
kde Karlova ukázněná, černě oděná 
postava ovládá sál souhrou  slova, 
rytmu i melodie, cítí člověk radost, 
že této řeči rozumí, řeči nezhrublé, 
bohaté  hum orem , - a vděčnost, že 
máme mezi sebou někoho, k d o je  na
dán uměním parodie, satiry, hýřivou 
fantazií (22  synonym  pro pojem u d a
vače není maličkost!) - a j ím avou 
schopností vyzpívat dík za složitost 
bytí, písní Děkuji (z malé desky 
C arm ina  ressurrectionis).

Helena Friedlová Goteborg

Karel Kryl také 
v Americe

R edakce  časopisu Západ  organizuje 
pořad  recitálů Karla Kryla po U SA  a Ka
nadě v těchto  místech: 3. a 4. du bn a  O t ta 
wa, 5.dubna Montreal, II .dubna London,
12.d ub na  T o ro n to ,  I6 .dubna Galary, 19. 
d u b n a  Vancouver, 21.d u b n a  P ort land ,  
25.d u b n a  Detroit,  26.d u b n a  Cleveland,
28.d u b n a  W ashington, 30.d u b n a  New 
York, 2.května  Boston.

V květnu pak redakce Západu  o rgan i
zuje besedy s herečkou A dinou  M a n d lo 
vou s p ro m ítn u t ím  filmu Noční motýl v 
těchto místech: 2 .května O ttaw a, 3.květ
na T o ro n to ,  9 .května Kitchener, 10.květ
na Toronto, 13.května Montreal, 17.května 
L ondon , 19.května Detro it,  21.května 
Los Angeles, 23.května Galgary, 25.květ
na Port land ,  27.května Vancouver, 29. 
května San Francisco, 3 (.května Winnipeg.



Jazyk
Čeština bez 
Československa

Zeptáte-li se Čecha v emigraci, které 
věci mu především leží na srdci, bude 
jeho  zájem a starost o mateřský jazyk 
určitě v popředí. To není náh o d a  - 
řeč, k terou člověk mluví od svého na
rození je pro  většinu lidí nedílnou 
součástí jejich osobní a kulturní iden
tity. T a to  starost o m ateřštinu, často 
ovšem rozdílně chápaná  a vykláda
ná, je společná všem exulantům , bez 
ohledu na da tum  a důvod jejich o d 
chodu z rodné země. Někteří snad 
nam ítnou , že diskuse na to to  téma 
nemají cenu, že jde o předem  p ro h ra 
nou bitvu, neboť, jak znám o, jazyky 
malých skupin se nakonec vždy roz
pustí ve velkých mořích. J á  si ale ří
kám , že i kdyby tom u tak bylo, přece 
jen m á význam o svůj jazyk pečovat, 
d o k u d  tu je.

Dnešní exilová čeština m á snad d ů 
ležitější postavení, než kdy jindy, ne
boť  musí nahrazovat m nohé z těch 
kulturních funkcí, které se v Česko
slovensku staly obětí politické repre
se. Už letmý pohled na soudobou čes
kou literaturu nás přesvědčí, že to, co 
se dnes tiskne, a do jisté míry i píše v 
e x i lu je  hodnotnější a důležitější, než 
většina p roduk tů ,  které tam ní režim 
nařizuje vyplodit.

Těžko bychom asi našli někoho, 
kdo by pochyboval o důležitosti jazy
ka v životě člověka a  společnosti, ale 
kolik z nás si uvědomuje, že odkrývá
ní mechanism ů, jimiž se řeč řídí, m ů
že být velice zajímavou, nap ínavou  a 
často i zábavnou záležitostí? Snad 
naše vzpom ínky na s tupidní d iktáty , 
gram atická cvičení a pedantismus 
středoškolských profesorů  jsou ještě 
příliš živé. Jazyk  ale o p ravdu  není jen 
zkostnatělým souhrnem  pouček a 
pravidel, ale především živý, neustá
le se vyvíjející a přetvářející organis
mus, v něm ž se zrcadlí ti, kteří si jej 
vytvořili a kteří jej používají.

Několik emigračních vln toho to  
století rozeselo Čechy p o  desítkách 
zemí a vneslo do jejich mluvy problé
my, na něž jsme v minulosti ani ne
pomysleli. Jedním  z nich je právě ten 
geografický rozptyl: Čeština se totiž 
historicky vyvíjela na pom ěrně  m a

lém, k om pak tn ím  a přesně vymeze
ném území, jehož všechny části byly 
dobře  dostupné. Z  toh o to  důvodu je 
český jazyk dost hom ogenním  kom u
nikačním prostředkem , alespoň ve 
srovnání s m n o h a  jinými jazyky naší 
zeměkoule. Lidé v Čqchách a na M o
ravě mluví tém ěř stejně - existující 
odchylky jsou  nepatrné. Ani nářečí, 
která  dnes os ta tně  zanikají sjednoco- 
vacím vlivem tisku, rozhlasu a televi
ze, nikdy nepředstavovala  vážnější 
kom unikační překážku. To je jeden z 
důvodů , proč jsou  Češi pom ěrně  cit
liví na řečové odchylky, jak o ž  i na  ci
zí přízvuk.

J inak  je tom u s jazyky, které pokrý
vají velká geografická území. Tak  na
přík lad  už v Německu existují značné 
nářečové rozdíly - lidé mluvící seve- 
roněm eckým  “ N iederdeutsch” mají 
potíže dom luvit se s těmi, co hovoří 
“ bayrisch” , a to  se ani nezmiňuji o 
různých form ách  “ Schwyzerdiitsch” .
I ve francouzštině najdeme dialekty 
značně se odchylující od pařížské 
normy: provensálština, belgická a 
švýcarská francouzština a jiné. Nej- 
větší diference najdeme tam , kde spo
jení mezi m etropolí a provincií bylo 
nesnadné, nebo kde se tém ěř úplně 
přerušilo, jak o  napřík lad  v k an ad 
ském Quebeku. Nicméně existuje jak  
v němčině, tak  i ve francouzštině p o 
měrně pevná spisovná norm a, ale
spoň  na  evropském kontinentu .

Nejrozrůzněnějším jazykem je o- 
všem angličtina, kterou mluví asi 300 
miliónů lidí v USA a v britském Com- 
m onw ealthu  a k terou  používají další 
stovky miliónů lidí nejrůznějších ná
ro d ů  a ras. U žjen  vyjmenovat anglic
ké dialekty je nesnadné: ostrovní an 
gličtina s variantam i jako  “ BBC” , 
“ ox fo rdská” , “ C ockney” ; americká 
angličtina, v níž rozeznáváme nářečí 
bostonské, jižní, kalifornské, jakož  i 
nezasvěcenci nesrozumitelný černoš
ský slang; angličtina australská, j ih o 
africká, indická a tzv. pidžiningliš, 
k terou mluví okolo 30 miliónů lidí, 
zejména v Asii.

Přesná pravidla, p om ěrná  je d n o t
nost jazykových tvarů  a forem (po
kud ovšem vůbec existují), jsou pro  
anglicky mluvící obyvatele těžko u- 
skutečnitelné; i kdyby se snad všech
ny tyto ná rody  rozhodly, že by měly

sjednotit svůj jazyk, těžko už by se 
domluvily, kdo  bude sjednocovat po 
dle koho. Právě proto snad jsou 
anglofónové podstatně tolerantnější 
k různým nuancím své mateřštiny, 
jak  co se týče významu slov, tak i je 
jich výslovnosti, gramatiky a stylu. 
Dny, kdy se lidé v Británii smáli pří
zvuku v amerických filmech, jsou ty- 
tam, a američtí návštěvníci Londýna 
se u ž je n  m álokdy spletou, když pod  
nápisem “ subw ay” nenajdou metro, 
ale obyčejný podchod, který je vy
plivne na druhé  straně ulice. V m no
ha filmech dnes dokonce uslyšíme 
tzv. univerzální angličtinu, která 
uměle stírá charakteristické rozdíly 
mezi ostrovní a am erickou angličti
nou, což má zřejmě podpořit  jejich 
m ezinárodní distribuci.

Jazyk české emigrace sdílí svou ze
měpisnou roztříštěnost vlastně s an 
gličtinou: naši lidé žijí v R akousku , 
Německu, Švýcarsku, K anadě, USA, 
Švédsku, Jižní Africe, Austrálii a já  
nevím, kde ještě. K tom u všemu je 
styk s mateřskou zemí značně ztížen, 
hlavně z politických důvodů; k rom ě 
toho jsme vystaveni silnému vlivu j a 
zyka země, v níž žijeme a jímž musí
me mimo své soukrom í mluvit. Naše 
řeč se pom alu  zabarvuje germ ani
smy, anglicismy a skandinavismy... 
Někteří tom uto  vlivu pom ěrně  rychle 
podléhají, jiní si překvapivě d louho  
uchovávají čistotu svého jazykového 
projevu. Děti em igran tů  většinou už 
považují češtinu za d ruhý  jazyk - při
nejlepším zůstávají bilinguálními. To 
není národn í odcizení, jak  jsem kdesi 
nedávno četl, ale přirozený proces. Je 
dost charakteristické, že p o kud  je ví
ce dětí v jedné rodině, mluví ty ra to le
sti mezi sebou už jen jazykem  nové 
země.

T ato  fak ta  jsou v podsta tě  odrazem  
univerzálních principů jazykového  
vývoje, většina lidí se však jimi neza
bývá, snad k rom ě toho , že ty to  jevy 
odsoudí jak o  znám ky degenerace 
mluvy. Někteří ovšem berou tento  
“em igrantský d ia lek t” za to, čím ve 
skutečnosti je - za p lnoprávný  dia
lekt. T ak  např. Jo se f  Škvorecký už 
několikrát výstižně použil čechoame- 
ričtiny, vlastně spíše čechokanad- 
štiny, p ro  charakterizaci svých lite
rárních postav  (Blběnka z Inženýra



Phare - p rv n í cena v sou těži

lidských duší). V jeho povídkách se 
tento  dialekt ozývá z úst dětí (žáka 
D ereka  M acC ourka),  a to v dost rea
listické podobě, jak  mnozí rodičové 
přisvědčí. T a to  technika se může zdát 
některým  lidem sporná , ve skutečno
sti ovšem nejde o nic neobvyklého - 
používání obecné mluvy, slangu či 
nářečí je v literatuře toho to  století 
dost běžné.

Vliv jazykového prostředí hostitel
ské země na nás je snad nejdůležitěj
ším faktorem  zasahujícím do  našeho 
hovorového i psaného projevu, bez 
ohledu na to, zdali se to  někom u líbí 
nebo ne. L idési vypůjčují výrazy pře
devším pro  věci, p ro  něž neexistuje 
přesný český ekvivalent. Tak  napří
klad ‘bejsm enť neznam ená totéž, co 
sklep a ‘interčénž’ představuje asi ně
co jiného  než křižovatku dvou ok re 
sek. Často sáhnem e po cizím slově 
tam, kde česká o bdoba  není p ro  vý
slovnost ekonom ická: jednoslabičné 
slovo ‘džeť  dá  méně práce než ‘try- 
sko-vé-le-ta-dlo’; podobně  ‘d išvóšr’ 
nam ísto  ‘au tom atická  myčka n ád o 
bí’ (v Československu zatím asi ne
mají problém y s tímhle souslovím, 
snad jenom  na Hradě). Někdy cizí 
slova p ron iknou  do emigrantské 
mluvy i v případě, kdy d o b rá  n á h ra 
da  je při ruce: např. anglické ‘tax ’je u 
em igrantů  v sev. Americe oblíbenější 
než české ‘d a ň ’, i když daně nejsou 
oblíbené nikde. Vysvětlení jistě exi
stuje, ale nemusí být příliš logické.

Přejímání vlivů z cizích jazyků ne
p rob íhá  všude stejným způsobem , 
neboť to nezávisí jenom  na nás, ale i 
na  vlastnostech řeči, k terá  nás ovliv
ňuje. M nozí už asi zpozorovali, že 
čechoněmčina  si vypůjčuje přede
vším pod s ta tn á  jm éna ,  slovesa už 
méně: “ ... d o m a  nem ám e i iberhaupt 
žádné české Bůcher, jenom  Koch- 
buch od F rau  S and tnerová  ...” (V. 
Hejl H ůl do ruky, Z ápad  1, č.3, s.21.) 
Čechoameričtina  se vrhá především 
na slovesa a na idiomy: “ Vzal kus v 
nějakém zakázaném  koncertu  Plasti
kových lidí, který in terruptovala  p o 
licie, a  rezistoval arest. Byl čárdžova- 
ný ...” (J. Škvorecký, Cenné babičky, 
Z ápad  1, č.2, s.21.)

D ruhým  podsta tným  rysem em i
grantské češtiny je tzv. konzervační 
princip. Jakm ile  je spojení s rodnou  
zemí přerušeno, lidé si zachovávají ve 
svém podvědom í tu jazykovou p o d o 
bu, k terá  platila v době jejich od ch o 
du. A tak  mezi nám i chodí lidé, k te

ří mluví jazykem roku  1968, 1948, 
1938 atd. I tento konzervující sklon 
naší mluvy není ničím neobvyklým: 
jazykové centrum , v něm ž se jazyk 
víc “ pře třásá” , se vyvíjí rychleji, než 
řeč izolovaných oblastí, v nichž se v 
m noha případech pociťuje i “jazyko
vé ohrožení” zvenčí, což posiluje 
konzervační tendence. C harak te r i 
stickými příklady jazykového  k o n 
zervatismu jsou am erická angličtina, 
která, jak  známo, m á blíže k jazyku 
Shakespearovu, než mluva britských 
ostrovů, a quebecká francouzština, 
v níž se houfně objevují slova a vazby 
doby  Ludvíka XIV. Ve Spojených 
státech najdeme dokone  i jazykové 
“ kapsy” , v nichž se konzervoval u r 
čitý jazyk či nářečí v podobě, jíž už 
dnes nikdo nemluví - existují tam i 
izolované české obce, kde uslyšíme 
češtinu XIX. století.

Poslední vliv, o němž bych se chtěl 
dnes zmínit, se do týká  spíše význam u 
slov a stylu. V novém prostředí už ne
ní třeba pouštět sprchu při kritice po
měrů, a také není třeba používat 
kom plikovaných  opisů a m etafor  pro 
věci, které lze nazvat přímo. M ůžeme 
z toho  mít radost,  ale náš jazyk tím

leniví a tuční, asi tak jak o  naše nohy, 
když pořád  jezdíme autem. N ikom u 
se asi nebude chtít kvůli tom u vrátit 
do H usákova  Československa, a tak 
si budem e muset vymyslit nějaké 
rozcvičky a od tučňovací kůry pro 
naši řeč. K tom u účelu bude asi nej
lepší ten starý dobrý  český hum or, 
jak  navrhuje pan Skutina.

