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Míra tolerance

jeho zákulisí, kterou nyní uplatňují
v boji proti tomuto systému, a tedy
přínos práci exilu je však rovněž
Pane, naprosto a zásadně s vámi ne
n e o d d is k u to v a te ln á skutečnost.
souhlasím, ale do poslední kapky krve
Mnozí namítají, že jejich reformně
se budu bít za to, abyste měl právo své
komunistické či socialistické názory
názory zastávat.
jsou neakceptovatelné a jsou jen
odrazovým můstkem pro jejich
Demokracie je tolerance k názo
budoucí politické ambice. Domní
rům druhých, která ovšem nevyluču
vám se, že je nám všem společný pro
je, naopak předpokládá diskusi,
blém, to je sovětská nadvláda v Česko
často i ostrou, o zásadních problé
slovensku, podporovaná čs. politickou
mech.
kolaborací.
To by mělo být spo
Ostrá diskusní vystoupení, nesená
lečným jmenovatelem v exilovém
n e resp ek to v án ím d o k a z ateln ý ch
úsilí. Je pochopitelné, že vnitřní
faktů a přehlížením skutečností dů politické pohledy reformních ko
ležitých pro posouzení problému,
munistů či socialistů, jakož i nesojsou demagogie, a ta v demokratické cialistů budou různé. To není nyní
diskusi ovšem místa nemá. Demago však příliš podstatné, ale je otázkou
gie je nebo, bohužel, mčla by být
v n i t r o č e s k o s l o v e n s k é p o litic k é
domovem pouze v totalitních stá
soutěže v budoucnosti. Není lépe
tech.
věcně hovořit o věcech, které nás
Sledujeme-li diskuse v exilu, jak
spojují a méně o věcech, které nás
ty, které probíhají v tisku, tak v
rozdělují?
soukromí, musíme, řekl bych, často
Rovněž časové reminiscence mi
s politováním konstatovat, že míra nulosti jsou přenášeny do součas
netolerance, jež často ústí v demago nosti na kulturním poli, opomíjejíce
gii, je větší, než bychom očekávali.
dnešní realitu vytvořených Hodnot.
Pokusím se v tomhle krátkém člán Zde ovšem hraje roli nejen nedosta
ku nadhodit hrst nejožehavějších
tek tolerance, ale především závist
témat takových diskusí, a Západ
a žárlivost nad úspěchem a schop
uvítá, jestliže čtenáři napíší redakci nostmi tvůrců z této kategorie. Zá
své názory.
vist nemusí být důvodem kritiky
** *
u politicky rozdílných osob. Uve
V
exilu žijí dnes v podstatě čtyři řejňovat neopodstatněnou, osobní
emigrační vlny: nově přišlí, posrpno a z kontextu vytrženou kritiku, která
ví, poúnoroví a předváleční. Každá nemá s literární či věcnou kritikou
z nich si přinesla s sebou, jak říká co dělat je přinejmenším trapné čtení,
Ota Ulč, své “zastavené hodinky”, a alespoň pro nezasvěceného a ne
ne všichni příslušníci těch různých stranného čtenáře. Takový způsob
vln jsou schopni tyhle hodinky opět psaní je neetický, plýtvání časem
natáhnout, aby ukazovaly správný i prostředky, v exilu tak cennými
čas. Obraz staré vlasti je tedy zafi hodnotami.
xován v podobě, jakou mčla, když
Opakem tohoto stavu, je netole
ten který odešel, a nedostatek nových rance k prosloveným či napsaným
informací a vlastního prožitku vede názorům,
mnohdy
originálním,
pak mnohé k netoleranci, od níž je kvalitním. Umělé zastírání problé
krůček k demagogii. Politické, ná mů, vytváření ideálních situací,
zorové rozdíly, jak existovaly řekně neuveřejňování opačného názoru je
me v raných padesátých letech nebo v stejně škodlivé.
letech šedesátých, neberou často v
***
úvahu politický a filosofický vývoj,
Druhý hlavní předmět diskusí jsou
jímž od těch dob prošli mnozí jejich
nositelé, a výsledkem jsou hádky, lidé, kteří si upravili poměr. Je ne
kampaně a resentimenty, při nichž sporné, že současná situace v Česko
- pokud jsou vedeny demagogicky - slovensku je politicky a hospodářsky
nelze než klást si starou otázku: Ko mnohem horší než v době kdy pře
vážná většina emigrantů odešla, to
mu to prospívá?
Týká se to především otázek je v letech 1948 a 1968. To je sku
kolem bývalých členů komunistické tečnost, kterou může přehlédnout
strany, kteří odešli do exilu. Jejich pouze snílek nebo člověk s vrozenou
minulost je často zdrojem kritiky, a apatií. Mnohokráte jsme v Západě v
mnohdy oprávněné kritiky: ta minu této souvislosti upozornili na Směr
lost je fakt, který nelze smazat. nice o úpravě vztahů Československa
Avšak aktivita mnohých z nich, často k občanům v cizině.
daleko převyšuje zájem a aktivitu
lidí nemajících takovou minulost,
***
znalost komunistického systému a

Nikdo si snad nedělá iluze, že
čs. úřady vedl k vydání normali
zační vyhlášky soucit s exulanty,
odříznutými od starých rodičů nebo
od oblíbených míst, od přátel a od
krajin dětství. Není pochyb o tom,
že Směrnice jsou jasným a cílevědo
mým pokusem čs. vlády získat co
nejvíce valut, zmapovat emigraci,
vnést do ní rozkoly, získat informá
tory, ne-li přímo agenty. To je také
skutečnost, kterou si velká většina
exulantů uvědomuje při posuzování
návštěvy Československa v současné
době. Existují však vážné důvody
u lidí, kteří jsou případně ochotni
předat vzkazy, dopisy, dokonce
knihy a Západ. Tedy velký rozdíl
oproti těm, kteří se jedou blýsknout
před závistivými kamarády, pří
padně žvatlat o emigraci na místech,
0 nichž po návratu nemluví.
***
Konečně třetí okruh lidí napada
ných v diskusi jsou čs. umělci, vědci
1 soukromé osoby, kteří přijíždějí
na Západ legálně: na vystoupení,
konference nebo turistické výlety.
Tady, mám dojem, nejvíc fungují
zastavené hodinky. Připadá mi
samozřejmé, že nelze házet do jedno
ho pytle prominentní kolaboranty,
přilétávající jako vedoucí vše
možných delegací a misí, a třeba
takového umělce, jako je např. Jiří
Menzl nebo Waldemar Matuška,
kteří s režimem uzavřeli sice jakýsi
konkordát, ale nijak aktivně se
neexponují, ba v rámci svých omeze
ných možností připomínají lidem
stále lepší československou minulost
- už samým faktem asociací, které se
váží k jejich jménům. Je třeba si
uvědomit, že vrstva aktivních kola
borantů každého totalitního režimu
je poměrně úzká, a že proto většina
lidí, kteří se dostanou legálně na
Západ, jsou normální čeští a slo
venští lidé, kteří z toho či onoho
důvodu neměli možnost nebo nenašli
odvahu k emigraci. Těm, myslím, se
má vycházet vstříc, zahrnout je
informacemi a pohostinností, ni
koli nenávistí a paušalizováním.
Kdo sleduje dění v Československu
je schopen rozeznat tyto rozdíly.
##*
Zlaté pravidlo je, řekl bych, jedno
duché: než vynesete úsudek, snažte
se ověřit si fakta (sem patří přebírání
a rozšiřování neověřených a poplaš
ných zpráv, které nelze potvrdit.
Mnohé jsou úmyslnou dezinformací,
jiné “kratochvílí” exilové nudy či
slavomanským pokusem připoutat
(Pokračování na str. 2)