C o říci nakonec? Asi se budem e m u
set stát trochu  tolerantnějšími vůči 
těm, kteří mluví trošku jinak, než my 
sami; nežijeme už totiž na (nebo “ v” ?) 
té malé louži uprostřed  Evropy, obe
hnaní K rkonošem i, Šum avou, Jese
níky a ostna tým  drátem . Bydlíme v 
různých zemích a střetáváme se s nej
různějšími politickými a kulturními 
vlivy. A to vše se obráží a bude o b rá 
žet v našem jazyce. Jak  d louho  se 
nám  podaří  češtinu v novém prostře
dí zachovat? To přece každý ví: N á
stroj, který se používá, nerezaví.

Jan Uhde
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Fejeton
Jsem již rok v zaslíbené zemi
Nechal jsem tam hodně: 
Vlastnoručně vysázené ananasové 
maliny kolem potoka.
Duhové pstruhy v bčhuté ledové vo
dě téhož. Viděli jste dravého duhové
ho pstruha, jak  se vymrští nad hladi
nu pro spadlou přezrálou malinu? 
Ne? Pak nemůžete vědět, co jsem tam 
nechal!
Marnivou vůni kupky sena, co býva
la ráno rozválená, ač se v ní milovalo 
nepohodlně. Ale hodně.
Partu  správných chlapů na licitova
ný maryáš, jehož jsem byl krajským 
instruktorem.
Dekret o jm enování do  té funkce, 
podepsaný sam otným  generálním 
tajemníkem R A M A R E V U R  (RAda 
M A R yášn íků  EVropské ÚRovně), 
Liciťákem II. Velikým.
Ledňáčka, který byl tak krásný na 
zasněženém omrzlém kameni ho r
ského potoka.
Zůstal tam  i pohlavek, co jsem d o 
stal od rozum ného táty, když jsem 
chtěl po ledňáčkovi střelit maloráž- 
kou.
M alorážku jsem tam nenechal, tu mi 
vzali. Ještě nacisti, aby bylo jasno. 
N ezapom enutelné panoram a hradu, 
který nad řekou stavěli svobodní pa
novníci země.
Několik bankovek s obrázky toho 
hradu.
Členy dvou  mladých divadel, vesměs 
přátele. A jejich staré i nové p rogra
my. Na pásek se to nepovedlo na to 
čit.
Prosluněné paseky, plné borůvek, a 
přítmí temných smrčin s vůní důsto j
ných hřibů a veselých křemenáčů. 
Pár knížek.
Ligový klub, po mém odjezdu kope 
už jen II. ligu.
Přítele nad jiné - otce čtyř dcer a Je 
níčka. Umí psát reportáže, překládat 
rom ány, vařit guláš a pít víno. Hlasi
tě nesouhlasí, hrdina.
Lehké běžky a divoké slalomky a tu 
p rudkou  stráň vysoko v lesích, kde 
jsem se tak šeredně potloukl. 
Jezdecké holínky a staré sedlo, které 
jistě teď v komoře plesniví, když. není 
nikdo, kdo by jím  sedlal koně. Ale co 
si nalhávám  - vždyť i ti koně už dáv
no odešli.

A konečně kout lesa, kde po dobré 
ráně zhasl můj první jelen. Posed, 
s kterého jsem  to říjnové ráno střílel, 
tam ještě stojí. Ale už je vetchý.
Jako  já.
Protože jsem tam  ztratil během času 
nejen hodně vlastních zubů a vlasů, 
ale i m nohé jistoty, ve které by měl 
člověk věřit od mládí do pozdného 
stáří.
P roto  jsem tu. Už přes rok.
Tém ěř o všechno, co jsem tam  ne
chal, jsem  se musel nějak zasloužit. 
Všechno, co jsem tam  nechal, jsem 
měl rád.
Téměř všechno, co jsem tu našel, ně
kdo pro mne připravil a já  to dostal. 
Našel jsem tu hodně, m nohé mě pře
kvapilo, vše mám rád:
Štědré lidi a štědrou přírodu.
V merkaz-klitá  v kibucu M išmar- 
Haem ek přátelské přijetí, vlídné jed
nání a u každého chavera pochopení 
a ochotu  pomoci při odstraňování 
potíží, které se nutně u každého nově 
příchozího vyskytnou.
Půdu tak ú rodnou  a dobře  o b hospo
dařovanou, že žasnu nad záplavou 
překrásného ovoce a výstavní zeleni
ny.
Uhrančivý dojem ze vždy obsazené 
Zdi nářků  v Jerusalémě. (Nářku ře
meslných exulantů .)
V kibucu sm aragdovou vodu v kom 
fortním  koupališti.
Neznámé, velké ryby ve svěžím Kine- 
retu, které překročil suchou nohou 
učitel Galilejský.
Č etné další kvality mé drahé  ženy. 
Veselé borové lesy, stromy v nich dá
vají dřevo s největším množstvím 
pryskyřice, co jsem kdy viděl. 
M álokde se najde tolik Židů pohro
madě, jak o  v této zemi.
Muldu, v které už mám vyšlapánu 
ta jnou pěšinku naprosto  neschůd- 
ným terénem až k moři.
A moře, ach moře! Širé, živé, maje
státní moře! Voní, šumí, hřmí, chla
dí, houpá, slibuje, přináší, bere. Když 
proti němu stojím čelem, vidím ne
možné, cítím, co mě nenaučil žádný 
z. profesorů matematiky: Hle, neko
nečno!
Po tom  mušličky na břehu - každá ji
nak krásná, je to  nevyčerpatelná pa-

Hubert Fořt

leta tvarů a barev, jak  může být neži
vá hm ota tak něžná?
Zrcátka rybníků a vodních nádrží 
Huly h luboko dole, pod krásnou  no
vou silnicí. T am  jsem posléze našel 
toho ledňáčka z předcházející s trán 
ky. Zřejmě mu neschází horský po
tok, dobře  se uživí i na zvolna p rou 
dící vodě. V ranní mlze, ležící nad rá
kosím, byl docela veselý.
Těžké a široké prkno, na kterém 
bych se rád naučil stát s pádlem v ru
ce, aby mě nesla mořská vlna na svém 
hřbetě. Je  to obtížnější, než na sněhu 
a na lyžích?
Pohled na minisvět: Před chom áčem  
svěžích květů se třepetá m odře lesk
lý, nablyštěný střízlíček, sotva větší, 
než velký hmyz, jen d louhý zahnutý  
zobáček ukazuje, že se něčím živí.
S hrany střechy ho upřeně pozoruje - 
po stranách sploštělé, malé hlavy vy
boulené, nehybné oči - břichatá  ješ
těrka, na hřbetě několik hrbolů, 
oblečená v mimikri- tedy zeleně s tra
katá. A hrůza, má d v a  vratiprsty! 
Podle hlavy a hřbetu je to potomek 
dávno vyhynulých obrovských ještě- 
rů.
A m noho  dalších pozoruhodných  
věcí jsem tu našel. Volně rostoucí 
bram boříky v lese za M išm ar-H ae- 
mekem, vedle voňavých jedlých hub 
živé želvy. Hrdé, rudé kosatce, květy 
temnější a lesklejší než p u rpu r  kardi- 
nálského klobouku. Jenže nenapíšu, 
kde tyhle rostliny jsou, protože jsou  
tak krásné, že byste neodolali a vy
loupli je do své zahrádky. Což se ne
smí.
Úplně naposled dva zázraky:
V zemi, kde se často válčí, funguje 
distribuce potravin  i j iného  zboží a 
konečně
pod okny ložnice je strom, když v se
zóně vztáhnu  ruku , u trhnu  si čerstvý 
fík.
Čímž se misky vah vyrovnaly, už ne
musím vzpomínat.
Také p ro to  nemusím, že tu  zřejmě 
vzpom íná někdo za mne, za nás, co 
jsm e přišli z Východního bloku. 
Protože naše vzpomínky na bývalý 
dom ov, to není jen nostalgií orose
ná minulost, to je takéšed ivá  př í tom 
nost.



Filozofie pro domácnost
Vykořisťování člověka člověkem, či naopak? 
aneb 
Už jste četli Komunistický manifest? (část 4.)

V minulé části seriálu o marxis- 
mu-leninismu jsem mluvil o tom, že 
socialismus ja k o  společenský systém 
nevyhnutelně vede ke koncentraci 
moci v rukou státu, a nakonec k a b 
solutní moci malé skupiny lidí na 
vrcholu byrokratické hierarchie. Ti 
se pak de fakto stávají majiteli země 
plné nevolníků. Vyplývá to logicky z 
teorie socialismu, a patrně  není jiné 
cesty.

T o  vše vlastně bylo znám o už v 
M arxově době. Už Bakunin Marxe, 
Engelse, Lassalla a ostatní so u d ru 
hy za to kritisoval. V knize "S tátnos t 
a anarch ie” napsal o socialistické vlá
dnoucí elitě toto:

“ Avšak, marxisté praví, ta to  (ro
zumí se vládnoucí, S .R .) menšina se 
bude skládat z dělníků. Ano, bezpo
chyby - z. bývalých dělníků, kteří, 
jakm ile  se stanou vládci nebo repre
sentanty lidu, p řestanou být dělníky 
a budou  se dívat na pracující masy 
z výšky státní autority , takže nebu 
dou reprezentovat lid, ale pouze sami 
sebe, a svůj požadavek vlády nad 
druhým i. Kdokoli o tom  pochybuje, 
neví nic o lidské povaze... Pojmy 
“ vědecký socialista” a “ vědecký so
cialismus” , které stále vidíme v dí
lech a proslovech lasallistů a m arxi
stů, dostatečně dokazují, že tzv. l ido
vý stát nebude ničím než despotis
mem nad masami, vykonávaným  
novou a velmi malou aristokracií 
pravých nebo podvodných “ vědců” . 
Neučený lid bude úplně vyjmut z p o 
vinnosti v ládnout a bude nucen stát 
se s tádem , kterém u se vládne. V ýbor
ný způsob  osvobození... Oni (marxis
té) tvrdí, že jenom  dik ta tura ,  sam o
zřejmě jejich vlastní, může přinést 
lidu svobodu: my odpovídám e, že 
d ik ta tu ra  nem á žádný jiný cíl než 
učinit sebe sam u věčnou, a nemůže 
způsobit  nic j iného než otroctví.”

Když si člověk přečte úvahy o “ ří
zení společností s t ran o u ”  či o “ vědec
kém řízení socialistické společnosti” , 
je mu jasné, že Bakunin měl v tom to  
ohledu pravdu. Bohužel, vylil s vo
dou  i dítě a místo marxistického řeše
ní doporučova l  řešení jiné, anarchis- 
tické, také absurdní. Nepochybuji o 
tom , že klasikové o tom to  nebezpečí 
věděli. Nezdá se však, že by jim  tolik 
vadilo, spíše naopak.

Tento  psychologický fak to r  d ik 
ta tury  je ovšem doplněn faktorem  
ekonom ickým , který nutí vládce ří
zení hospodářství zcentralizovat a 
zbyrokratisovat.

Vzrůst moci a stabilisace jejího 
držení v socialistickém státě sam o
zřejmě má následky i v myšlení lidí, 
“m as” pracujících. Dříve tom u m ar
xisté říkali odcizení. Teorie je jed 
ním ze základních kam enů s truk tury  
marxismu. M arx  napsal již ve Filo- 
soficko-ekonomických rukopisech, 
před vydáním  Komunistického m a
nifestu, že za kapitalismu je práce 
“odcizena” dělníkovi, a že se stává 
majetkem kapitalisty. Toto  odcizení 
je zdrojem revolučního rozhořčení a 
příčinou revolučního boje proletariá- 
tu. O tázka  odcizení, jak  ji M arx  for
muloval, je však o něco kom plikova
nější. M arx  popsal celkem čtyři cha
rakteristiky odcizení. První z nich je 
vztah dělníka k p roduk tu  jeho  práce, 
který mu nepatří. D ruhý  rys odcizení 
je  donucovací systém, který způso
buje, že v kapita lism u si dělník p rá 
ci nevybírá svobodně, a le je  mu vnu
cena. Třetí rys odcizení se týká zá
kladní charakteris tiky  lidského živo
ta, kterou je podle M arxe práce jako  
“svobodná, vědom á ak tiv ita” . Místo 
této svobodné aktivity je v kapitalis
mu práce pouze prostředkem  k to 
mu, aby dělník dostal mzdu a tím 
prostředky k životu. Č tvrtým  rysem 
odcizení v kapitalismu je odcizení 
člověka od člověka a zničení lidských 
vztahů ve společenském životě. Tyto  
vztahy nejsou založeny na skutečně 
lidské hodnotě  člověka, ale na jeho  
společenském statu tu  a na je h o  po
stavení. T en to  rys odcizení se proje
vuje také byrokratisací společnosti.

M arx  tvrdil, že za socialismu to to  
odcizení zmizí, člověk bude opět 
svoboden, bude pracovat s chutí 
a bude využívat všech svých schop
ností. N aproti  tom u  již v roce 1844 
M arx naházel na kapitalismus to nej
horší, co mohl, právě v souvislosti 
s odcizením. Napsal tehdy:

“ Docházím e k závěru, že člověk 
(dělník) se cítí svobodně činný p o u 
ze ve svých zvířecích funkcích - v jíd
le, pití a plození, nebo nejvýše ve 
svém obydlí a ve zdobení sebe sam a - 
zatímco ve svých lidských funkcích

je redukován  ve zvíře. Zvíře se stává 
člověkem a člověk se stává zvířetem.”

Zamyslíme-li se nad socialistickým 
státem a nad jeho  vztahem k člověku, 
vidíme, že to to  kapitalistické odcize
ní je v socialismu nejen přítom no, ale 
dokonce vystupňováno k absurditě. 
Odcizení kapitalistické se hladce 
změnilo v odcizení socialistické. Ve 
skutečnosti vám nikdo v Praze na uli
ci neřekne “Jsem  odcizen” . Řekne 
to zcela j inak , lapidárněji, výstižně
ji, a použije m nohem  bohatšího slov
níku. Podsta ta ,  pocit je však stejný. 
Je to pocit člověka, který nemůže 
rozhodovat o sobě, o svém životě, o 
výsledcích své práce.

Podívejme se nyní, jak  se čtyři zá
kladní rysy odcizení projevují v so
cialistickém státě.

Člověku, za prvé, nepatří p roduk t 
jeho  práce. Člověk dělá “pro  ně”, 
dře se “na ně” , a přitom  se naprosto  
nepodílí na rozdělování p roduk tu  
své práce. Tento  stav podrobně ro 
zebrali dva polští ekonom ové, Jacek 
K uroň a Karol Modzelewski. V 
“Otevřeném  dopise straně” , který 
napsali v roce 1964 a který jim  sam o
zřejmě přinesl řetěz průšvihů, podali 
ekonom ický  obraz polské společ
nosti za socialismu. Při analýze pou
žili stejné metody, jaké  kdysi použil 
M arx  při analýze raného kapitali
smu. Z jejich podrobného  rozboru 
vyplývá, že průmyslový dělník v pol
ském průmyslu vytvořil celkem za 
rok hodnotu  zboží v ceně 71.000 zlo
tých. Z  toho obdržel p rům ěrně
22.000 zlotých ve formě mzdy. J iný
mi slovy, ve třetině pracovní doby 
produkoval dělník své životní mini
mum , a během dvou třetin pracovní 
doby vytvářel to, čemu kdysi M arx 
říkal nadhodnota .  T ato  nad h o d n o ta  
byla použita zčásti na investice v p rů 
myslu, který dělníkovi nepatří, tj. ne
ní jím  přímo (a vlastně ani nepřímo) 
kontrolován.