Svět
aspirace po dalších sto let od Štúrovy reformy. Historicky to lze vy
Je v našich možnostech, a vykonáme světlit téměř totální neznalostí slo
dobrou službu našim národům, pře- venských poměrů v Cechách v době
zkoumáme-li naše vzájemné pocity c.k. monarchie a - po zrodu Česko
ve světle československých vztahů v slovenska v roce 1918 - také poli
posledních desetiletích a pokusíme-Ii tickým imperativem. Předválečné
Československo bylo etnickou mo
se najít rozumnou bázi ke spolupráci.
zaikou s obzvláště silnými menši
nami Němců a Maďarů, jimž měl být
Trocha historie nikoho nezabije
p ro tiv á h o u je d n o tn ý česko-sloČeši a Slováci jsou dvě pokrevní venský blok. Ideovým odůvodněním
rodiny rozdělené minulostí. Osud za se stala doktrína čechoslovakismu,
vál naše předky do střední Evropy ztotožňující Čechy a Slováky s dvě
ma větvemi jednotného českosloven
v době stěhování národů, ale násle
ského národa.
dující nomádské invaze, kulminující
v příchodu Maďarů do Podunají,
Č echo slo vak ism us vyhovoval
vrazily klín mezi slovanské kmeny zájmům silnějšího a vyspělejšího
v českých zemích a na Slovensku.
partnera - Čechům. Ze slovenského
Někdy v prvé polovině 11. století
hlediska to však byl postoj rozporu
se budoucí slovenský národ defini plný a neuspokojivý. Nejenže ospra
tivně dostal do područí Maďarů, a vedlňoval politickou a administra
po následujících devět století se česká tivní centralizaci republiky - v rozpo
a slovenská společnost formovaly v ru s Pittsburgskou deklarací z května
odlišných podmínkách. Husitské
1918, která přislíbila Slovákům
období nesporně podpořilo vědomí autonomii - ale také otvíral dveře
česko-slovenské sounáležitosti, ale plíživé asimilaci Slováků. Slovenští
také demonstrovalo psychologické,
politici však ještě měli v čerstvé
náboženské a kulturní rozdíly.
paměti brutální maďarizační poli
V
obrozenecké době se slovenská tiku budapešťské vlády, ve srovnání
evangelická inteligence orientovala s níž byl čechoslovakismus nesrovna
česky, ale její pokusy o zavedení
telně menším zlem. Slovenská poli
češtiny na Slovensku neuspěly.
tika se po roce 1918 rozdělila na dva
Neuvedla se také reforma katolické tábory - na ty, kteří se snažili sloužit
ho kněze Bernoláka, který prosazo slovenským zájmům v rámci existují
val za spisovný jazyk západoslovencího systému (agrárník Milan Hod
ža, sociální demokrat Ivan Dérer), a
štinu, ze všech slovenských dialektů
na autonomisty, representované
nejbližší češtině. Nakonec to byl
hlavně Hlinkou a Eudovou stranou,
evangelík Cudovít Štur, kdo ve 40.
letech minulého století zvolil za spi kteří setrvávali na požadavku poli
tické a kulturní autonomie. Viděno
sovný jazyk středoslovanský dialekt,
vzdálenější češtině a, jak se ukázalo,
dnešníma očima, Hlinkův naciona
přijatelnější jeho soukmenovcům.
lismus byl však zcela umírněný.
Historie zrodu spisovného jazyka
Hlinka, jenž má neprávem nedobrou
na Slovensku má hluboký význam - pověst v české veřejnosti, se hlásil
ukazuje že od počátku své moderní
k principu československé státnosti.
existence se Slováci cítili jako su
Po Hlinkově smrti v krizovém roce
verénní národ, arciť blízký Cechům.
1938 se slovenský autonomistický
Zdá se dnes téměř neuvěřitelné, že blok zradikalizoval, a po mnichov
český národ nepochopil slovenské ském diktátě Praze nezbylo než udě
lit Slovensku autonomii. Toto česko
(D okončení se str. I)
slovenské vyrovnání však přišlo
rance k názorům druhých je zákla pozdě: Hitler již připravoval to
dem demokracie. Jen budou-li naše tální likvidaci ČSR a radikálové
soudy a naše diskuse věcné, prosty
Iludové strany - Durčanský, Tuka,
neověřeného osočování a demago Mach - začali hrát s jeho kartou.
gického zkreslování, jen dokážeme“Viete, obviňovali mňa z germanoli sami v sobě přesně rozlišit, kde fílstva,” ospravedlňoval se Šaňo
končí osobní nechuť a začíná objek Mach před autorem tohoto článku v
tivní kritika, budeme v exilu hrát
roce 1968. “ Veru pěkný germanofíl...
pozitivní roli ve společném úsilí Veď ja ani nerozprávam nemecky!
zbavit naši vlast sovětské nadvlády,
Ale pro dobro Slovenska bych sa
pozornost) a pamatujte, že tole- spojil s čertom.” Koordinovanou
Miloš Šuchma politikou nátlaku a slibů se Berlínu

Češi a Slováci

a radikálům podařilo dotlačit slo
venské politiky k vyhlášení nezá
vislosti 14. března 1939.
Slovenští historikové dnes uzná
vají vliv Slovenského státu na rozvoj
národního vědomí a kultury. Poli
ticky však Slovenský stát byl hořkou
lekcí v kursu národního přežití.
Totéž ovšem platí o protektorátu
Čechy a Morava. Český národ také
vyprodukoval své quislingy a židobijce, a český průmysl poctivě plnil
válečné normy Třetí říše. Protiněmecký odboj v českých zemích nikdy
nedosáhnul rozměrů Slovenského
n á r o d n íh o povstání. Z ám ěrem
těchto řádek je naznačit že historie
česko-slovenského soužití je mno
hem komplexnější než připouští
nacionalisté na obou stranách.
Historické rekriminace a zneužívání
minulosti k politickým kampaním
neslouží nikomu. Ponechme historii
historikům.
Česko-slovenské vyrovnání
Traumatická zkušenost Mnichova
a toho co následovalo zavedla oba
národy nazpět do jednoho státu
v roce 1945, tentokrát na solidnější
bázi důvěry a dobré vůle. Slováci
se vyslovili pro obnovení ČSR v době
Slovenského národního povstání,
a čeští politici na sklonku války uzna
li oprávněnost slovenských auto
nomních požadavků (i když v mno
hých nepochybně přežívaly iluze
čechoslovakism u). A sym etrický
politický model poválečného Česko
slovenska vytvořil slovenské národní
orgány a zajistil Slovensku vnitřní
autonomii. Paralelní české národní
orgány však vybudovány nebyly a
politická moc zůstala v Praze. Po
válečný systém byl kompromisem,
který nechal otevřené dveře k změ
nám.
Komunistický puč v únoru 1948
přinesl zmrazení rozumného česko
slovenského dialogu. Místo poli
tického argumentu přišly stalinské
gorily; nejschopnější slovenští poli
tici byli buď likvidováni nebo umlče
ni exilem či vězením. Takzvaná so
cialistická ústava z roku 1960 završi
la protislovenské tažení Novotného
režimu formálním okleštěním slo
venské autonomie.
V
téže době však Slovensko pro
cházelo obdobím hospodářského a
sociálního rozmachu. Podíl Slo
venska na hrubém národním pro
duktu vzrostl ze 14,2% v roce 1948
na 24,4% v roce 1965. V šedesátých