N adhodno ta  se dále používá na 
apa rá t  ú tlaku - a rm ádu ,  politickou 
policii, soudy, vězení. P ro d u k ty  jeho  
práce jsou  tedy odcizeny, použity 
proti němu. Část nadhodno ty  se po u 
žije na systém informace, p ro p ag an 
dy, kultury a vědy, které však také 
neslouží jem u, on nemůže jejich o b 
sah ovlivnit, naopak , vládnoucí a p a 



rát je  používá p ro  své cíle a proti zá
jm ů m  dělníka. K uroň a Modzelewski. 
tedy podali důkaz toho, že za soci
alismu dochází k odcizení dělníkovy 
práce, a to k odcizení takovém u, že 
čím více dělník pracuje, tím více nad
hodnoty  vytvoří, a tím je na tom  hů
ře.

D ruhým  rysem odcizení je, že člo
věk si svou práci nevybírá svobodně, 
ale je mu vnucena. Donucovací sy
stém pracovního zákonodárství, 
rozdělování pracovníků do  oborů 
donucováním , vytváření byrokra
tických překážek těm, kteří chtějí 
změnit pracoviště, práce vězňů, při
dělování dětí na studie, na řemeslo 
nebo na nekvalifikovanou práci po
dle zásluh a bůhvíjakých kritérií, ne
slavná role odborů  v socialistickém 
státě - to vše zřetelně ukazuje exis
tenci toho to  rysu odcizení i v sociali
smu. Ve srovnání s kapitalismem je 
také tento rys znásoben a vystupňo
ván v systému centralisované abso
lutní socilalistické moci.

Třetím rysem odcizení je to, že 
práce je  pouze prostředkem  k získá
ní mzdy, ne svobodnou vědom ou 
aktivitou, jak  by měla být. Ani zde 
nemusím čtenáře, který něco o so
cialismu ví, přesvědčovat příliš o 
tom, že právě v socialistickém zří
zení tento rys odcizení je přítomen 
v míře nebývalé. Náš exilový tisk, 
a nakonec  i projevy majitelů socialis
tických nevolníků v dom ácím  tisku, 
přinášejí denně příklady, jak  soud ru 
zi říkají “m aloburžoasn ích  přežitků 
v myšlení lidí” . To nejsou m alobur- 
žoazní přežitky, to je  čistý, nefal
šovaný p roduk t socialismu, socialis
mus tyto “přežitky” každodenně 
plodí a bude je plodit až do  konce 
své existence.

Zde se ovšem dotýkám e jednoho  
ze základních paradoxů  marxism u, 
pro tik ladu  mezi tézí, že jednotlivec 
nesmí vlastnit výrobní prostředky a 
tézí, že nejvnitřnější podsta tou  živo
ta d ruhu  H om o sapiens je  svobodná 
tvůrčí aktivita. M arx  tvrdí, že ko 
m unismus osvobodí člověka tím, že 
ho zbaví soukrom ého  vlastnictví vý
robních prostředků. Používat výrob
ní prostředky  nezávisle na ro zhodnu
tí jiných lidí, jinými slovy, vlastnit 
je, je však právě ta svobodná  tvůrčí 
aktivita, o které M arx tak nadšeně 
hovořil. T o to  je součást svobodné 
seberealisace člověka. J a k  chci osvo
bodit člověka tím, že mu zakážu svo
bodně vyrábět? T o  platí ovšem nejen 
pro  celou in frastruk turu  nezávislých 
výrobců, kteří nezaměstnávají n iko
ho, nebo pracují jenom  se svou rodi
nou. Platí to i pro  člověka, který 
je  schopen a ochoten  organisovat 
práci druhých  lidí, riskovat a přiná

šet oběti, jít proti proudu, prostě 
přem ěňovat tvůrčím způsobem svůj 
malý úsek našeho světa, společnosti
i přírody. Platí to do  jisté míry i pro 
umělce, filosofa, spisovatele či malí
ře, platí to pro každého člověka, 
který chce něco vytvořit.

Často čtu v našem exilovém i ne
svobodném  tisku tirády proti úplat
kům, proti melouchaření, proti celé
mu “d ruhém u  ekonom ickém u sy
s tém u” . Učenci a mravokárci na té
i oné straně si myslí, že by lidé měli 
víc protestovat, bojovat (na jedné 
straně). Není však ta to  aktivita p rá 
vě výrazem staré vrozené touhy člo
věka po seberealisaci, po nezávislos
ti, po kousku života bez odcizení? 
Člověk rád a vědomě vytváří h o dno
ty nad a m im o své bezprostřední 
potřeby. K tom u potřebuje  být svo
boden, tj. nezávislý na rozkazech 
někoho jiného. Vezměme mu tuto 
tvůrčí aktivitu  a svěřme ji gigantické
mu všemocnému státu, omezme tuto 
aktivitu na činy užitečné tom uto  
státu - a zbavíme člověka zbytku jeho 
lidství, odcizíme jej ještě dále. Toto 
je další neřešitelný rozpor všech d ru 
hů socialismů, ať mají hospodář
ství centralisované, či decentraliso- 
vané.

Je  zajímavé, jak se současná česká 
literatura k to m u to  rysu odcizení 
znovu a znovu vrací. Už H ochm anův 
Jelení brod, tento  malý svět lidí, kte
ří zázrakem unikli všeobecné p o h ro 
mě, Klánského Vyhnanství, Filipo
va Cesta ke hřbitovu či Lapáček, 
Škutinova C hata  Po lá rka  - to to  vše 
jsou příběhy lidí, kteří mohli socialis
tickému odcizení un iknout,  nebo 
aspoň na staré časy seberealisace 
vzpomínají. H rabalova trilogie “ Po- 
střižiny” , “O bsluhoval jsem anglic
kého krále” a “ Městečko ve kterém 
se zastavil čas” je plná nostalgie po 
době, kdy ještě lidé mohli dělat věci, 
protože byly krásné, kdy okrašlovací 
spolky soutěžily o nejkrásnější okno 
v městečku, kdy lidé chodili do S oko
la, protože je to bavilo...ale bohužel, 
“ ...vytratil se čas dopoledních, neděl
ních a každovečerních kors...v měs
tečku už nikdo nedal dohrom ady  
symfonický orchestr ani zpěvácký 
spolek...odešel čas zpívání při t ru 
hlářské práci a s ladování...”

A konečně čtvrtý rys odcizení je 
zničení mezilidských vztahů. Lidé 
v socialismu jsou si soudruhy. Č lo
věk člověku soudruhem . H um ánní 
lidské vztahy nem ohou existovat 
tam, kde se o každém slově člověka, 
o každé jeho  myšlence může dovědět 
fízl. Kde se nadšeně jásá , když to 
d ráb  nařídí, kde to, co ještě před 
generací mělo lidský obsah, si dnes 
zachovalo jen p rázdnou  formu. Stát,

který člověku může udělat vše, to 
také udělá, kdykoli to uzná za vhod
né. Strach doprovází život socialis
tického odcizeného člověka od na ro 
zení do smrti, i kdyby došlo k nej
širší demokratisaci socialistického 
systému, závislost jedince na inter
ní, všeobjímající moci vždy vyústí 
v pocit a stav odcizení. Čím víc moci, 
čím víc funkcí stát za socialismem 
má, tím víc je  mu jednotlivec odcizen.

Cesta z toho to  d ilematu je  jen 
jedna: nechat lidi, aby mohli být 
nezávislými výrobci a tvůrci, aby 
se mohli organisovat nezávisle na 
státní moci a realisovat tak sebe.

Ještě jedna věc mne napadla , když 
jsem četl znovu citát Karla M arxe 
o tom, že odcizení práce znam ená, 
že člověk se cítí svobodně činný 
pouze ve svých zvířecích funkcích. 
Vzpomněl jsem si na svazky Páralo- 
vy ústecké epopeje, na S o u k ro m o u  
vichřici, na Milence a vrahy i na ty 
ostatní. l idé tam  jednají přesně po
dle tohoto  M arxova citátu. Páral 
tam ukazuje hrůzný obraz socialis
tického člověka, degradovaného  a 
dehumani/.ovaného. Páral je zlým 
a nemilosrdným Balzacem socialis
mu. Jeho  lidé jsou takoví, protože je 
socialismus takovými udělal.

Odcizení existuje i za kapitalis
mu, o tom  se nedá pochybovat. Odci
zení je produk tem  industriální spo
lečnosti a organisace práce. Ne kaž
dá práce je  dostatečně zajímavá, aby 
ji člověk dělal sám dobrovo lně  a s 
chutí. Cesta z toho to  stavu je však 
možná jen dalším rozvojem vědy, 
techniky a výroby tak, aby  stále m en
ší počet lidí se musel zabývat těmito 
nudnými, únavnými, vysilujícími, 
opakujícími se výkony. Pak může 
mít také společnost dostatek  p ro 
středků na to, aby se co největší p o 
čet lidí mohl zabývat vůrčí, neodci- 
zenou prací. T ento  vývoj však před
pokládá  sám o sobě tvůrčí činnost, 
nem ožnou v marxisticko-leninském 
socialistickém státě. T a to  cesta však 
nikdy nebude cestou zákazů  tvůrčí 
činnosti, zákazů všeho, co nevyho
vuje vládnoucí kastě. Historie 
lidstva tedy půjde, musí jít j iným 
směrem než je  směr m arxisticko - 
leninský, sm ěr převedení všech vý
robních prostředků  do rukou státu.

S.R.

Předplaťte si Z Á P A D  ! 
Předplaťte si Z Á P A D  ! 
Předplaťte si Z Á P A D  ! 
Předplaťte si Z Á P A D  !



Desatero o 
slovanské 
vzájemnosti

"A zvoláš-li S lovan, 
nechť se Ti ozve člověk. ” 

Jan Kollár

Podobnosti
1. Podobně jak o  Češi v letech 1968- 
69, usilují Poláci v letech 1980-81 o 
m írnou struk turá ln í změnu kom u
nistického systému, o lidskou tvář 
socialismu. Usilují tedy o nemožné, 
o kvadra turu  kruhu , šturmují nebe a 
právě p ro to  zasluhují obdiv. Jejich 
podoba  dem okratizace je  však o d 
souzena k neúspěchu, pokud se opí
rá pouze o defenzivní strategii o d b o 
rových požadavků a pokud hnutí ne- 
přeroste v jakousi dem okratickou  
revoluci.
2. Sověti nechtějí intervenovat, 
ale intervenovat budou, protože m u
sí, navzdor faktu, že Poláci nechtějí 
opustit Varšavský pakt. Češi to ř íka
li také, ale neodvrátilo  to intervenci, 
protože nejde o vojenský pakt, ale o 
sam o bytí či nebytí byrokratické 
d ik tatury . Ačkoli polští odboráři  
uznávají vedoucí úlohu strany v za
hraniční politice, v ozbrojených slož
kách a privilegovanou úlohu centrá l
ní byrokracie, ohrožují tím globální 
roli Sovětského svazu daleko více 
než kdyby brali v potaz polské člen
ství ve Varšavském paktu.
3. V obou zemích, v Polsku i v Čes
koslovensku, se dostaly masy do p o 
hybu v ekonom ické  krizi a by ro k ra 
tické mašiny m im oekonom ického 
nátlaku  selhaly tak, že bez policejní 
a vojenské intervence se byrokra tic
ká d ik ta tu ra  nemůže vzpam atovat 
ze svého ochromení, ani po té, co se 
vymění skoro  celé politbyro. Sověti 
musí zasáhnout,  protože vědí jak  se 
věci mají, ale Walesa to  ví také, p ro
tože Walesa není Dubček, a protože 
se neopírá  o Literární listy.

Rozdíly
4. Sociální s truk tu ry  Č S S R  a Pol
ska se podsta tně  liší, protože polská 
dělnická třída je  ve své většině rela
tivně nová, zemědělci představují 
nezávislou sílu a intelektuálové p ro 
hráli svůj nárok  na vedení už v d ří
vějších krizích (1956, 1970), takže 
neaspirují na reprízu své porážky.

Poláci si tedy nepletou literaturu s 
politikou, což byla kletba pražského 
jara ,  v níž pokračují “noví noví” d o 
dnes, zaměňujíce periodizaci vývoje 
rom ánu  nebo poezie s vývojem náro 
da. N árodní existence není to tožná 
s literaturou, ačkoliv Victor Hugo 
a IV. sjezd čs. spisovatelů založili své 
strategie na této mylné premise.
5. N árodní charak ter  Čechů a Po
láků se podstatně liší. Na rozdíl od 
Čechů Poláci vědí, že zatímco přijetí 
rizika boje nezaručuje úspěch a že 
dvě minulá století polských dějin by
la sledem porážek, přece se jim  správ
ně jeví přijetí rizika včetně porážky 
za lepší alternativu než život na kole
nou. Jestliže něco zdržuje sovětskou 
intervenci, pak je to jen a jen jistota 
sovětského politbyra, že Poláci ne
jsou  Češi a že jsou  připraveni bojo
vat. Potlačení svobodných odborů  
nastane teprve až tento heroický 
vzdor pomine, nikoli však pokud 
trvá, a p o kud  SSSR  musí riskovat 
válku ve střední Evropě, ne pouze 
okupaci.
6. Z b raně  Poláků se podsta tně  liší 
od zbraní Čechů, protože vedení b o 
je není v rukou  reform ovaných či ne- 
reform ovaných apará tn íků , ale v ru
kou  představitelů dělníků samých. 
Tento  třetí rozhodující rozdíl - tlak 
zdola - vede k dům yslném u použití 
stávek, tedy oné smrtící zbraně, kte
rou použil “heroický” XIV. sjezd 
KSČ na jednu  hodinu  - pro  j is to tu  
v polední přestávce - aby pak delegát 
téhož sjezdu odjel podepsat haneb
nou kapitulaci do  Moskvy a později 
tu to  národní ostudu  prodal ja k o  tele
vizní film. Polské nezávislé odbory  
b u Jo u  do roka ochrom eny stejně j a 
ko kdysi G om ulkův  program  z roku 
1956, ale zkušenost, že výrobci n a d 
hodno ty  m ohou  drasticky odříznout 
m ocenskou elitu od její reálné hospo
dářské moci, zůstane trium fem  
opravdového, nikoli však “reá lného” 
sovětizovaného socialismu.