létech Slovensko ještě mělo nižší přiměly Husáka k další změně tváře.
životní úroveň než české země, ale Od počátku srpna se Husák opět
rozdíly se zmenšovaly a slovenská přeorientoval na federalizaci, která
společnost se nedala koupit “gulá byla Moskvě přijatelnější než de
šovým komunismem” jak jej prak mokratizace. Jeho soukmenovci se
tikoval Novotný. Mladá slovenská již nedali vést nazpět k naciona
lismu. Výzkum veřejného mínění
inteligence, technici, administrátoři
ukázal, že Husákova popularita
nechtěli hrát druhé housle svým
na Slovensku drasticky poklesla
českým kolegům, kteří stále okupo
v předinvazních týdnech. Novězrovali klíčové pozice ve státě. K protizený “realista” však již tušil, že cesta
novotnovské frontě se připojila starší
k moci povede přes Moskvu.
generace (Husák a spol.), která se
Sovětská invaze v srpnu 1968 byla
vrátila z kriminálu a žádala návrat
testem česko-slovenské soudržnosti
do veřejného života.
■ oba národy jej prošly bez chyby.
President Novotný byl od roku
Nikdy nebylo pouto mezi Čechy a
1963 donucen dělat ústupky svým
slovenským kritikům, ale jeho pri Slováky tak silné jako v invazním
období. Česko-slovenská solidarita
mitivní český předsudek mu nezískal
přátele na Slovensku, a ústupky
v srpnu 1968 odkázala Březen 1939
režimu vyvolaly reformní hnutí v do velmi vzdálené historie.
českých zemích. Zvolení Dubčeka v
Pod sovětskou patronací se na
lednu 1968 symbolizovalo měnící se podzim 1968 dokončovala nová
vztah mezi Cechy a Slováky: Poprvé
federativní ústava. Moskva již po
v historii stál u kormidla českoslo chopitelně neměla zájem o důsled
venského státu Slovák! Již v prvních
nou federalizaci Československa
týdnech takzvaného Pražského jara
a mnohé federativní principy uvede
se na Slovensku začaly ozývat hlasy
né v návrhu ústavy sě nedostaly do
volající po revizi ústavního uspořá konečné verze, přijaté k 28. říjnu
1968. Nedošlo také k plánovanému
dání republiky. V českých zemích
vzbudily slovenské požadavky údiv, založení české komunistické strany
nejistotu a znepokojení: Co ti Slováci jak to předvídal návrh stanov strany.
vlastně chtějí? Odstranění cenzury Navíc, poté co bojovník za slovenská
práva dr. Husák nahradil Dubčeka
však umožnilo Slovákům objasnit
své pozice a uspokojit Čechy. Uká v dubnu 1969, došlo k jisté recentrazalo se, že stoupenci slovenské ne lizaci státní moci. Federativní systém
závislosti byli v menšině. Naprostá jak vykrystalizoval po roce 1968 jen
většina Slováků požadovala sy nepatrně rozšířil mocenskou zá
metrickou federaci republiky včetně kladnu v Československu. Česko
dvou národních vlád a dvou parla slovenská politika v podstatě zůstává
tak centralizovaná a nekontrolova
mentů.
Češi v podstatě neměli námitek telná jako před rokem 1968.
proti federaci, již proto, že středem
Federalizace Československa je
v jejich porornosti byla demokrati nicméně velkým krokem dopředu.
zace. V důsledku toho se české a Postavila vztahy mezi oběma národy
slovenské zájmy až do počátku čer na zdravější základnu v době, kdy
vence tříštily. Teprve po ustanovení se dostaly do tvrdého objetí ruského
České národní rady a návrh nových medvěda. Na rozdíl od roku 1939 se
stanov strany, který již předpokládal dnes Slováci cítí rovnocennými
vytvoření dvou národních stra partnery Čechů, což ztěžuje pří
nických organizací upokojil Slováky padné pokusy Moskvy o rozvrácení
a obrátil jejich pozornost k demo republiky. Oba národy mají naději
kratizaci. Dr. Husák, který dosud přežít ruský imperialismus - zdá se p ro p a g o v a l fed era liza ci, bystře jen ve společném státě, ale k udržení
odhadnul změnu větru a zapojil se za česko-slovenského partnerství je
prapor demokratizace. Pomalejší nutno víc porozumění, tolerance
soudruzi jako dr. BiFak pokračo a spolupráce doma i v exilu.
vali v nacionální kampani - a rychle
ztratili popularitu mezi soukme- Češi a Slováci v exilu
novci. Ke konci července již bylo
Jsme sirotci bez domoviny. S
jasné, že “ demokratizátoři” vystrna matičkou vlastí nás spojuje předí BiFaka a spol. z vedení slovenské
tenká pupeční šňůra. Většina z nás
strany a že delegace zvolená na slo do Československa nejezdí buď z
venském stranickém sjezdu podpoří
principu či zlovůle režimu. Naše
Dubčeka a české reformisty na zprávy o životě v současném Česko
n ad c h áze jíc ím sjezdu federální
slovensku jsou příliš zlomkovitě než
strany.
aby změnily naše představy a zku
V tomto okamžiku opět zainterve- šenosti. Mnohým z nás se “zastavily
novala znepokojená Moskva. Ruské
hodinky” v době odchodu z vlasti.
argumenty v Čierné nad Tisou a
Proto také tolik předsudků a nevra
Bratislavě nezlomily Dubčeka, ale živosti mezi některými složkami

českého a slovenského exilu. Pravda,
v osobním životě si mnozí s nás
vybírají přátele z druhého národa,
ale formální styky mezi českými
a slovenskými organizacemi v exilu
jsou vzácné. Komu slouží tato pštro
sí politika? Zajisté ne exilu a našim
národům doma. Není na čase zako
pat válečnou sekyru, založit boláky
minulosti do šuplíku a podívat se do
tváře současnosti? Český a slovenský
národ v posledních desetiletích
prošly dynamickým obdobím, které
dramaticky pozměnilo charakter
jejich vztahů a jejich pozici v Evropě.
Vezme to exil na vědomí?
Jiří Fabšic