Perspektivy
7. Čs. intervence se nebude o pa
kovat, místo ní však bude provede
na horší, pozvolná infiltrace, zvýše
ní vojenské přítom nosti  S S S R  v Pol
sku a policejní akce b u dou  neutrali
zovat “extrémisty” . Když Sověti ne
váhali unést vládu spřáteleného s tá 
tu, vyberou či nevyberou v polských 
uniform ách “kontrarevoluční hníz
d o ” v G daňsku? Vyberou a budou

stejně vynalézaví v prostředcích or
ganizace konfuse a v metodách jako  
ti, kteří řídili útok nacistů v polských 
uniform ách na rozhlasovou stanici v 
Gleivitz, v srpnu 1939. Cílem Sovětů 
však není vojenská okupace země, ta 
j im  nikdy nevypadla z ruky, takže 
manévry čs. typu by byly neúčinné.
8. O dboráři  se snaží rebelii udržet 
v rozum ných mezích, což je  rozum 
né, ale nemožné, protože: polská 
m ocenská jelita usilují jen a jen o 
absolutní moc, bez ohledu na fakt, 
že zemi přivedli na pokraj hladu a 
bankro tu . Vlny liberalizace či d em o 
kratizace m ohou  být tolerovány jen 
za předpokladu , že jim  následují vl
ny represe, jež odstraní výsledky li
beralizačního období, podobně jako  
v Č SSR  po pádu  Dubčeka. Na roz
díl od Čechů a jejich reformovaných 
jelit, která prožívala pražské ja ro  
v absolutním  náměsíčném bezvě
dom í o tom co se dálo, páni Poláci 
ve vládě i v opozici vědí velmi dobře 
na čem jsou, že po vlnách liberaliza
ce let 1956 a 1970 nastalo vždycky 
zhoršení, a co znamenají spřátele
né a rm ády  na hranicích.
9. V Polsku existuje de facto p lu
ralismus nových mocenských center, 
komunistické strany, odborů  a k a to 
lické církve, nikoli pouhý aukční 
dubnový program , s nímž “ naše” 
rodná šp rým ařka  dokázala  vyvést 
aprílem celý národ. Tento  faktický 
podíl odborů  a církve na politické 
moci znemožňuje však v Polsku 
snadný návrat k absolutní kontrole 
s trany a vytváří onu klasickou revo
luční situaci, v níž mocenská elita ne
může v ládnout po stáru a masy oby
vatelstva rovněž vědí, že po stáru se 
žít nedá. Východisko však není v de
m okratické revoluci, jež by mohla 
krizi řešit, protože právě tento krok 
by znam enal okam žitou vojenskou 
okupaci. Východisko z krize neexis
tuje, krize se stane trvalou.

Závěr
10 . Liberalizace společnosti sovět
ského typu je myslitelná, ale není 
okamžitě proveditelná; liberalizace 
či dem okratizace může být jen  dočas
ným trikem nebo m anévrem na odve
den! pozornosti od ekonom ického  
zhroucení systému “ reálného socia
lismu” . Pokud je  liberalizace úsilím
o kvadra tu ru  kruhu, a polské u dá
losti zahajují období všeobecné, t r 
valé a rostoucí krize sovětského zří



zení ve východní Evropě, pak sovět
ské politbyro musí opakovat  polský 
rok 1864. kdy ruské Polsko ztratilo
i zbytky omezené samosprávy, uni
verzita byla rusifikována a vedoucí 
vzpoury roku 1863 zastřeleni. O sm 
desátá léta přinesou tvrdou rusifikač- 
ní politiku v celé východní Evropě 
a daleko užší včlenění východo
evropských zemí do sovětského im
péria, právě proto, že jinak se to tá l
ní krize těchto systémů nedá ani od 
vrátit ani ideologicky ospravedlnit. 
S lovanská vzájemnost dojde svého 
triumfálního naplnění. A zvoláš-li 
Slovan, ozve se Ti sovětská poetická 
časom íra  - rachot kulometu. 
Západu, p . f  1981 Ivan Sviták

Zdá se, že pražské policii dělá starosti 
S lo vn ík  českých sp isova te lů , připra
vený pro vydání v Edici Petlice sku
pinou pražských neznormalizova- 
ných literárních kritiků, který k vy
dání tiskem chystá Sixty-Eight Pu- 
blishers, Corp. V posledních týdnech 
dubna proběhly v Praze velké razie, 
při nichž byli na osmačtyřicet hodin 
zadrženi Ludvík Vaculík a řada dal
ších a byl také vykonán větší počet 
domovních prohlídek. Proč? Policaj
ti pátrali po rukopisu slovníku ve 
snaze zabránit jeho odeslání na Zá
pad.

Můžeme soudruhy uklidnit. Ru
kopis je už bezpečně v Kanadě, v tre
zoru Torontské univerzity, a kniha, 
ilustrovaná fotografiemi všech čes
kých spisovatelů, vyjde v nejbližší 
době.

Obchod
Export americké technologie 
do Východní Evropy
V jed n o m  z čísel Z ápadu  (č. 4, srpen 
1980, str. 30) jsem si přečetl, že mezi 

jinými firma Hewlett-Packard vyvá
žela ilegálně počítače do SSSR  přes 
Československo. F irm a se světozná
mou pověstí v oboru  měřící a řídící 
techniky a počítačů by nikdy takto 
neriskovala svůj více než biliónový 
vývozní obchod. Vím to také proto, 
že dodržování amerických vývozních 
zákonů  m ám  u firmy Hewlett- 
Packard osobně na starosti a kdyby 
pisatel měl pravdu, seděl bych dnes 
v base.
M álokdo ví, že vývoz americké tech
nologie do  zemí východní Evropy a 
všech ostatních socialistických či 
kom unistických zemí je přísně kon
tro lován m noha  zákony a nařízení
mi americké vlády. Základem  je  tzv. 
Export A dm inistra tion  Act of 1979, 
který vystřídal podobný z roku 1969. 
Paragraf, týkající se vývozních om e
zení určuje m im o jiné, že cílem je:

(a) omezit export výrobků a tech
nologie, které by významně zvýšily 
vojenský potenciál jiné země nebo 
zemí, což by mělo za následek oh ro 
žení národní bezpečnosti Spojených 
států;

(b) omezit export výrobků a tech
nologie, kde je nutné významně pod
pořit zahraniční politiku Spojených 
s tátů a přispět ke splnění zahranič-

|  nich závazků.
p Jak  se takový zákon projevuje v pra-
í  xi? Každý vývozce je povinován klá
li sifikovat výrobky určené k vývozu 

do jakékoliv země (kromě Kanady) 
podle tzv. C om m odity  C ontrol List 
(CCL), který je vládou připraven. 
Podle toho , jaké  jsou param etry  jed 
notlivých výrobků, vývozce je povi
nován každém u přidělit jedno  z pís
men od A do G. Je-li výrobek ve sku
pině A, ja k o  např. cokoliv spojené 
s počítači, vývozce musí vyplnit žá
dost o udělení licence k vývozu a 
pošle ji na ministerstvo obchodu  ve 
W ashingtonu. Navíc existuje v rám 
ci skupiny A param etrový limit, kte
rý, pokud je překročen, způsobí, že 
žádost o licenci, pokud  je  schválena

am erickou vládou, je předána do P a 
říže. Zde zasedá tzv. Coord inating  
Committee (C oC om ) složené ze zá
stupců zemí N A TO  a Japonska . Ti 
žádost přešetří a udělí, či odm ítnou, 
svůj souhlas. V případě nesouhlasu 
vývozce povolení nedostane.
Na druhé  straně, jedná-li se o zaříze
ní ve skupině G, není potřeba žádné
ho povolení. Skupiny písmen mezi A 
a G vyžadují různé stupně vývozních 
povolení. Klasifikace výrobků, kte
rou výrobce provádí, je neustále 
kontro lována vládními orgány, kte
ré, pokud se jedná  o velkou firmu, 
jsou s ní ve styku téměř nepřetržitě. 
Jednotlivé země jsou  rozděleny opět 
do skupin, počínaje skupinou  T  a V, 
kam patří veliká většina svobodných 
zemí a kde kontroly jsou  minimální, 
a konče skupinou Z (Cambodžav Ku
ba, Severní Korea, Vietnam, Irán) 
s maximálními kontrolam i. Česko
slovensko, spolu se Sovětským Sva
zem a několika dalšími, patří do  sku
piny Y, s kontrolam i jen o něco málo 
volnějšími než skupina Z. R u m u n 
sko, Maďarsko, Polsko a Č ína jsou  
ještě o stupeň výhodnější.
Podívejme se nyní na to, jak  vývozce 
postupuje s připravením žádosti o 
licenci, např. pokud se jedná  o počí
tač do Československa. Vývozce při
praví následující dokum enty:
- Form ulář  se žádostí
- Seznam výrobků, jejich počtu a ce

ny
- Popis každého výrobku
- F orm ulář  podrobně  popisující klí

čové param etry
- D iagram  zapojení
- Popis zákazníka a jeho  činnosti v 

Československu
- Popis použití počítače zákazníkem
- F o rm ulá ř  vyplněný a podepsaný 

zákazníkem  a dovozní společností 
(jako třeba KOVO) stvrzující t r a n 
sakci se zahraničn í společností

- P od robný  popis, na zákazníkově 
dopisním  papíře, zákazníkovy čin
nosti, jak  a kde počítač použije a jak  
počítač zvýší či j inak přispěje k jeh o  
činnosti.



V případě, že se jedná  o výrobek, kte
rý patří do  horní poloviny skupiny A 
(a vyžaduje souhlas všech C oC om  
států), americký vývozce musí po
tvrdit, že splní další vládou uložené 
podm ínky. Tyto, v případě mini-po- 
čítače často znamenají, že vývozcův 
západní zaměstnanec musí navštívit 
počítačovou instalaci jednou  za 3 
měsíce po dobu  6 let, přesvědčit se, 
že vše je na svém místě, vyplnit 
patřičný form ulář  a poslat ho do 
W ashingtonu. Jedná-li se o velké p o 
čítače jak o  IBM, západní zam ěstna
nec musí navštívit místo instalace 
třeba každý pracovní den po řadu let. 
Žádost o licenci je pak poslána na mi
nisterstvo obchodu. V případě je d 
nodušších výrobků ministerstvo ob
chodu rozhodne samo, a to většinou 
během 1 nebo 2 měsíců. Týká-li se 
žádost složitějšího zařízení, mini
sterstvo obchodu  je povinováno  p o 
slat žádost o licenci na ministerstva 
obrany, zahraničí, financí, energie a 
na Nuclear Regulátory Commission. 
Ti provedou svá vlastní šetření, pře
devším zkoumají d ruh  výrobku, 
kým a k čemu bude použit. V případě 
nesouhlasu jedné z těchto vládních 
organizací je žádost předm ětem  jed 
nání a pokud zástupci této složky na 
svém nesouhlasu trvají, žádost o vý
voz bude zam ítnuta . Takovéto  říze
ní, případně jdoucí až do Paříže na 
C o C o m , trvá minimálně 6 měsíců, 
někdy až 2 roky a více.
C o se stane, když výrobce nedbá 
amerických zákonů? Velice rychle 
to vyjde najevo, o to se postará  am e
rická země, N A T O , inteligence, celní
ci nebo nejčastěji konkurence. Je-li 
vývozce postižitelný a dosažitelný v 
USA, bude povolán d o  W ashingtonu 
a podle vážnosti bude povolán pří
padně k soudu. Tresty sahají od pe
něžitých pokut přes vězení k zákazu 
jakéhoko liv  exportu  po určitou d o 
bu. Jedná-li  se o vývozce z jiné země, 
který p rodává  americké výrobky bez 
povolení americké vlády, dostane 
se okam žitě  na tzv. Denial & Pro- 
bation seznam a všem americkým 
firm ám  bude zakázáno  s ním obcho
dovat.
Je  samozřejmé, že všechny tyto kon 
troly nezabrání v ilegálním obchodu 
s východní Evropou  p řekupníku , 
který se na tu to  č innost specializuje 
a v okam žiku  odhalení se po něm 
zem slehne. Stejně tak  je  sam ozřej
mé, že drtivá většina am erických fi

rem se k ničemu takovém u nepropůj- 
čí. Cena, ja k  plyne z předchozího, 
je  příliš vysoká.

, Alex Kozera
Pozn. red.

Informace uveřejněná v č. 4 /8 0  v 
časopise Západ byla převzata podle 
S c r i p p s - H o w a r d  N ew s S erv ice  
(au to r  S tew art Lytle) ze 13. února 
1980, jež byla také uveřejněna také 
světovým tiskem.

Podle této informace, pokud se 
jedná  o firmu H ewlett-Packard  Co., 
firma byla penalizována $6.000 a d á 
na na probaci na 6 měsíců za dodání 
počítačů Sovětům před šesti lety, s 
Československem jak o  prostřední
kem. Mluvčí firmy však řekl, že fir
ma byla zproštěna viny při druhém 
vyšetřování.

Zajímavá zpráva  byla uveřejněna 
v čs. odb o rn ém  časopise Výběr č.4/ 
80, au to rem  V. Smejkalem v článku: 
Časové srovnávací testy minipočíta
čů Hew lett-Packard  A D T  a M6000. 
A u to r  v č lánku doslovně říká: “ Vel
mi úspěšnou řad o u  m inipočítačů v 
Č S S R  jsou počítače A D T. Hybridní 
výpočetní systém se skládá z hybrid
ního analogového  počítače A D T  
3000 a číslicového počítače typu 
A D T  4000. Číslicová část byla po
stupně inovována, rozšiřována a pře
konstruována , takže nyní je k d ispo
zici několik typů. Základní koncepce 
těchto m inipočítačů vychází z kon
cepce Hewlett-Packard  (HP2100, 
H P21-M X , H P 1000) a je  s těmito po
čítači softwarově i hardw arově ko m 
patibilní. O bdobně  je  koncipován  i 
sovětský počítač M6000.”

Redakce děkuje autorovi výše uve
deného článku za informaci o ex
portn ích  nařízeních a nepochybuje, 
že a u to r  plní své pracovní povinnos
ti zodpovědně.

Nicméně v souhlasu s au torem , je 
zřejmé, že jakékoliv  kontro ly  neza
brání v ilegálním obchodu  s východ
ní Evropou p řekupníkům , kteří s vi
d inou  finančních zisků se nezastaví 
před nekalým obchodem  a p rům ^- 
slovou šp io n á ž í .___________ M .S.

Lovy na kachny
Je jisté, že sovětská (a českoslo

venská) disinformační služba d o d á 
vá podloudně do západn ího  tisku 
zprávy, určené k matení veřejnosti. 
Už jsme o tom  několikrát v Z ápadu  
psali. Náš časopis dnes dochází ales
poň do třiceti zemí dem okratického

světa, a můžeme se v něm navzájem 
upozorn it  na některé obzvláště po
dařené kachny. A také, a to hlavně, 
pak na ně můžeme v našem místním 
tisku zareagovat.