Zachovaná
popularita
pirátské živnosti
P ir á ti silnic, a n g lo -a m e ric k é
plutokratické bombardující perutě,
vzdušní piráti, rozčiloval se Josef
Goebels a po něm ti nejpravější
marxisté-leninisté. Pak došlo na
únosce, vperiod na Kubu, máme hu
manistické sdružení PLO, vynořil se
nám M uhamar Khadafi, též Jeho
Lidožroutská Excelence Dada Amin
- ano, toto jsou plody naší zářivé
přítomnosti.
Ale co se zatím stalo se staro
dávnými legendárními piráty s čer
ným flastrem přes vyloupnuté oko?
Byli vytlačeni a vymřeli nám?
Kdepak, kvetou znamenitě, při
bývají, i když většinou jsou bez
flastru a bez fangle s lebkou a zkří
ženými hnáty na stěžni. Zmoderni
zovali se, často jsou velice bystro
zrací, s nejlepšími radary s větší
stájí koňských sil pod palubou, než
mají plavidla pohraničních strážní
ků. Bukanýři mávají automatickými
mušketami M-16, minomety M-79,
dokonce protipanceřovými kanó
ny.
Činnost
Civěl jsem na modrou mlhu jedné
ze tří nejdůležitějších vodních cest
světa: Malacca Straits, úžina mezi
Indonésií a Malajskem, kudy vezou
veškerou ropu do Japonska. Kdyby
nedovezli, nebudeme mít příležitost
mačkat knoflíky našich tranzistoro
vých zázraků. Ty dvě druhé nejdů
ležitější cesty jsou ovšem zúžené
vody Suezu a Hormuzu. Kdyby se
Bolševikům či Anabaptistům po
vedlo je převzít, polezeme po kole
nou s čepicí v klíně, jen aby nám do
ní hegemonové cákli trošku pohonné
mázdry.

o 300 procent. Procenta trknou i
neekonomického homunkula. I on
si spočítá, že je lacinější ryby krást,
loupit, než vrhat sítě, napichovat
ponravy a čekat na Neptunovu pří
zeň.
Sága a dopis

Leč neodbíhejme s plnou či prázd
nou benzinovou nádrží, neboť v cíli
našeho hledí je ona náramná glo
bální tepna, ta malajská, kde jsem se
pohyboval s manželkou a chlapeč
kem, tehdy rok už mu byl a kolem
řádili ti zcela původní piráti. Dozvě
děli jsme se o nich z místního tisku.
Že zrovna došlo k přepadení vesnice.
Děti, ženy, starci, stařeny znásilněni
a vyvražděni zčásti, a vykradeni zce
la. Nepřátelské gangy se nepohodly
o rozdělení výkupného od rybářů a
uspořádaly v malcké úžině bitvu.
Zprávy to objektivní, nekomento
vané, běžné. Byla v nich tatáž mo
rální výbušnost jako ve sděleních
o tajfunech či sopečném říhání na
nej vzdálenějším kontinentu. Noviny
však vyslovily podiv, když ve vý
chodním Malajsku ve vodách státu
Sabah si filipínští piráti vyhlédli
jachtu s německou rodinkou na palu
bě: otec, matka a pětileté dítě. Němci
vztyčili bílý prápor, došlo ke kapi
tulaci. Za pár dní však agresoři
odjeli, nezavraždivše.
Bukanýři notně zamořili námořní
stezky v jihovýchodní Asii. Jsou
metlou rybářů, komerčních a jiných
přepravců. Jedna japonská lodní
společnost zavedla na indonéské
trase velkou okliku, aby se vyhla
nebezpečným jihofilipínským vo
dám. Existuje všeobecné varování
pro jachty na trase Hongkong - Bal i
n ep io u t do celebského moře.
Celebes, moře Sulu a thajský záliv
jsou v těchto dnech ty nejošidnější
vody. Jen na západním pobřeží
Thajska dojde ročně k dvěma stov

kám pirátských přepadení - těch hlá
šených přepadení. Neznáme číslo
neoznámených činů, kdy často není
kdo by přežil a hlásil.
Proč zrovna tam? Důvodů popula
rity je několik. Jednak je to věc tra
dice. Na Filipínách, v Indonésii,
Malajsku a Thajsku je pirátství
živnost, povolání, jež se dědí. Táta
a děda byli piráti a věru se příčí
bortit rodinnou harmonii. Generace
si um předávají, s blahopřáním
úspěšné hrdlořezné činnosti v úto
cích jak na plavidla tak na souš.
Jednak je nutno uvážit okolnosti
politicko-ekonomické.
Američané
zanechali ve Vietnamu hory zbraní
a ty se teď leckomu hodí. Piráti
nesahají jen po malorážkách. Však
se jim podařilo proděravět a málem
zajmout transoceánskou loď Rio
Colorado o výtlaku 4,837 tun.
Nesmíme též zapomínat na inflaci.
Vše se vzpíná, ceny ryb se vymrštily
C A M B O D IA
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A pak nastal exodus z Vietnamu,
tragická sága statisíců na bárkách.
Chudáci “Boat people”, jež nikdo
nechce. Japonsko se uráčilo jich
přijmout šest. Možná prý šedesát.
Většina ovšem přišla do Ameriky, s
řadou jsem si již popovídal a slyšel
tytéž hrůzostrašné osudy. Lupiči šli
hlavně po zlatě. Prsten ušmikli i s
prstem, náhrdelník vzal za své i s
podříznutým hrdlem. A pak se ho
dovalo. Děti musely přihlížet zná
silňování svých matek nebo i vlastní
mu znásilňování. Nebo se lupič cítil
na měkko, děcku dal cukroví, ale za
to odhodil tatínka mezi žraloky.
A ta první pirátská várka nebyla
ta nejhorší, dozvěděl jsem se. Však si
přišli na své: nakradli, nasmilnili, a
zabili jen někoho. Ale když pak
přeživší navštívila další pirátská
banda, to pak teprve bylo peklo!
Nebylo již zlata, prsteny a náhrdel
níky -jen zbylé prsty a hrdla, a to pak
na kocábce třeba nezbyla jediná živá
duše.
Poslal jsem do redakce New York
Times dopis, překládám doslova:
“Úděl těchto boat people je notně
ztížen počínáním thajských pirátů,
kteří loupí, znásilňují, vraždí a hází
své oběti přes palubu. A sdělovací
prostředky oznamují tyto kruté episody způsobem, jímž se dozvídáme
o obětech tajfunu. Nicméně, na
rozdíl od počasí, o němž si můžeme
jen povídat, něco se vskutku dá
podniknout v případech pirátů.
Však jsou to mezinárodní psanci,
nepřátelé lidstva. Ve znění ženevské
konvence (1958 Geneva Convention
on the High Seas), jakýkoliv násilný
čin na moři, spáchaný pro soukromý
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záměr posádkou soukromé lodi proti
jiné lodi je mezinárodní zločin.
Kterýkoliv stát je oprávněn zmocnit
se pirátské lodi, uvěznit posádku
a postavit před nejbližší soud. Zá
chranná akce v Jižním Čínském mo
ři údajně zvýšila morálku americké
ho námořnictva. Chci vyjádřit názor,
že této morálce by ještě víc prospělo
a mnoho potenciálních obětí by
ubylo, kdyby se námořnictvo pustilo
do pátracích akcí a zneškodňování
těchto vražedných parazitů.”
Noviny dopis neotiskly a rovněž
jsem se nikde nedočetl o jakékoliv
akci do pirátů se pustit.
Definice
Pirátství je prastará metla. Natolik
metla, že lidstvo se už dávno dohodlo
povýšit tento akt na něco unikátního
- na mezinárodní zločin (international crime) a jeho provozovatele
na nepřátele lidstva (enemies of
mankind). Jde o víc, než politické
nálepky. Jak jsem poznamenal v
neotištěném dopisu, kterýkoliv soud
je příslušný. Když piráty lapí v an
tarktických vodách československá
loď Vítkovice, má právo je předat
okresnímu soudu ve Vítkovicích.
Podle klasické právní definice,
k naplnění skutkové podstaty je tře
ba tak zvaný animus furandi čili zá
měr lupu. Příklad: V květnu 1978 se
čtyři bandité pokusili ve floridských
vodách zmocnit pravidla S.S. Emerald Seas s 800 pasažéry, a se zá

luskem získat výkupné v částce šesti
milionů dolarů. Nepovedlo se jim to.
Co když ale se čin povede a animus
furandi chybí? To byl slavný případ
portugalské lodi Santa Maria (21,
000 tun), jíž se v lednu 1961 v ka
ribském moři zmocnili “vlastenečtí
piráti” (patriotic pirates) v čele s
armádním důstojníkem a někdejším
guvernérem v Angole jménem Henrique Galvao. Co ted? Povstalci
jednali v protestu proti Salazarově
diktatuře. Nikomu snubní prstýnky
nesnímali, nevlezli do jediné kapsy,
necméně velká loď byla jejich.
Dorazili do Brazílie a místo obža
loby z pirátství jim úřady udělily
politický asyl. Rozhodnutí nevyvo
lalo jednoznačný souhlas. Spíš
převládá právní mínění, že zločin
z politických pohnutek zůstává zlo
činem.
Statistiky nás však ujišťují, že co
do motivů mamon stále nebetyčně
předčí revoluční zápaly všech odstí
nů dohromady. Vlastníte-li v Kali
fornii jachtu či pozve-li vás vlastník
na pacifický výlet směrem ke Kolum
bii, třaba to nebude expedice příliš
pacifická. To je též mínění pojišťo
vacích společností, jež prý i ruší po
jistky pošetilců, kteří si troufnou do
tak nebezpečných vod.
Na atlantickém konci Ameriky
je živěji. Karibské moře se stalo
přepravištěm drog: zejména marihu
ana a kokain, z Kolumbie, hodně
cestou holandských Antil a na Flo
ridu. Dovoz marihuany je dneska
nurnber one průmysl ve státě. Za
hanbí pomeranče, pláže, Cape Canaveral a všechen turismus, včetně
Disney World. Vládní pobřežní lodě
pochytají jen deset procent zboží.
Nezřídka se stane, že známý hledaný
pašerák odpraví rybařící párek na
penzi, hodí přes palubu a s nevinnou
jachtou se vydá za dalším lukra
tivním obchodem.
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Místo činu
Další podmínkou pirátství jako
mezinárodního zločinu je jeho lo
kace. Samozřejmě že na vodě-ale ja 
ké. Musí to být “high seas” - moře vy
soké, otevřené, mimo výlučnou
jurisdikci jakéhokoliv státu, mimo
teritoriální vody. Jejich šíři určovala
standartní norma tří nautických mil.
Bohužel, teď v poválečných letech
norma roste a některé státy prosa
zují nárok na mil až dvě stě.
Když pak dojde k přepadu v po
břežních vodách nebo v přístavě,
pirátství zůstává pirátstvím, ale už to
není mezinárodní zločin, s nímž by
chom mohli obtěžovat prokurátora
ve Vítkovicích, nýbrž je to porušení
místního zákona. Jen místní úřady
se budou, či aspoň by měly dotyčný
mi porušovateli zabývat, jako s
každým jiným lupičem, suchozemským či sladkovodním.
K občasným incidentům dochází
v Singapuru, čtvrtém největším
přístavě světa. V manilském zálivu
se pořád něco děje. Ale zdaleka
nejznamenitějším šampiónem po
břežního pirátství je Nigerie, nejpo
četnější africká země. Navíc je na
sáklá olejem a lodi se do jejích přísta
vů (Lagos, Port Harcourt a Calabar)
jen hrnou.
Vlastně se hrnout nelze. Vládce
generál Yakubu Gowon objednal o
milion tun cementu víc, než bylo
třeba, a pět set lodí čekalo v průmě
ru šest měsíců na vylodění.* Teď už
se situace poněkud zlepšila a čeká se
méně měsíců. S piráty se ale zhorši
la. Piráti vyrazí na motorových člu
nech a pak zmizí v labyrintech lagun,
kde jsou k nenalezení. Pokud je kdy
kdo hledá. Pirátská tlupa se dostala
na palubu dánské lodi, loď zběsile
troubila o pomoc hodinu a půl, stříle
la poplašné rakety, pozornost pří
stavní policie však nezískala. Co není
přibité, všechno zmizí, ocenil ně
mecký kapitán. V tomto dánském
případě piráti mínili odnést i dvace
* G o w o n byl p o slé z e s v rž e n , ja k o ž b y li i je h o
s v rž ite lé . M o m e n tá ln ě s tu d u je p o litic k é védy
ve V e lk é B ritá n ii.

tiletou plavovlasou kuchařku. P o
jišťovny si rvou vlasy, zvyšují po
jistky, lodní společnosti lamentují,
vlády postižených rejdařů protestují,
posádky hrozí vzpourami, že sem te
dy už nikdy nepojedou, vláda v Lagosu a nigerští potentáti krčí rameny
a odvolávají se na potíže růstu.
A co policie? lnu, ta s piráty spíš
spolupracuje než nespolupracuje.
Je to dobře organizovaný business.
Za pár hodin je už uloupené zboží
k mání v ulicích Lagosu. Prý existují
tunely přímo od břehu do městských
skladišť. Občas s piráty spolupracují
i posádky, jak tomu bylo v případě
ghanské lodi a zmizení osmi tisíc
beden německého piva.
Na soumrak se nečeká, přepadá se
i ve dne, lodě všech vlajek - až na
jednu: tu rudou. Sovětští molodci si
totiž v místních pirátských kruzích
vysloužili respekt. Před časem se
loupežnická expedice vysoukala na
palubu, výsostné sovětské území,
a matrosové byli připraveni. Se sa
mopaly, pořádně je zmáčkli a z
návštěvníků byla mrtvá řešeta.
Nejnovější metody práce
Tím je tak zvané papírové pirát
ství. A věru bankovky nadnorma
tivních zisků šustí v této činnosti
nejvíce. Zde totiž nezmizí jen zboží,
ale celá loď. V průměru to je jedno
zaoceánské plavidlo týdně. Některé
dostane nový nátěr, jméno, re
gistrační papíry a vlajku, a vytratí
se tak permanentně jako ony sestřič
ky, jež putují ke dnu s dírou v břiše.
Takovýhle pirát už pak vůbec ne
připomíná kašpárka s flastrcm přes
oko. Úřaduje za mahagonovým sto
lem s mnoha telefony. A vymýšlí tri
ky, jak jednou kartou vysolit několik
trumfů. Opatřit si loď zralou do
sběru starého železa, trošku ji opu
covat, pořádně pojistit, naložit zbo
žím v ceně převyšující cenu dopravní
ho prostředku, pak cestou prodat
zboží osobě třetí, prázdnou potvoru
poslat ke dnu a inkasovat od po
jišťovny za předražený vrak a ne
existující zboží. Na příklad loď Averilla na cestě ze Sigapuru do Bom
baje s nákladem šatstva a hrozinek
utonula u ceylonského břehu. Nejpo
pulárnější pohřebiště je v hlubokých
antlantických vodách pár set mil na
západ od Senegalu.
Kdo nejvíc sedá na lep těmhle
eskamotérům jsou země třetího
světa. Dosud se zcela nevyznají ve
fíglech naší civilizace. Manuel José
Perez, bytem v Lisabonu, a Mario
Rogowski, Polák bytem v Madridu,
tito dva hochštapleři docílili okrást
třikrát touž angolskou vládu. Za