Tak  třeba v roce 1978 uveřejnila 
CIA  podrobnou  komplexní zprávu o 
tom, že dosažitelné zásoby uhlí a 
nafty v SSSR  budou brzy vyčerpány, 
a že to v SS S R  způsobí těžkou eko
nom ickou krizi. Od té doby se perio
dicky objevují v západním  tisku 
oznámení, že nějaký profesor ek o n o 
mie prohlásil, že to není pravda, a 
že to CIA spočítala špatně, a že 
SS S R  je největší vývozce nafty a 
zemního plynu na světě. Původ těch
to zpráv je, mírně řečeno, podezřelý, 
a jde buď o lidi naprosto  neinform o
vané, nebo o takové, kteří záměrně 
poskytují k lamné informace. Také 
pravidelnost, se kterou se tyto rozbo
ry ve světovém tisku objevují ukazu
je, jak  plánovitě jsou  tyto zprávy při
praveny.

Zde je  užitečný argum ent proti 
nim:

Dne 11. července 1980 uveřejnilo 
Rudé právo, list, který asi nikdo ne
bude podezírat ze spolupráce s C IA , 
redakční článek “Základ perspekti
vy” . V něm se říká, mimo jiné:

“Je  třeba si dobře  uvědomit, že 
pro Sovětský svaz i při jeho  znač
ném surovinovém přírodním  boha t
ství je získávání dalších m ateriá lo
vých zdrojů stále obtížnější a n ák lad 
nější. D ostupná  naleziště v evropské 
části Sovětského svazu jsou z větší 
části využita, těžba se přenáší do roz
lehlých pros to r  Sibiře a jejích sever
ních oblastí, což prudce zvyšuje poři
zovací náklady, technické nároky  na 
těžbu i přepravní nároky .”

A dále: “ ... možnosti růstu d o d á 
vek základních surovin ze S S S R  do 
všech evropských států R V H P  po 
roce 1980 budou velmi omezené a v 
m nohých případech bude dokonce 
značně složité zabezpečit i jejich po
kračování na úrovni roku 1980, což 
se týká zejména ropy, plynu, černých 
a barevných kovů a surovin pro je
jich výrobu.”

Čili, C IA  měla pravdu, a Rudé 
právo připravuje čtenáře na další, 
horší energetické krize, na další, vět
ší potíže a na další pokles životní 
úrovně.

B. Tuček



Próza
Keď triedny profesor Baláž za 

sychravého novem brového rána ro
ku 1949 na začiatku hodiny občian- 
skej výchovy přikázal kv intánom  II. 
š tá tneho  gymnázia v Bratislavě, aby 
sa zoradili a bez debaty  přišli ku ka
tedře podpisať hárok  papiera, bola 
to pre študentov úplná normálka. 
Disciplinované vytvořili rad, vďač- 
ní za každú prem árnenú  minutu  vy- 
učovania. Iba repetentovi Rajčiakovi 
to nedalo a pichol pred ním stojace- 
ho prímusa triedy Šulca ihlou nulát- 
ka do  zadku. Šulcov zadok mal však 
v tom to  sm ered lhoročnú  prax a trýz
něný študent zachoval stoický pokoj.

Chlapci sa pri podpisovaní příliš 
neponáhPali. Pedagog však orlím 
zrakom  strážil nielen č i ta tď n o sť  
podpisov, ale i plynulý priebeh akcie, 
takže po dvanástich minutách sedeli 
všetci o p á ť v  laviciach. Profesor vlo
žil opatrné papier s podpismi do 
triednej knihy, chvíl’u dram aticky 
listoval v notese a napokon  vyvolal 
Holca, aby ho vyskúšal z najnovšej 
látky “D vojročný plán - dva stupně 
k b lahoby tu” .

Kým Holec chrlil nabifTovaný 
text, odovzdal sa profesor Baláž úva
hám, ktoré s dvojročnicou súviseli 
nanajvýš druhotné . Týkali sa totiž 
mimoriadnej konferencie profesor
ského zboru, napochytro  zvolanej 
v prvej prestávke, na ktorej riaditel’ 
gymnázia dr. M arko  ustarosteným 
hlasom vyhlásil:

“ Vážení kolegovia a kolegy ne, zo 
školského odboru  Krajského národ- 
ného výboru som právě obdržal tie- 
to podpisové hárky s výzvou, aby 
sme ich okamžité všetci, to  jest profe- 
sori i študenti ústavu, d o b r o v ď n e  
podpísali. Nepochybujem, že medzi 
nami, pedagógmi, nebude jedného, 
k torý by neučinil, čo sa od neho žia- 
da. Verím však, že sa nám podaří  o 
význame tejto akcie presvedčiť i 
všetkých gymnazistov. Podčiarku- 
jem: všetkých! Súdruh  inšpektor 
Pochylý totiž v prípise súčasne uvá- 
dza sankcie, ktoré by bol v opačnom  
případe nútený...”

“Ak ide o petíciu za predlženie 
prázdnin , nebudeme m aťprob lém y!”
- prerušila riaditel’a p rosto reká  slo-

Pavel Taussig

venčinárka Vančová. Ale dr. M arko 
ju  zmrazil poh l’adom:

“ Ide o blahoželanie súdruhovi S ta 
linovi k sedemdesiatym narodeni- 
nám .”

Pedagógovia zašuměli ako trieda, 
ktorá  sa právě dozvěděla, že namies- 
to plánovanej návštěvy filmového 
predstavenia bude písať kompozí- 
ciu z matematiky. Nie že by niekomu 
z nich bolo přišlo na um osobné odo- 
prieť poslušnost’. Veď každý z nich 
přežil najmenej jeden, ba starší kole
govia až tri štátne převraty a všetci 
už mali možnost’ overiť si správnost’ 
príslovia o novej metle, k to rá  dobré 
metie. Lenže čo robiť, ak sa zatne nie- 
ktorý zo žiakov?

“Za Bučka neručím!” - skríkol pre- 
ventívne docent Szabó, triedny VI. a.
- “ P o c h o p itď n e ,  že je  Sovietskemu 
zvázu vďačný za oslobodenie našej 
vlasti, ale jeho  otca-masiara právě 
znárodnili a ... veď viete.”

“A Jedlička Julius, čo má strýka 
biskupa?” - “A Nápravník , známy 
uličník?” - bolo počuťďalšie  nastra- 
šené hlasy. Zoznam  nezodpověd
ných individui rástol.

“A vóbec: ako sa KNV opováží 
žiadať od nás sto percent podpisov, 
keď ide o dob rovo l’nú akciu? - za
švitořila naivně prirodopisárka Brez- 
ná. - “Také čosi by bolo predsa v roz
pore s 1’udovodem okratickým i tradí- 
ciami republiky!”

Riaditel’ M arko  bol pedagógom 
do špiku kostí. Nové Českosloven
sko ho převzalo vo funkcii d irektora  
gymnázia vďaka tom u, že nikdy v mi
nulosti nebol členom politickej s tra
ny. Povodně chcel tejto zásadě zo- 
stať věrný až do penzie, no v tejto

chvíli si pomyslel, že by hádám  ne
zaškodilo, tento zám ěr revidovat’. 
Keď už musí organizovat’ manifestá- 
ciu vazalov lennému pánovi, mohli 
by ho partajníci vopred instruovat’, 
ako sa přitom správať uvedomelo 
alebo aspoň tak, aby nestratil tvár. 
Teraz nevedel, kam z konopí. Bez- 
radne mykol plecami a namiesto 
odpovede dal kolovat’ inšpektorov 
rozkaz s podpisovými hárkami.

Do vzrušeného virvaru zazněl se- 
bavedoiný hlas profesora Baláža: 
“Nerobme z toho vedu, kolegovia! 
Na začiatku najbližšej hodiny je d 
noducho přikážeme š tudentom , aby 
sa přišli podpisať. Záhlavie papiera 
přitom přikryjeme triednou knihou. 
Mládež si bude myslieť, že podpisu
je příjem najnovších vysvedčení ale
bo čosi podobné. Keď sa všetci pod 
pisu, začneme skúšať, čo ich prive- 
die na iné myšlienky.”

Zborovňa zašuměla nesúhlasom. 
H orný koniec vášnivo namietal, že 
by to bol obyčajný podvod, kým 
spodný tvrdil, že Fud vo víťaznom 
Februári pred rokom  neuchopil vlá
du do svojich rúk preto, aby sa teraz 
nemohlo hlavnému velitel’ovi Č er
venej a rm ády gratulovat' ináč, ako 
takýmito pokútnym i metodami.

Profesor Baláž sa nedal. Cítil, že 
konečně nadišla jeho  chviTa. Čo za 
kariéru mu nasl’ubovali agitátoři z 
uličnej organizácie KSS, keďvstúpi! 
Dal sa nahovoriť, hněď po Februári. 
Teraz už vyše roka  vysedává na 
schódzach a platí příspěvky, ale ne- 
postúpil ešte ani o piaď. A přitom  je 
riaditel’ ústavu bezpartajný! H or’ sa 
teda do boja za krajšiu budúcnosť, 
ale diplomaticky. Tak, ako  mu to 
vťlkli do  hlavy na jez.uitskom gym ná
ziu: účel svati prostriedky. - A temer 
pateticky zvolal: “ Nechajte m a d o h o -  
voriť, priatelia! Samozrejme, že š tu
den tom  nezatajíme, čo podpísali. To 
by sme veru boli pěkní dem okrati!  
Len čo zazvoní na přestávku, povie- 
me im prosto  a bez pátosu, že sa naša 
škola rozhodla  poslat’ Stalinovi k 
sedem desiatinám  zdravicu, k torú  už 
začiatkom  hodiny podpísali. Iste sa 
žiaden z nich neodváži svoj podpis 
prečiarknuť, ani o veci deba tova t’.



Či ste už viděli š tudenta , ktorý by 
sa chcel dob rovo l’ne připravit’ o pře
stávku?”

Po krátkej výmene názorov dospěl 
profesorský zbor 11 . štá tneho gym ná
zia k presvedčeniu, že to to  riešenie 
je  jediné, pri k to rom  sa vlk nažerie 
a koza zostane celá.

* * *

Kým študenti trávili přestávku 
hrami, odpisováním dom ácích úloh 
a trýzněním slabších spolužiakov, 
prebiehala v zborovni inventura. 
Podpisová akcia sa vďaka Balážo
vým znalostiam študentskej psycho
logie skončila úspěšně a nálada p ro 
fesorského zboru vystúpila do nebo- 
tyčných výšin ta tranských končia- 
rov. Profesor Baláž si pom aly  při
padal ako kříženec Ján o š ík a  s Ma- 
karenkom . Všeobecné veselie však 
pokazil vzápátí dr. M arko  poznám 
kou, že do stanovených sto percent 
chýba ešte dvanásť podpisov žiakov 
pre chorobu  nepřítomných. A sú- 
d ruh  inšpektor Pochylý nástojí na 
dodaní listin ešte dnes.

Latínárka  Krnová sa nesmelo spý- 
tala, či by sa za chýbajúcich nemohli 
podpísať příslušní triedni, prirodze- 
ne s d o da tkom  “per p rocu ra” , čiže 
“v zastúpení” . Deskriptivár Jeleň 
namietol, že prvý tajomník VKS (b) 
m ožno nevie po latinsky. R uštinár 
Galas mu však dórazne ozřejmil, že 
Jós if  Vissarjónovič ovládá latinu 
prinajm enšom  tak dobré, ako  jazy
ky všetkých národov Sovietskeho 
zvazu, vrá tane  čukčského. Profesor 
Baláž sa připojil k vývodom súdru- 
ha Galasa, dodal však, že by bolo 
hádám  zbytočné, zaťažovaťosláven- 
ca takým ito  lapáliami. Podpisy chý
bajúcich nech triedni doplnia bez 
dodatkov . Čo příslušní pedagógovia
- i keď s nemalými výčitkami svedo- 
mia - vzápatí vykonali.

Keď dr. M arko  zhromaždenie roz
pustil, mal pocit, že ústav vykonal 
pre sedem desiatn ika z Gori všetko, 
ba m ožno i o štipku viac.

c/5

Události najbližších dní však 
usvědčili apolitického r iad itera  gym 
názia z omylu. V nasledujúcom oběž
níku žiadal krajský inšpektor riadi- 
tePstvo II. štátneho gymnázia, aby 
okamžité vyhlásilo súťaž o najkraj- 
šie vyzdobenu triedu k slávnemu ju 
bileu.

Zmatení pedagógovia vzali i tento 
rozkaz, disciplinované na vedomie a 
mládež ho prehltla  ako  ďalšie ohn i
sko v nekonečnej reťazi učitelských 
buzerácií. To pravda ešte nik zo zú
častněných netušil, čo ho čaká. Pa- 
pierne a tlačiarne totiž nevládali dr- 
žať krok s hrdinskou epochou a 
vhodnej výzdoby predbežne nebolo. 
Studenti sa teda museli u tiecťk  svoj- 
pomoci, pričom najlepšie pochodila 
V.b. Otec kvintána Strica, vedúci 
aranžérského oddelenia Zelovocu 
n.p., prisPúbil triede svojho syna 
všetky nepotřebné propagačně m a
teriály. Počiatočné nadšenie kvin- 
tánov však pohaslo, keď vysvitlo, že 
ide iba o nesčíselné množstvo plagá- 
tov “Víťazný F eb ruá r” s fotografiou 
davu 1’udí, h rad iaceho  doFava nadol 
na vystřihnutu fotografiu Klementa 
Gottw alda  v baranici. Okrem toh to  
nedodal Zelovoc nič, až na jediný 
výtlačok sovietskeho plagátu “S tro j
ky kom m unizm a” s kresbou kanálu 
Volga-Don, vyvedený technikou 
pozdného socialistického realizmu, 
s nezbytným Stalinovým portré tom  
v pravom  hornom  rohu. Len tak-tak, 
že všetky papiere neskončili v kótol- 
ni, keď Štric-juniór, či už pudený 
snahou rehabilitovat’ otcov danajský 
da r  alebo zo strachu pred lynčová
ním dostal priam fantastický nápad. 
Navrhol celú zadnú stenu triedy při
kryt’ plagátmi víťazného Februára , 
ovšem bez G ottw alda. Len davy Pu- 
dí. D vanásť plagátov vedl’a seba v 
piatich radoch nad sebou. Šesťdesiat 
davov, zliatych v jeden vePdav. A 
vpravo hore podobizen zástavníka 
mieru, vystrihnutú zo sovietskeho 
plagátu.

T riednem u Balážovi sa návrh zdal 
z ideologického hl’adiska nezávad
ný a odfajkol ho. I kvintáni boli za, 
pretože okrem  pripináčikov a synde- 
tikónu im nehrozili nijaké ďalšie vý- 
davky. K ultúrny referent triedy Dru- 
gaj, pokladník  Stožický a a u to r  ná
vrhu Štric boli poverení do konca 
týždňa triedu vyzdobit’.