palmový olej na naprosto nepojízdné
lodi Cool Girl inkasovali půl milionu
dolarů, za neexistující hovězí to už
byl milion a půl a za burské pseudooříšky milionů sedm.
Světovým centrem tohoto podvodnictví byl donedávna Lisabon.
Občanská válka přiměla piráty k
přesunu do Řecka na Pyraeus. Však
Rekové vlastní 4,500 lodí, největší
to obchodní flotilu na světě. Legislační pokusy vypořádat se s tímto
druhem švindlování dosud neuspěly.
Všeho všudy jen jeden papírový
pirát, jménem Constantine Kamateros, byl odsouzen. Odsouzen in
absentia. “The way things are now,
maritime fraud has become the
nearly perfect crime” je mínění od
borníků. Ano, téměř dokonalý zlo
čin.
Nicméně neposedá mě zuřivá bez
mocnost, jako při pomyšlení na viet
namské oběti námořních mordýřů.
Ota Ulč

Spolupracovník časopisu Západ, R. F.
Lamberg, dopisovatel z Latinské Ame
riky pro Neue Zurcher Zeitung opět
píše dopis členu redakční rady Zápa
du O. Ulčovi, tentokráte nikoliv z Ni
caraguy, ale ze San Salvadoru.

Dopis ze země,
kde se právě
kalí ocel
“Je možné vybojovat socialismus ve
Střední Americe?"
“V zásadě ano. Ale odkud pak budem
dovážet kávu?”
(Z dotazů na Rádio Jerevan)
Milý Otíku,
Ještě si pamatuješ na bílé nápisy
“ Viktoria! Wir siegen!” ? Jakpak by
ne, tehdy jsi v Plzni bezmála řachnul
z fyziky, nevzpomínáš? Tož, podob
né nápisy (jenomže socialističtější,
hojnější, delší a hrbolatějším písmem
psané, dokonce barvou rudou a čer
nou) vidím nyní v tomto hlavním
městě, pokud se ta nepěkná kupa do
mů se zaprášeným zdivém dá nazvat
Capital. V San Salvadoru prosím,
v zemi nazvané El Salvador, ve Střed
ní Americe. Země proslulá svou ká
vou, která se potřebuje v takzvané
“ americké směsi” , kterou Ty, kluku
profesorská, ve svém chladném kapi
talistickém Binghamtonu (N.Y.) ta
ké popíjíš. Proslulá nyní ovšem také

svou guerrillou, která by zde chtěla
zavést pokrok, svobodu coby pozna
nou nutnost, mír, blahobyt (který
jistě dokážou vyrobit) a beztřídní
společnost, jako třeba už je skuteč
ností v sousední Nicaraguyi nebo v té
sychravé paruské gubernii (nepochá
zí ten výraz dokonce vod Tebe?), kde
jsme jednou prožili blbé mládí.
N apadá mě, jaké hlavybolení by
po vítězství pokrokových, mírumi
lovných sil způsobilo lidovládě do
savadní jméno státu a jeho hlavního
města: “ El Salvador” totiž znamená
“ Spasitel” , a “ San Salvador” totéž,
jenom ještě s přívlastkem “ Svatý” .
Nemýlíš se, když se domníváš, že
zdejší lid je tuze nábožný a že lne k
římské, apoštolské větvi křesťanství.
Ovšem v době dialektických skoků,
kdy stará kvantita se mění v novou
kvalitu, má i zdejší církev své trable:
část duchovenstva a bratří/sester
laických to drží s guerrillou, i když
tahle ve znamení našeho praotce Lejnina je neznabožská. Konec konců to
není jen zdejší církev, která úpí pod
zákonitým “ kdo s koho” , ale veškeré
obyvatelstvo tohodle státečku, kde
se na 21.000 kilometrech čtvereč
ních tísní bezmála pět miliónů duši
ček, většinou indiánských míšenců.
Dokonce i ta naše hrstka zahra
ničních korespondentů je rozdělena
na odpůrce guerrilly (menšina) a její
přívržence (většina). U zdejšího lidu
zase naopak: tam je těch vyznavačů
“ národně-osvobozeneckého boje”
málo a čím níž na sociální stupnici,
tím méně. (Ale to je v Latinské Ame
rice hotová zákonitost: nejpokroko
vější jsou vždycky ti, co na to mají,
přesněji: co jejich tatínek na to má.)
Ze kde já sám stojím? Ale Otíku, s li
dem, jakpak jinak, tedy s většinou:
Dyk nás to tak učili, ne?
Skupin ozbrojenců na protější
straně je celkem pět, z toho čtyři ak
tivní a pátá ne; nevím proč, ale asi že
vyznává Trockého. Jedna z těch čtyř
aktivních skupin podléhá disciplíně
KSES (t.j. partaje), vostatní se řídí
radami a rozkazy kubánského Vůd
ce. A kdyby ses nadále vzdělával
v marxleninismu jako já (doufám,
že tak činíš), tak bys alespoň toho šé
fa KSES znal. Je to ňákej Shafiq
Handal, arabský přínos (tady se arabům říká "turcos”, ale jsou to větši
nou přistěhovalci ze Sýrie a Libano
nu), kterého docela dobře znám z je
ho věhlasných článků v důležitém
měsíčníku “Probleme des Friedens
und des Sozialismus” (“ Otázky míru
a socialismu” ). Tento se v mnoha ja 
zycích rediguje v Praze, myslím do
konce Na Florenci.
Psával pro tuto tiskovinu i další