* * *

V piatok o štvrtej sa Drugaj, S to 
žický a Štric zišli v prázdnej triede, 
vyzbrojení nožnicami, pripináčikmi 
a lepidlom. Zapálili světlo a za spe- 
vu zPudovelých nemravných piesní 
pustili do  odstrihovania  spodnej čas
ti plagátov. N a  zemi sa začali vršiť 
Gottwaldovia v baraniciach. Potom  
si chlapci rozprávali obsahy hovad- 
sky špeci filmov. Keď přišiel rad na 
Štrica, mládenec sa nemal k činu. Bo
lo vidno, že ho čosi trápi. N apokon 
sa pod hrozbou dvojitého Nelsona 
přiznal, že má šialený strach, pretože 
falšoval podpis. Pokial’ ovšem člo
věk vóbec móže svoj vlastný podpis 
falšovat’. V krížovom výsluchu sa 
po tom  spolužiakom  vyspovedal. K 
uvedenému činu došlo vo štvrtok po- 
obede, keď u Štricovcov v byte za
zvonili dve slečny, představili sa ako 
agitačná dvojica a poprosili kvintá
na o au togram  nag ra tu lačný  hárok  k 
naroden inám  JVS. Gymnazista, kto- 
tý bol sám dom a, slečnám zdvorilo 
vysvětlil, že sa unúvali nadarm o, 
pretože on si svoju občiansku povin
nost’ splnil už v škole. Nato mu 
návštevníčky prezradili, že sú vyso- 
koškoláčky, apelovali na jeho  štu
den tská  solidaritu a zabedákali, že 
budú mať malér, ak nedonesú dosť 
podpisov. Štric sa sice ešte chvíPu 
zdráhal, ale napokon  sa dal ukecat’, 
pretože obe študáčky - m im ochodom  
špeci baby! - už mali celkom smutné 
oči. Od toh to  gentlem anského ak tu  
chodí ako  bez duše a nejde mu z mys
le, čo sa stane, až súdruh Stalin zistí, 
že sa mu Štric podpísal dvakrát.

Keď dorozprával, pustili sa obaja 
spolužiaci do řehotu. Drugaj sa udi
venému Štricovi přiznal, že blaho- 
želací hárok  podpísal nielen v škole, 
ale i pokladnické v kine Slovan, po- 
tulnej agitačnej dvojici pod  Michal- 
skou b ránou  a dva razy tete MariŠke, 
z toho raz 1’avou rukou. Stožický sa 
pochválil, že sa zvěčnil v šatni klziska 
a v Detskej cukrárni. Jeho  starší brat 
ale že zaznamenal absolútny rekord: 
desať autogram ov, z toho  raz ako 
kapitán  K orkorán, dvakrá t  ako Zoro  
PomstiteP a raz - ale o tom pst! - ako 
Chujovič Pizdinský.

To Štricovi pochopitePne zdvihlo 
náladu a chvíPu sa všetci pretekali 
vo vymýšPaní vhodných pseudony- 
mov na gratulačné hárky. No pri 
střihaní dvadsiateho Gottw alda zno
vu zaPahla na Štrica tieseň: “ Uvidí
te, chalani, čo to bude za bordel, až



si Jožko-báči v Kremli zráta, že od 
nás dostal viac podpisov, ako má vó- 
bec Československo obyvateFov!”

* * *

Oslavy Stalinových sedemdesiatín 
v prvý zimný den na sklonku roka 
49 mali byť vyvrcholením celoročné- 
ho úsilia československých pracujú- 
cich o utuženie priatel'stva so Soviet- 
skym zvazom na věčné časy. Súčas- 
ne mala tá to  akcia poskytnut' obča- 
nom ideologicky hodno tnú  náhradu  
za vianočné sviatkv, ktoré ako  vý
plod klerikalizmu a náboženského 
tm árstva boli neodvratné odsúdené 
k zániku. Básnici sa pretekali v písaní 
ód na gruzínskeho velikána. Zjedno- 
tená tlač prinášala denno-denne 
hrdé hlásenia o úspešnom priebehu 
spontánnej podpisovej akcie, o hod
notných daroch čs. z ávodová  o vkus- 
nej výzdobě pracovísk na počesť gi
gantického oslávenca. Gerlachovka 
(2.663 m) dožívala posledně dni svo- 
jej existencie pred premenovaním 
na Stalinov štít.

Na vyšnom konci Stalinovho ná- 
mestia v Bratislavě sa hrdo vypína
la prvá socha JV S v Českosloven- 
skej republike. Presnejšie povedané 
jej spodná polovica: bronzové rajtky 
v čižmách. H ornú  polovicu zástavní- 
ka mieru právě zdvíhali žeriavom. 
Bolo vidno, že báťuška je dutý  a 
nie nepodobný obludnej matrjoške. 
Pár metrov poniže polosochy iná 
pracovna úderka právě úspěšně d o 
končila likvidáciu podzem ného zá- 
choda, k torého existencia by bola 
bývala urážkou kovového hrdinu, a 
asfaltom zahladzovala zvyšné stopy. 
Inšpektor Pochylý v okoloidúcom  
služobnom  ta trap láne  pri pohTade 
na toI’ký pracovný ruch spontánně 
zanótil: “ Keď už máme, čo sme chce-
li, do  robo ty  zvesela...” Kým sa však 
spolucestujúci členovia súťažnej ko- 
misie stihli pridať, súdruh inšpektor 
zmlkol, pateticky ukázal na generali
ssimové nohavice, stojace na pod
stavci a precítene zaskandoval: “S ta 
lin, Gottwald, Široký - nech nám ži- 
jú  navěky!”

Po prívete vzácných hostí riadite- 
l’om gymnázia prehovoril k zhro- 
m aždeným pedagógom  vedúci sú
ťažnej komisie, súdruh krajský in
špektor  Pochylý. Zdóraznil význam 
socialistického súťaženia pri výcho
ve nového člověka, podoprel svoje 
v ý v o d y  n ie k o P k ý m i  ú v o d n ík m i

“ Pravdy” , okořenil vybranými kapi
tolami z knihy Františka Nečáska 
“ Mladosť Klementa G ottw alda” a 
podčiarkoval vhodnými pasážami 
z “ Dejín VKS (b)” . V závere preja- 
vu vyzval zhrom áždených ku zvýše- 
nej bdělosti a ostražitosti, pretože 
triedny nepriatel’ sa v smrteTných 
krčoch vynasnaží rozvrátit’ všetko, 
čo je súd ruhom  sváté, ako učí ne
omylný strážca Leninovho odkazu, 
najváčší priatel’ národov  Českoslo
venska, vrelemilovaný Jozef - Vissa- 
rionovič - Stalin!

Profesor Baláž zatlieskal ako prvý. 
Odm ěněný súdružským  úsmevom 
inšpektora sa rozohnil tak, že jeho 
potlesk temer prerástol v dlhotrva- 
júci, prechádzajúci v búrlivé ovácie, 
keby sa mu bolo podařilo  váčšmi 
s trhnúť  svojich cudné aplaudujú- 
cich kolegov. Tým sa skončila úvod- 
ná časť hodnotenia. Po tom  inšpek
tor vyhnal triednych profesorov k 
ich študentom  a komisia. doplněná 
o riaditel’a dr. M arka sa vydala na 
obchódzku po triedach.

Pedagógovia 11 . štá tneho gym ná
zia si v posledných dňoch  připadali 
čoraz trápnejšie. Najednej straně bo
lo ich životným krédom, neprotivit’ 
sa pánom  a ich posláním, vychovat’ 
v tomže duchu svojich zverencov. Na 
druhej straně sa však nevedeli zmie- 
riť s postupnou přeměnou seriózne- 
ho ústavu na ultragýčovú superga- 
lériu z krepového papiera a lepenky 
s nekonečným m nožstvom  portrétov 
fúzatého báťušku. Prakticky všetci 
přežívali ideologické a estetické m u
ky, no proti buj nej iniciativě študen- 
tov, vyvolanej a posvatenej zhora, 
sa neodvážili zasiahnuť. Iba profe
sor Baláž tvořil výnimku. I jem u bo
lo jasné, že má v triede gigantický 
gýč, m ožno najváčší z celého gym ná
zia. Lenže gigantizmus právě prišiel 
do m ódy a triedny ani chvíl’u nepo
chyboval, že sa mu za iniciatívnu 
výzdobu dostane  zaslúženej odměny.

Keď konečne súťažná komisia 
vstúpila do V.b, dal Baláž do h o v o 
řené znamenie. N ato  triedni umělci 
Drugaj, Stožický a Štric strhli zo 
zadnej steny baliaci papier, ktorý 
dovtedy veTdielo zakrýval. Papiero- 
va opona  sa s racho tom  zošuchla 
na dlážku a kolosálna koláž zažia- 
rila v plnej vel’kosti. Komisiou oči
vidné zalomcovalo vzrušenie. Tried- 
neho profesora zalial pocit slasti, 
aký zažil naposledy, keď mu dóstoj-

ný pán v druhej 1’udovej po prvý raz 
dovolil miništrovať. RiaditeTské 
křeslo sa mu přiblížilo na dotyk.

Zo snenia vyrušilo profesora Balá- 
ža staccato inšpektora Pochylého: 
“ Kto má to to  tu na svědomí?”

Baláž hrdo vypol hruď: “V hru
bých črtách ide o nápad mójho žiaka 
Štrica, súdruh inšpektor. V jednot- 
livostiach i koncepčne som mu ho 
ovšem pohom ol dotvořit’, čo mi 
vzhl'adom k mójmu politickému 
presvedčeniu nepósobilo m im oriad- 
nych ťažkostí.. .”

“ Pán Baláž,” - skočil mu do  řeči 
inšpektor, zdórazňujúc slovo “p án ”,
- “týmto vás s okamžitou platnosťou 
definitívne zbavujeme funkcie profe
sora. - Súdruh riaditel’, zatelefonuj
te na Bezpečnost', nech nám  sem 
okamžité pošlú niekol'kých orgá- 
nov. - Váš sabotážny akt, Baláž, bu
de m ať dohru  pred 1’udovým súdom. 
Žiaden ideologický diverzant neujde 
spravodlivému hněvu pracujúceho 
Pudu pod vedením našej v boji zoce- 
lenej strany! - Š tudenti, okamžité 
tento ohavný pamflet strhnite!”

No chlapci stáli ako skamenelí, 
takže bývalý profesor Baláž mal 
možnost’ naposledy vrhnúť pohPad 
na vyzdobenu stenu. V jej pravom 
hornom  rohu žiaril portrét zbožňo
vaného vodcu proletárov. A milióny 
československých občanov uprene 
hl’adeIo doťava nadol, ukazujúc ge- 
niálnemu generalissimovi chrbát...

Prodávám e knihy ze soukrom ých 
knihoven a z londýnského skladu. 
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Nové knihy
Když se člověk probírá  hrom adou  

knih, které vyšly v exilových nak la 
datelstvích na konci roku 1980, ne
ubrání se určitému pocitu hrdosti 
nad tím, co se v československé kul
tuře v zahraničí děje. Je  nás tu v exi
lu pár; a přece to, co vzniká, je m no
hem pestřejší, mnohotvárnější a bo
hatší než to, co se za kulturu vydává 
v Československu. V Českosloven
sku by naše knihy dosahovaly stati
sícových nákladů.

Publikují nejen autoři známí z 
Československa; objevují se i nová 
jm éna ,  lidé, kteří se v Českosloven
sku štítili publikovat, ale nyní m ohou 
psát co chtějí a jak  chtějí, a proto ta 
ké píší. V exilu je člověk schopen ze 
sebe vydat více než před tím “d o m a ” . 
To platí i o literatuře, nejen o jiných 
věcech.

Vezměte si třeba d o  ruky Mocův 
Tábor na A lliga tor R iver  (Index, 
cena DM 17.00 nebo ekvivalent). 
Ačkoliv název připom íná rom ány 
Jaroslava  Foglara, obsah je dosti 
mládeži nepřístupný. To ale vůbec 
nevadí. Mladíci, kterým bylo kolem 
dvaceti, když emigrovali, žijí přece 
zcela j inak  než emigrantské rodiny. 
R od ina  si i v exilu udrží svou soudrž 
nost; člověk, který odchází sám, se 
nejdřív přimkne ke kam arádům , a 
pak si pos tupně vytváří svůj vlastní 
život. V této knize jsou  ti svobodní 
popsáni s chutí a zaujetím, hrdinové 
jsou  živí a skuteční.

Stejně živí a skuteční jsou h rd ino
vé hry Josefa  Škvoreckého Bůh do  
d o m u  (68 Publishers, C an .$ 6 .00). 
Škvorecký ukazuje, jak  se vytvořil 
život krajanských kom unit za léta 
soužití. Život v krajanských vesnič
kách uprostřed  velkoměst je zajím a
vý. Je tak trochu  prostředkem dušev
ní hygieny. Nevytváříme ghetta; ne- 
izolujeme se od těch druhých; a pře
ce jsm e rádi pohrom adě. Jsou  mezi 
námi různí lidé. R ozhodnu tí  em igro
vat není legitimací do  spolku andě
lů. A tak o nás Škvorecký píše.

T rochu  j iná  je Škvoreckého Velká  
p o v íd k a  o A m erice  (68 Publishers, 
C an .$6.50). To je spíše čapkovský 
cestopis, pohled na Am eriku z hledis
ka člověka, který jí  rozumí, ale který 
se dívá spíše zvnějšku.

Jsm e okouzleni světem, do  které

ho jsm e mohli vkročit jako  rovno
právní lidé až v dospělém věku. Když 
jsm e se zbavili poddanství, pohybu
jem e se po tom to  světě s pocitem pro- 
vokativnosti, a m áme z toho radost. 
Tak třeba kniha Oty Ulče Bez Čedo
ku  p o  Pacifiku  (68 Publishers, Can.S 
9.25) je jedinou velkou drzou  p rovo
kací. Copak  to jde, jezdit bez Čedo
ku?

Těch cestopisů je teď plno. I ten 
náš Z ápad  m nohdy vypadá trochu 
jak o  National Geographic. P ro to  je 
mezi novými knihami i cestopis 
F ran tiška  J an o u ch a  Pohlednice z 
Číny (Index, DM 17.00). Když jsme 
byli v Československu, také jsm e na 
potkání neříkali cizincům, co si mys
líme. Z toho to  hlediska je třeba se 
dívat i na Janouchovy  rozhovory s 
Číňany. Z knihy ovšem vyplývá, že 
si toho  Jan o u ch  je  vědom.