Salvadoranec, povoláním básníkrevolucionář, jménem Roque Dalton.
Ten velel jedné těch zbývajících castristických skupin, dostal se s kon
kurenty jiné castristické exegeze do
hádky a - šup! - bylo po něm. To víš,
zákony boje za pravou víru jsou tvr
dé, a na úchylkáře platí kulka. To už
tak bylo ve středověku, jenomže
tehdy lámali na kole. A v ČSSR věše
li, dokonce i neúchylkáře, jelikož už
ten socialismus měli vybojovanej.
Ale to jsem vlastně odbočil - a vů
bec, přece Tě nebudu školit, sežeň si
laskavě příslušné konspekty sám,
kluku líná! A nemysli si, že se ti bojůvkáři oddávají jenom čistkám ve
vlastních řadách! Oni už pěkně zato
pili zdejší armádě (dosti ubohé) a po
licajtům (což jsou většinou gauneři,
kteří se řídí příkazy toho, kdo více
platí). A byli by se už i dostali k vlád
nímu žlabu (za Cartera, jak víš, bylo
všechno možné, viz Nicaragua), kdy
by byli získali lid. Ten se však tak
lehko spasit nenechá a výzvám ex
trémní levice ke generální stávce a k
levée en masse neuposlechl. Cože?
Špatnej lid? Že by si rudá vláda třeba
měla vybrat jinej? Heleď, to není zlá
teorie. Už ji kdysi doporučoval Bertold Brecht Sasíku Ulbrichtovi.
Castristé a komunisté přišli nic
méně na výborný nápad: vytvořili si
organizační nadstavbu bez jakékoliv
rozhodující moci a sehnali si do ní
několik nekomunistických souputní
ků (Španělsky se jim říká: “ tontos
útiles” , což znamená “ užiteční blbečci” ). A co se nestalo? Zatím co bojůvkáři se nechali přes Nicaraguu vyzbrojovat zbraněmi tábora míru a na
vnitřní frontě tvrdě kázali a houžev
natě se činili v duchu velikánů Lejnina - Stálina - Castra (až na jednoho
z vůdců, ten vyznává tvrdošíjně Pol
Pota), tak ti souzi z “ nadstavby” si
jeli po Západní Evropě a části La
tinské Ameriky, i dokonce po USA,
a dušovali se, že “ lidové hnutí odpo
ru proti despotickému režimu” je
všechno možné, jenom ne castristicko-komunistické...
Že jim na to nikdo nenaletěl?To by
ses divil! Salvadorský lid se, pravda,
obalamutit nenechal. Ale činnost
“ nadstavby” (nazývá se “Frente
Democrático Revolucionario”) také
necílí na prostý lid, nýbrž na blbečky
v zahraničí. A naletěli, mnozí naletě
li. Dokonce i taková organizace jako
Socialistická Internacionála v čele
s Willy Brandtem, která do dnešního
dne (zdá se, že i po odhaleních State
Departmentu kolem nezištné pomoci
tábora míru pro bojůvky) podporuje
“ morálně” (odpusť mi ten nemístný
výraz) a prachama ty souputníky a

tím jejich extrémistickou základnu,
marxleninskou guerrillu.
A nyní pár slov o vzpomínaném
“ despotickém režimu” . Má v čele
křesťanského demokrata, pronásle
dovaného diktaturou, kterou arm á
da sama v roce 1979 svrhla. José
Napoleon Duarte je inženýr, a po
svém francouzském jmenovci ne
dostal do vínku vůbec, ale vůbec nic.
Chlapík otevřenej, skromnej, prostě
sympaťák, přitom dosti levicových
názorů, něco na způsob našich sta
rých sočíků. A ten jeho palác - bože,
to je chajda, ve které by snad ani
MNV v Kardašově Řečici nezasedal.
Bouda na spadnutí, kde u vchodu vi
sí plakát s nápisem:
Bratře, odlož zbraň u vrátného!
Neboj se, tady jsi vskutku v bezpečí!
No, nevím: ještě před několika dny
pokrokoví teroristé ostřelovali jed
nu budovu o tři bloky dále a zanecha
li na místě pár antiimperialistických
plastikových bomb...
Duarte má jasno, co do politické
situace. Ale není tomu ještě tak dáv
no, před půldruhým rokem, že ani on
dobře nevěděl, s jakým protivníkem
má tu čest, když se svěřil argentin
skému kolegovi s očima plnýma ne
chápavosti: “ Znárodnili jsme banky
a vývozní společnosti, udělali pozem
kovou reformu - co vlastně ty guerrillas od nás ještě chtějí?” Načež se mu
od ostříleného žurnalisty dostalo od
povědi: “ Pane inženýre: chtějí moc!"
Nyní to Duarte již dobře chápe - a ne
má v úmyslu jim tu moc dát, ani po
dobrém, ani po zlém. Je totiž tak reakční, představ si, že věří ve - volbyl
A chce je uspořádat za rok, dva. A
ještě i pod mezinárodní kontrolou,
ovšem bez účasti sovětských, kubán
ských a podobných bditelů nad čisto
tou voleb. Z čeho poznáš Duarteho
zpátečnickou, proimperialistickoU
náturu. Hotová hlíza zrady, abych
to řek po urválkovsku.
Slabinou prezidenta je, že ještě
stále nedokáže pořádně kontrolovat
ozbrojené síly, které mu formálně
podléhají. Armáda sice stojí více
méně za ním, ale tři, čtyři různé po
licejní sbory si často jdou vlastní ces
tou. A je to cesta odporná; v těch sbo
rech je plno zkorumpované fašounské lůzy, hotová STB. Že svým po
čínáním nahání vodu na mlejn guerrilly, to těm tupým zabijáckým moz
kům ještě nedošlo. (Vsadil bych se, že
by se tito “ specialisté” ochotně dali
do služeb i novým pánům země, kdy
by k tomu došlo.) Že poznenáhlu
ztrácejí na aktivitě a početnosti, dá
naději na upevnění slušných sil, kte
rých je na Duarteho straně samo
zřejmě převaha. Ale mrtví se už ne
vzbudí. A těch je dost.

Jak se žije v podmínkách občan
ské války? Nuže, dosti normálně až
do 22 hodin večer, kdy nastává curfew
a s ním často divoké střílení v uli
cích. Večer si to jako zahraniční ko
respondent šineš do blízké restaura
ce a dáš si langustu, raky nebo pi
kantně syrovou rybu ("ceviche” ),
kterou tady umí moc dobře připravo
vat, tedy samá aphrodisiaca. Kol do
kola u stolů milenecké páry, které ne
ví jak na to, pokud nemají společný
byt: hodinové hotely, všude v Latin
ské Americe ohromná živnost, v San
Salvadoru kvůli občanské válce
zbankrotovaly. Už po sedmé hodi
ně večerní řídne doprava, která přes
den byla nelidsky hustá. V osm ho
din už nevidíš člověka na ulici a jen
maličko aut. A pak nastane ticho.
Ticho. Ticho. Ticho uprostřed velko
města - nezvyklý to zážitek. A s ti
chem se vkrádá pocit divné nenormálnosti, předzvěst strachu.
Nic Ti nepomůže, že jsi v luxus
ním hotelu. Má sice 350 pokojů, ale
z toho jen patnáct obsazených. Tvůj
spánek “střeží” hrbatý mládenec
v recepci, samozřejmě beze zbraně.
Před nedávnem zmizel kolega z hote
lu, za bílého dne. Prej dostal tele
fonní hovor, vyšel si před budovu a
nikdo ho už více nespatřil. Zane
chal v pokoji své náčiní - kameru,
tape recorder, notýsek, tužky a veš
kerou garderobu. Asi si vyšel ven jen
na minutku...
A představ si, Otíku, včera ve
20.30 večer, devadesát minut před
zahájením legální policejní hodiny,
zvoní telefon u mne. Ženský hlas,
sladký, jemný, smyslný: “ Roberto?”
“ Prosím...” “ Chtěl jsi mne - a tady
jsem...” Já na to: “ To bude omyl...”
a položím sluchátko. O minutu na to
zvoní aparát znovu, ten samý přitaž
livý hlásek: “ Roberto z čísla 702?”
“ Ano.” “ Přijď dolů, před hotel. Ne
budeš toho litovat. Jsi sám a já jsem
taky sama...” Já, blbec/mudrc (ne
hodící se škrtni), pokládám telefon
znovu. Už se více neozval.
Ráno to vykládám v recepci hrba
tému. Krčí rameny: “ Buď to byla ho
rizontální nebo soudružka vod
teroristů. Myslím spíš to druhé, je
likož my zásadně nikomu nedáváme
vědět číslo pokoje, už kór ne tele
fonicky...” - Tož nevím, jestli jsem
zmeškal noc úplatné lásky nebo mi
nul vo chlup smrt. Už se to asi nedo
vím, a zvědavost mi přitom nedá.
Vzpomínej na mne laskavě.
Tvůj vetchý
Bobouš