Naše exilová literatura se sam o
zřejmě zabývá i Československem. 
Eva K an tů rková  v Sešiv jsm e se  v té
to  kn ize  (Index, DM  20.00) ukázala 
C hartu  77 a chartisty z té vnitřní, 
lidské stránky. Je to vlastně analogie 
Ledererových Českých ro zh o vo rů , a 
hovoří v ní manželky chartistů i ženy, 
které podepsaly C hartu . Být ženou 
člověka, který se rozhodl pro  dialog 
s tupou  socialistickou mocí, není jen 
tak. O tom  je  kniha Evy Kantůrkové. 
O Československu hovoří také Vlas
timil Třešňák (Jak to  vidím  já ,  Index, 
D M  17.00). Třešňák žil těžko, Třeš
ňák hladověl v době, kdy se dnešní 
disidenti aspoň stravovali v menze 
v Opletalově ulici. To mu dává  jiný 
pohled na svět než mají ti ostatní. V 
této skupině jsou  také D vorky  J a ro 
slava Hutky (68 Publishers, Can.S 
6.90). V povídce D vo rky  je, snad nej
lépe ve světové literatuře, vystiženo 
naprosté  zoufalé odcizení občana od 
socialistického státu, od jeho  institu
cí a blbosti každodenního  života. T o 
to je velká kniha. Snad ti, kteří ještě 
dnes v exilu hovoří o zachování ně
kterých rysů m onopo lu  socialistické 
vlády, si uvědomí po přečtení Hutko- 
vy knihy, co tento  systém udělal m la
dým lidem. A zde narážím na některá 
prohlášení, shrnutá  v knize Únor 
1948 očim a vítězů  i poražených  o tři
cet let p o zd ě ji (Index, D M  18.00).

A tím jsm e u literatury politické.

Z ní chceme na prvním m ístč jm eno- 
vat K rvavé ívery  (PoFana, Curych, 
sF r  15.00), pečlivě zpracované d o k u 
mentární dílo pseudonym a Histori- 
ca o budování socialismu na Sloven
sku. Na vysvětlenou pro českého čte
náře dodávám , že ívery znamená 
třísky. T a to  k n íh a je  psána objektiv
ně, to znam ená, že neobviňuje ze 
všech neštěstí slovenského národa  
jen Čechy, t rochu neúměrně je v ní 
vyzdvihována osoba dr. Husáka. 
Místy mne dokonce  napadala  a b 
surdní myšlenka, jestli to nepsal H u
sák sám.

Historické téma zpracoval S tan i
slav A. Auský ( Vojska generála Vla- 
sova v Čechách, 68 Publishers, Can. 
$7.00). Hovoří v ní o tragédii těch mi
liónů sovětských občanů, kteří se za 
druhé světové války rozhodli bojo
vat proti Stalinovi. Pro českého čte
náře je to objevná kniha. Ze stejné 
doby je i rom án Viléma Sachera (dří
ve generála, nyní vojína českosloven
ské a rm ády) o tažení Svobodovy 
arm ády do Československa. J m e n u 
je se K rvavé velikonoce  (68 Publish
ers, C an .$6 .95).

Pak se musím zmínit také o vojen
ském rom ánu  Ja n a  Beneše Trojúhel
ník s m a d o n o u  (68 Publishers, Can. 
$6.80) a o novém vydání slavného 
Tankového  praporu  J. Škvoreckého 
s ilustracemi Jan a  Brychty (vázané a 
číslované s podpisem au to ra  Can. 
$12.95, vázané $11.95, paperback 
$6.95). T ankový  prapor  snad d o p o 
ručovat nemusím.

Ale ještě se vraťme k literatuře fak
tu. Edvard Valenta, au to r  knih o 
Eskymo Welzlovi, zemřel v roce 
1978. Před smrtí napsal knihu Žil 

jse m  s m iliardářem . Jsou  to Valento
vy vzpom ínky na J a n a  Baťu. Nejsou 
v ní jen samé lichotky, a občas se v ní 
hovoří kriticky i o některých Baťo
vých spolupracovnících. T o  knize 
dodává  jis tou  pikanterii, protože 
mnozí z nich jsou ještě mezi námi. 
Nejsem si jist, zda Valenta byl vždy 
objektivní a spravedlivý. Knihu vy
dal Index za DM  19.00.

Historický rom án Ferd inanda  Pe
rou tky  P ozdější ž ivo t Panny  (68 
Publishers, C an .$8.50) je pečlivě vy- 
cizelované dílo. Není to historický 
rom án, i když v něm vystupuje Jana



z Areu, Panna Orleánská. Je  to ostrá 
satira na hrdiny, kteří přežili svou 
dobu  a stali se směšnými. Nevím jak  
kdo. ale já jsem  při čtení nejvíc mys
lel na generace těch, které totalitní 
moc postupně odhazovala , a oni 
dnes znovu a znovu rozebírají, jaký 
by ten jejich socialismus byl d o k o n a 
lý. kdyby...

Z hlediska historie exilu je zajíma
vá slovenská práce Ján a  OkáTa o 
předním představiteli slovenského 
exilu (Dr. J o z e f  G. Cincík - p ú tn ik  
dvoch  sve tov , vydala D obrá kniha, 
P .O .Box 600. Cambridge, Ont.. C a 
nada. cena Can.$7.00). Cincík 
patřil do sm utné generace těch, kteří 
museli nakonec prchat před Sloven
ským národním  povstáním a dodnes 
všelijak omlouvají své spojení se 
Slovenskou republikou. Snad by
chom  mohli při té příležitosti při
pom enout. že o stejné době a o stej
ných lidech vyšla nedávno kniha 
Ž idé ve S lovenském  stá tě  1939- 
1945 v němčině v nakladatelství 
O ldenburg  v Mnichově. Napsal ji 
Ladislav Lipscher. bývalý pracovník 
Slovenské akadem ie věd, který nyní 
žije ve Švýcarsku.

Částí naší národní ideologie je 
samozřejm ě filozofie T.G. M asary
ka. P ro to  vydala Konfrontace v Cu- 
rychu M asarykův spis o Jan u  Husovi 
(Jan H us , sF r  21.00). Kritický pří
stup k některým základním  aspek
tům  M asarykova díla je vyjádřen v 
práci Jan a  Patočky D vě studie o M a
sa ryko v i (68 Publishers, Can.$5.50). 
Doufám , že se o této knize bude ho
vořit i na stránkách  tradičního exilo
vého tisku.

Pak jsou zde básně. Jeden svaze- 
ček je slovenský. Variácie na štvor- 
veršia O m ara Chaj/ám a  J án a  O kál’a 
jsou vyspělým dílem exilového bás
níka, který by si zasluhoval více po
zornosti. Vydala D obrá kniha v 
Cam bridgi, Ont., cena je Can.$5.50. 
Druhý svazek básní je český. Z im n í 
spánek  A ntonína  Brouska (68 
Publishers, Can.$5.95). Lyrické i sa
tirické verše básníka a literárního 
kritika jsou sympatické. Mně se nej
víc líbila báseň “Zpěv míru nové d o 
by” . Jak  vám zní: Pro nastř íhaná  
ob laka ,/  spíchnutá  horkou  jehlou 
deště,/ volám i Vás, Vás volám ješ
tě,/ volám Vasila BiTaka,/ zpívám 
zpěv míru. A to je jen malý úryvek.

Objednejte si tyto knihy u nak la 
datelů, nebo u Distribution Bohe

micum, Box 69, Ste Dorothée-Laval, 
Que., C anada H7X 2T4.

Stanislav Reiniš 

ŽIT JAKO STROM

G ram ofonová  dvojdeska textaře 
Petra Rady s 24 písněm i,jako “Obraz 
D oriana  Graye”, “Píseň o Malíři” , 
“Chci čekat dá l"  atd. Zpívají: Zima, 
U rbánková, Neckář, Hegerová, Ku
bišová, Š tědroň  a mnozí jiní.

Desku si můžete objednat:
V Severní a Jižní Americe za Can.$
19.00 od Bohemicum Distribution, 
Box 69, Ste Dorothée-Laval, Que., 
C anada H7X 2T4.
V Evropě za DM  4 4 .0 0 /  knihkupec
tví Dialog, Gutleutstrasse, 15, 
D-6000 Frankfurt  M.L., západní 
Německo.
V Africe, Asii a Austrálii za Aus.$,
11.50 plus poštovné o ď 'C z e c h o -  
slovak Publishers Pty, Ltd., 1 I Arca- 
dia St., Box Hill, Victoria 3128, 
Australia.

ČERNÉ NA BÍLÉM

Dusseldorfský František Kyncl s to
jí u zrodu nepravidelně vycházející
ho periodika, jenž  nem á svým způso
bem obdoby. Od roku  1974 vydává 
sborníky dokum en tů  z výtvarné 
oblasti, které svým rozsahem a pře
devším úrovní si nezadají s publika
cemi proslulých vydavatelství.

Daří se mu uvádět do  souvislostí 
současnou výtvarnou produkci čes
koslovenskou s produkcí evropskou 
a co je úctyhodné, p rodukci těch čs. 
tvůrců, kteří v současné Č SSR  ne
mají prakticky m ožnost veřejně vy
stavovat.

Sám  výtvarník, původem /  P a rd u 
bic, kde v šedesátých letech patřil 
mezi nejagilnější, dnes renom ovaný 
umělec, jehož  tvorba v intencích sou
časných konstruktivních tendencí 
má své důstojné místo v kontextu  
evropském.

Kynclovo Černé na bílém  je pri
vátní edice, která dosud přinesla in
form ace o díle au to ra  sam otného
(1974), ukázky z tvorby slovenských 
umělců Filka, Lakyho a Zavarského
(1975), mladého P ražana Petra 
Š tem bery (1976), dnes již klasika 
české malby Ja n a  Kotíka žijícího v 
záp. Berlíně (1977). Vždy s grafic
kou přílohou některého z proslu
lých jm en současné západoněm ecké 
výtvarné scény.

V roce 1979 to byla ukázka spolu
práce básníka a výtvarníka Jiřího 
Koláře s W. J. Hannapelem  a koneč
ně koncem roku 1980 vyšla ukázka 
z tvorby 90 evropských tvůrců, mezi 
jinými: Zbyška Siona, Ladislava No
váka, J iř ího  Načeradského, Jiřího 
Laciny, Karla Nepráše, Alvy Hajna, 
Bedřicha N ovotného, Zdenka Sýko
ry, Milana Dobeše, Dalibora C h a tr 
ného, Václava Boštíka, Stanislava 
Kolíbala, Milana Knížáka žijících 
v Československu a Olafa Haněla, 
Františka Kyncla, Miloslava M ou
chy, Zbyňka Sekala, Zdenka Kirch- 
nera, M oniky Baumgartel, J indř i
cha Zeithammela, Vladimíra Škody, 
žijících mimo ČSSR.

Ukázky prací těchto čs. tvůrců 
jsou uváděny v souvislosti tak zvuč
ných jmen jakými jsou  dnes např. 
Joseph Bevys, Klaus Rinke, Gunther 
Ueckert či klasik geometrické a b 
strakce Polák H. Stazewski.

Snaha  a výsledky Kynclova Čer
né na bílém  jsou bezpochyby chvály
hodné. Jednak  pro m im ořádně šťast
ný nápad jak  současnou čs. tvorbu 
prezentovat v zahraničí a pro autory  
v Č SSR  prakticky možnost zcela oje
dinělou, jak výsledky své práce kon 
frontovat s kolegy v Evropě.

Deborah Kukalová-Šťastná 
Pro bližší informace:
František Kyncl Furstenwall 163 
400 Dusseldorf B.R.D.

PŘISPĚLI JSTE JIŽ NA NADACI 
CHARTA 77?

Pokud ne, můžete tak učinit p ro 
střednictvím:

1. Švédského PO ST -G IR O , K onto  
194164-0; C H A R T A  77

2. C om m erzbank-H am burg , Zweig- 
stelle Hoheluftchaussee, K onto  
36/79800 C H A R T A  77 (Bankleit- 
zahl 200 400 00)

3. O sobním  šekem, vypsaným pro 
C hartu  77 a zaslaným na adresu: 
C harta  77 F oundation , Box 50041 
S-104 05 S tockholm 50, Sweden.



DopisyO l  w 1 w a r oSlužba ctenarum
Třicetiletý nevidomý, studující v 
Ottawě, bytem v Kingstonu, Ont., by 
se rád seznámil s českou nebo sloven
skou dívkou. Dopisy do adm in is tra 
ce Z ápadu  pod značkou  “ N Á D Ě J ” . 

***
Chemik, 36 let, specialista na lepidla, 
13 let na Západě, nyní v západním  
Německu, hledá práci v Kanadě. 
K do mi pomůže? Jsem vděčen i za 
adresy továren na lepidla. Výdaje 
uhradím . Do administrace, značka: 
Chemik do  Kanady.

Klidný, konzervativní, vedoucí m o
telu, 28 letý Američan českého půvo
du, 186cm vysoký, mluvící plynně če
sky, hledá českou nabo  slovenskou 
dívku ve věku od 18 do 28 let, která 
by měla ráda horský život v Adiron- 
dack. Musí mít ráda  rodinný život, 
nekouřit,  neholdovat d rogám  a žen
skému radikálním u hnutí. Značka: 
Charles Lejcek, 25 Sentinel Rd., 
Lake Placid, N.Y. 12946.

* % *
H ledám  hezkou, rom antickou  dívku 
původem  z Prahy k vážnému sezná
mení, věk kolem 30. O dpověď  do ad 
ministrace Západu. Značka: Praha- 
Kanada. ***

Oblíbená taneční hudba z Londonu , 
Ontaria , nabízí své služby po celém 
O ntariu .  Z bohatého  repertoáru  če
ské a anglické taneční hudby si může
te vybrat p rogram  pro mladé i staré. 
Pište na adresu: Peter Solarik,
236 Tw w edsm uir Ave., L ondon, On. 
N5W 1L3 nebo volejte (519) 453-1986 

** *
Svobodný, 37 let hledá par tnerku  pro  
společnou cestu životem v USA nebo 
v K anadě.
Petr K o traba , Florastrasse 11, 4057 
Basel, Switzerland.

Upozornění:
Můj rukopis  H ospůdka na nároží vy
daný  koncem roku 1980 nakladate l
stvím Freie Presse A gentur v edici 
Archa, byl bez m ého vědomí a bez j a 
kéhokoliv předložení byť i jediné ko
rektury  tím to nakladatelstvím  am p u 
tován, p řepracován , znetvořen a 
zmrzačen tak, že prakticky zůstal ne
dotčen jenom  název. Prosím tudíž, 
aby to to  vydání nebylo v žádném  pří
p adě  považováno  za mé dílo.

Bedřich Svatoš 
P om . redakce: Toto upozornění j e  p la
cené oznám ení B. Svatoše.

Aktivizace vnitrácké dílny

O bracím e se na Vás s p rosbou  o so u 
hlas k p ře tiš těn í článku  Ladislava  
B ittm anna "D ezin form ačn í hrv čs. 
šp ionáže p ro ti em igraci”, k te rý  byl 
uveřejněn  v Z ápadě v červnu 1980, č.
3, str. 9-13. Jde jed n a k  o velm i zají
m a vý  příspěvek k problem atice, k te 
rá se stává  velm i aktuáln í: Jak js te  si 
snad  všimli, uveřejnili jsm e  v č.6 /80  
Listů  dopis A n to n ín a  Strnada, b ýva 
lého vydavatele ex ilo véh o  časopisu  
“Věstník Bohem ia", ve k terém  líčí, 

ja k  je d n o  číslo to h o to  časopisu bylo  
paděláno. M ezitím  jsm e  objevili tři 
další p odvrhy: vydán í básn í Pavla 
K ohouta  (v to m to  případě sku teč 
ných, ale s fa le šn ý m  nakladatelem  
Index), ‘‘p ro vo lá n í’’ nezávislých so 
cialistů a p a d ě lá n í bulletinu  S ku p in y  
Listy. Při této  aktiv izaci vn itrácké  
dílny nelze vyloučit, že se p o k u s í vy- 
dat i padělané L isty nebo Z ápad  či 
S věd ec tv í i j in é  časopisy a je  p ro to  
dohře připravit na to  naši č tenářskou  
obec, v exilu  i dom a, kd e  o sta tn ě  se 
v p o s le d n í d o b ě  ob jevu jí p o d o b n é  

fa lz ifiká ty .
J iř í Pelikán, Itálie

K Mnichovu

V ietnam ská  zku šen o st o d  pana V. 
Fleischera je  velm i p ě k n ý  článek, 
vloudila  se Vám tam  však chyba. 
C ham berlain a Datadier v M nicho
vě H áchovi nem ohli vyhrožovat, 
p ro to že  Hácha tehdy n eb y l je š tě  p re 
ziden tem . S ta l se j ím  asi o dva  m ěsí
ce později, k d y  už p rv n í parcelace  
Č eskoslovenska  byla vykonána. 
H áchovi vyhrožova l A d o l f  H itler 
14.-15. března 1939 v Berlíně. Při 
se tká n í Llitlera, M ussolin iho, Dala- 
díera a Cham berlaina  v M nichově
29. září 1938 Č eskoslovensko  zastu 
p o v a l je n  ve fu n k c i  po zorova te le  vv- 
slanec M astný, k terého  se na nic ne
dotazovali, jen m u  předali te x t d o h o 
dy, aby j i  přija l dr. Beneš v Praze.
V M n ich o vě  se jed n a lo  bez nás a p ro 
ti nám . Bylo to  u ltim atum , ve k te 
rém  nám  vyhrožova li všichni.

F. D esenský, Chicago

Pozastavujícím se čtenářům

D ovolte  m i o tá zku  - ja k  to  děláte, 
k d y ž  redigujete? Jso u  to vlastně o tá z

k y  dvě. První se vztahuje k jin a k  m i
m ořádně  p o zo ru h o d n ém u  článku  dr. 
Vladimíra Fleischera (V ietnam ská  
zkušenost). Ptá se to tiž: Vzpomíná 
si snad někdo, jak podobným  způ
sobem Cham berla in  a D aladier vy
hrožovali Háchovi v Mnichově? 
Určitě n ikdo , p ro to že  Hácha v M ni
chově  nebýt. N em yslíte, že nad  to u 
to zdán livou  drob n o stí se nejen h o d 
ně  čtenářů pozastaví, ale m n o z í zač
nou  p o ch yb o va t o celém časopisu? A 
za d ruhé  - prosp ívá  věrohodnosti Z á 
padu, tiskne-li bez p o zn á m k y  rak ne
sm yslné tvrzení, ja k o  je  S ku tin o vo  
(Skrzevá  A m eričany poklusem ), že 
jen po druhé světové válce em igro
valo víc než půl miliónu Čechů a Slo
váků? K de a kdy , p ro b o h a ? S k u te č 
nost je  p řib ližn ě  o čtyři p ě tin y  m en 
ší. O boje by  snad  stálo za korigující 
n o ticku  - nejste přece neo m yln é  R u 
dé právo.

Vilém Hejl, N ěm ecko

Pozn, red.: K prvé otázce: Být či ne
být fyzicky v Mnichově, Saigonu či 
Moskvě není m nohdy rozhodující, 
h rozba může být velice účinná i na 
dálku. Doufáme', že tak to s námi 
čtenáři pochopili. K druhé  otázce: 
Je snad pravdou, že rozený optim is
ta Škutina očekává od emigrace větší 
masovost než může dem onstrovat;
100.000 em igrantů , které uvádí V. 
Hejl je však snad přílišná střídmost. 
Rádi uveřejníme statisticky ověřené 
číslo, dom nívám e se však, že ani p á 
nové na ministerstvu vnitra nemají 
spolehlivý údaj.

Mrkev s cibulí

Pořád jsem  se n em oh l ro zh o d n o u t 
je s tli vezm u m rkev  s cibulí, neboli 
C im rm ana a M acC ourka, p lu s Zá
pad. Pak jsem  uznal, že na své  ne
m ů žem e  být přísnější než je  svět na 
cizí. A le  stejně: ne tiskněte  to na úko r  
čteni, jestli m ůžete. A le  vy asi n e m ů 
žete, že jo ...

Gerald S tepnicka . Ohio, USA

Pozn. red.: Můžeme, ale občas ne
chceme.

Západ je svěží

V Západu čtu nejraději Skvorecké-  
ho, a ť  píše o čem koli, p ro to že  m yslí



k d y ž  píše, což je n eo b vyk lé  ve sto le tí 
m asového  zblhování. M oc se m i líbi
ly ty  k lu k o v sk é  p říběhy  se zám ěrně  
zm rzačenou řečí, jsou  vtipné, fo r 
m á lně  originální a přesně  odrážejí 
em igrační realitu.
Zatím  co Svěd ec tv í j e  p o řá d  nejlep
ším  českým  časopisem, Západ  přečtu  
celý, za tím  co to též nedokážu  s Listy, 
tím  m én ě  s Prom ěnam i. Západ je  svě
ž í  a to  je  za tím  jeh o  h lavn í přednost.

Ivan Sviták, K alifornie

Nachytaný čtenář

V článku D ialog o D ialogu (č. 4 /8 0  - 
co se nejvíce čte v emigraci), by m ě  
zajím alo, ja k  to pan  V. Hora myslel, 
kdyz-o d p o ru čo va i Ledererovy “Čes
k é  ro zh o vo ry”. D ivím  se, že tisknete  
něco co n en í pravda, j á  jse m  se to tiž  
nechal nachytat.

K. Zoubek, Detroit, USA

Pozn. red.: Ledererovy “České roz
hovory” se líbily nejen V. Horovi, 
ale i m noha  jiným, včetně redaktora  
toho to  časopisu.

Perlička na dně

Váš Z ápad  je  perlička  na d n ě  m é  do 
p isn í schránky. Lačně je j otvírám , 
čtu  odprostřed  dozadu, odzadu d o 
předu  a zn o vu  odpředu dozadu. R a
du jm e se veselme se, chytří lidé je š tě  
žijí.

D rahom íra Carlssonová, Švéd sko

Deprimující perspektiva

R ád  bych se vyjádřil k č lánkům  va
šich čtenářů, k te ř í m ěli m o žn o st p o  
něko lika  letech emigrace se opět p o 
dívat do  staré vlasti. Jedním  z ta ko 
vých článků  je příspěvek D. W estové  
“Pohledy n a zp ě t” v č. 5 /8 0  Západu. 
N echápu co chtěla au torka  vlastně  
říci. S n a d  že všichni je j í  přá telé  v 
Č eskoslovensku  se stali p o d  vlivem  
socialistického brainw ashingu p o 
kry tc i a je d in ě  p o  čem opravdu  tou
ž í  je emigrace? A n eb o  to, že p a n í 
W estová tím , že se provdala  na zá

p a d  nem á  zapo třeb í rozjím at o pseu- 
dovlasteneckých  tém atech? Je sm u t
né, že p od le  au torky  zůstali v Čes
ko slo ven sku  jen lidé ja k o  je j í  přátelé; 
vlastně je n  pokrytc i, k te ř í nem ěli 
odvahu  em igrovat. A je  snad  je š tě  
sm u tně jší autorčino zadostiučinění 
z  je j í  v lastn í situace, ze k te ré  vyplývá, 
že těm  co jso u  teď  na západě nesto jí 
za to, vůbec se zaobírat s ituací dneš
n ího Č eskoslovenska. Je to  dost de
p rim u jíc í per spek t iva.

E. A lp ský , Vídeň

Rozesmutněný čtenář

Č tení Západu m ě  vždy nesm írně ro- 
zesm u tňu je  a p ro to  ruším  předp la t
né.

J. Kratena, Uppsala, Švéd sko

Úroveň aj v cudzom svete

5  radost’ou obnovu jem  předp la tné  
za Západ. Časopis je  vynikajúci, aj 
poučí, aj in form uje, aj zabaví. D oka
zujete, že aj v cudzom  svete  úroveň  
m o žn o  obd ivuhodné  zachova t’.

A . Šireková, Toronto

Oteplovačky a hmoždinka

Čeština se, na rozd íl o d  režim u do
ma, vyvíjí. Pro ty, k te ř í spo lu  se 
m nou, nechtějí ztratil k ro k  s vývo 
je m  ja zy k a  uvádím  vysvětlen í dvou  
nových  výrazů, k te ré  m ám  z p rvn í  
ru ky  o d  p rá vě  přišlých krajanů. 
O teplovačky se říká  teplém u lyžař
ském u  svrchn ím u  oblečení. N ezn í 
špatně, ale h m o žd in ka  se m i líb í ještě  
víc. H m o žd in ka  n en í nic jin éh o  než  
onen p ro filo va n ý  d u tý  kolíček, větši
nou  z um ělé h m o ty , k te rý  se zasunu
je  do vyvrtané d íry  ve zd i a pa k  se do  
něj zaráží hřebík, či zašroubovává  
šroub, aby dobře ve zd i držel, tedv  
jsa  upevnen zh m o žd ěn o u  h m o žd in 
kou. N ěm ecky se to m u  říká  Diibel 
a anglicky, je s tli  m ě  neklam e technic
k ý  slovník, dowel.

/. K., H annover

Pozn. red.: Anglicky, běžněji - serew 
anchor.

Pilný získávatel

Podařilo se m n ě  p o m ěrn ě  snadno  
získa t již  šestého odběratele, na dal
ších pracuji. Časopis je  báječný a 
p rodává  se ",sám  ”.

J o s e f M ach, B ondi Beach

Znamenitý Cimrman

Číslo 6., roč. 2 vašeho časopisu bylo  
b y ste jně  zn a m en ité  i k d y b y  neobsa
hova lo  nic k ro m ě  studie pana J. Bor- 
skéh o  (A nglická  léta J. da C im rm a
na)! Bravo, povídám , to  s nádhernou  
trochou do m lýna  cim rm anovského  
bádán í přispěl sku tečn ý  znalec a od
borník; je h o  studie připom íná , ba v 
m nohém  i převyšu je  nejskvělejší p rá 
ce h istoriků , socio logů a fe n o m e n o -  
logů, vydávané  v o b d o b í p ln éh o  ro z
k vě tu  cim rm anologie na sk lo n k u  let 
šedesátých. Po vzoru M istra ozna
čit jsem  si výtisk ko líčkem  s červe
nou  sam etkou , stud ii zá lo žko u  (viz.

J. da Cim rm an: Z áklady tříděn í a re
gistrace, S ta tistická  ročenka, Praha 
1889) a těším  se, že v b lízké  b u douc
nosti dostane se m i na stránkách  va
šeho časopisu op a ko vá n í po d o b n éh o  
zá ž itku ! Jen tak dál, přátelé!

Vladimír Cícha, W innipeg  
P.S.: M yslím , že k p ro h lo u b en í Já
rovy dočasné krize  a skepse ve zm í
něném  o b d o b í expensivism u  přispěl i 
vlažný p o s to j Patentového úřadu  v 
L o n d ýn ě  k jeho fo r m u li  na výrobu  
N epravé č ínské tuše z  bezinkového  
vína. Spo lu  s fo r m u lí  o d m ítn u tý  
vzorek tuše p o u ž it p a k  M istr je n  je 
dinkrát, p ro  svou  slavnou p erokres
bu Čáry-máry, vystavenou  v brehm - 
ské  N árodní galerii.

Puberťácké články

Na jedné straně se m i Z ápad  líbí, na 
druhé straně však ne, a to těm i pu- 
berťáckým i články. Těm i tedy díru  
do světa neuděláte.

M. H anousek, Galt, Kanada

Poděkování za uprchlíky

C htěli bychom  Vám p o d ěko va t za 
bezpla tné zasílání časopisu, k te rý  je  
velkou p o d p o ro u  p ro  p o litic ké  
uprchlíky  z ko m u n istickéh o  Č esko
slovenska.

A m erický  fo n d  p ro  čs. uprchlíky,
Zirndorf, N ěm ecko  

Výzva V. Jasnému

M oc se m i zam louvala  - v čísle, ve 
kterém  oznam ujete  sm rt Jana Weri
cha - rozm luva  s m ým  kám ošem  Voj
tíškem  Jasným  (č. 6/80). Škoda , že 
se Vojtíšek nezm iňuje, že p o  léta le- 
to u c í spo lupracoval s W erichem na  
f ilm o v é m  skrip tu  “Falstafa". P okud  
m i řek! Werich, tak by  to nebýt ten 
shakespearovský ochlasta, co se o d 
dával trunku , cizoložství, sakru  a 
ulejvání, ale ta ko vý  m o ra vský  "T lus
tý  d ěd eček”, ja k  o něm  říká  J o s e f Ča
p ek  v ro zto m ilé  hře “D obře to d o 
padlo , aneb T lustý pradědeček, lup i
či a detektivové". D ovolte, abych ci
toval: “A pane, což teprve, ja k  on ro
b í  a spravuje a pořádá, přibíjí, s tlo u 
ká  a tesaři, p o t í  se, h m o žd í a rychtu- 
je , pije, j í  a ka fu je  a jak on vám krás
ně  klape v pan to flích". Věčná škoda, 
že to nedali ti dva B ohem  nadan í 
ku m štý ř i dohrom ady. (W erich by  
ovšem  hrál Falstafa). A le  sn a d  k d y ž  
to  V ojtíškovi p řipom enem e ta k to  ve
řejně, přeci je n  se do toho  pustí. Fal- 
s ta f  ja ko  “D obrý R o d á k"  by  m o h l 
udělat díru do  světa.

J o s e f Šryck, Izrael



INZERCE ZÁPADU

Zadejte si inzerci do Západu.  Uvítáme zejmé
na inzeráty zajímající čtenáře na celém světě (ho
tely, motely ,  restaurace,  celosvětové f irmy, zásil
ková služba).

Při zprostředkování inzerátu poskytneme  
provizi.

D rob n é  inzeráty v rubrice Služba čtenářům  
Západu $ 3.00 za řádek.

Informace a ceník inzerce zašle administrace  
Západu na požádání.

Západ rozesí láme do více než třiceti zemí.  
Můžete  p om oci  nám i sobě!

Čougar
CougarShoes foractivecats.
Susan Shoe Industries Limited
2255 B a rto ň  S tre e t East, H a m ilto n . O n ta r io  L8H  7J8

Česká a slovenská exilová literatura 
nás spojuje přes všechny hranice a 

oceány

B O H EM ICU M  
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.
(  anada H7X 2T4

c n A R k e C  
ceLLAR

óinincj LounCje
one o f the linest

WINE CELLARS l  U . « J .  ■ '?  - / t i

15 SCOTT STREET KITCHENER ONTARIO 
BERT JARSCH RESTAURATEUR (519) 743-8862

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