Symbol
nedostupnosti

Těšila jsem se na něco, co by se dalo
přirovnat k Divadlu Na zábradlí
před deseti lety nebo k Činohernímu
Klubu či brněnskému Na provázku
dnes. Nemluvím teď o venkově, kde
Není mi nejpříjemnější si přiznat, je repertoár jak divadel, tak kin
že jsem valnou část svého života pro většinou podřadný, a kultura více
žila v sebeklamu. V umění ve všech méně amatérská. Překvapivější je
jeho podobách, od výtvarného přes londýnská scéna, v obou významech
literaturu a hudbu mě přitahovalo slova. Byla jsem velice překvapena
všechno, co bylo moderní, šokující, názory svých londýnských přátel,
dekadentní, cynické - jiné než povo které se většinou shodovaly: aby
lená či uznávaná kultura. Až do ne chom nebyli zklamáni, chodíme ra
dávné doby, kdy jsem odešla do ději na operu. Při dlouhých operoAnglie (“odešla” působí poněkud vých debatách jsem si připadala
legračně: člověk odchází z dom u tře jako na čajovém dýchánku pro
ba na procházku, zabouchne dveře a starší d á m ^ Po shlédnutí Mozarto
jen tak sejde projít, a já jsem ty dveře vy Cosi fan tutte v Covent Garden
zabouchla trochu víc, a tedy emigro se operním nadšencům posmívám již
vala), jsem se ani nezamýšlela nad méně. Moje divadelní zkušenost ze
tím. nebyla-li moje záliba v moderní skvělé inscenace Havla v Národním
literatuře, absurdním divadle, Beatles divadle v Londýně, ze Stoppardova
a abstraktním výtvarném umění, do první poloviny brilatního Špi
jakož i riflích coby světovém názoru navého prádla, z moderní, sucho
jen symbolem protestu. Reakcí na párné verse Mariowova Fasta a z
oficiální kulturu, proti jejímužjedno- dobré dramatizace Pražského pro
značnému a jednoduchému schéma cesu s Chartisty, uvedené v jedné
tu jsem se podvědomě vzpírala a hle hospůdce londýnského předměstí,
dala cokoli na opačném pólu. Teprye prý není reprezentativní. Vidím jen,
teď se zamýšlím, četla-li jsem Giint- že v londýnských divadlech je hodně
hera Grasse, Williama Saroyana ne laciné podbízivosti typu komedie
bo Aldouse Huxleyho pro ně samé, “Žádný sex, prosím, jsme Angliča
anebo proto, že byli reprezentanty né,” která má největší počet repríz
jiného světa? A že žít jinde, mohla na světě. Ale kdykoli se najde nějaký
být kritéria mé volby úplně jiná.
ten Shakespeare, Moliére či Čechov.
Tedy: počáteční dny v Anglii mě
K mé zmatenosti přispíval i systém
zahltily
barevností,
nezávaznou reklamy. Počáteční orientace v
lehkostí a mnohostranností televize, obrovských nápisech na ulicích a
rozhlasových programů, rozmani nad vchody do divadel a kin, nalé
tostí novin a časopisů, a především havě vyvolávajících jména herců a
dostupností všeho. Jako první knihu superlativní citáty z novin, přičemž
jsem tu přečetla žurnalisticko-ese- jméno autora objeví jen zkušené oko,
jistickou publikaci amerického no byla matoucí. Často jsem si tedy
vináře George Kaisera: Rusko. Po myslela, že je tu repertoár poněkud
prvním nárazu kvalitních televizních monotónní, když v každém divadle
pořadů a poté, co jsem si uvědomila, dávají něco jako “Sunday Times že z absolutně všeho si můžu vybrat neopakovatelný zážitek” nebo Ber
jen to, co stihnu, jsem intuitivně hle nard Levin (což je divadelní a li
dala něco, co by bylo vzdálenější an terární kritik) - “Nenechte si ujít”.
glické pragmatičnosti a bližší mé A v té změti všeho, v tom nediskri
postupně objevované slovanské me minujícím kopci kvality a braku, se
lancholii. Rozhodla jsem se pro snažím zorientovat, najít nová este
Dostojevského - dle mé zásady číst tická kritéria tím, že auru nedostup
co se dá v originále, tedy v ruštině. nosti nahrazuji hledáním lidské na
“Zločin a trest” mi přišel z Univer léhavosti. Obracím se od cynicky
sitní knihovny v Norwichi - k mému křiklavých obrazů k měkkým akva
pobavení jsem byla třetím čtenářem relům, od monotónní pop-music
od roku 1949. Azbuka tu je něčím (tím nemyslím klasiky Beatles) k
mystickým. Dalšími kroky bylo, že hudební jemnosti a od literárního
jsem své rádio přeladila na stanici experimentu ke klasické čistotě. A
BBC 3 - kvalitní koncertní hudbu sama nad sebou si musím povzdech
(přímé přenosy koncertů byly na nout. V tom, abych se v oblasti umě
delší dobu přerušeny stávkou Svazu leckého vkusu snažila o nadčasovost,
hudebníků), televizi jsem omezila mi přece nikdo tak moc bránit ne
na společenské minimum. Povídky mohl.
Evelyna Waugha, které jsem si vzala
Závěrem mě napadá, že jsem
na cestu do letadla sem, jsem dosud trochu nefair k Evelynu Waughovi,
nedočetla.
mé staré lásce, a že ty jeho povídky
Divadlo v Anglii je mi záhadou. přeci jen dočtu. Jsem zvědavá, jak se

budu dívat teď, zevnitř, na jeho
satirické, kousavé studie anglického
snobismu, fotograficky přesné, a
přeci nejednoznačné. Možná si kou
pím i jeho nově vydané dopisy, i když
stojí celých 15 liber. Ať jsem zase
trochu snob - byly totiž hodnoceny
jako jedna ze tří nejlepších knih,
vydaných v Anglii v roce 1980.
Z. Trojanová

Půrky ně a Van Gogh
Věděli jste, že dr. Jan Evangelista
Purkyně zkoušel na sobě drogu digitalis, což mělo za následek, že viděl
světle žluté skvrny, které se mihotaly
a ztrácely. Napsal o tom v lékařském
žurnále roku 1825.
Dr. Thomas Courtney, který sám
maluje a přednáší na lékařské fakultě
George Town University ve Washin
gtonu odvolává se na Purkyněho a
dochází k přesvědčení, že Van Gogh,
jemuž léčil padoucnici digilalisem,
nejen viděl tyto Purkyněho světle žlu
té skvrny, ale zvěčnil je na olejích v
posledních létech svého života.^
Josef Šryck

Výdobytek socialistické
vědy
Čínští vědci se pokoušeli, podle zprá
vy listu Philadelphia Inquirer z 12.
února 1981, oplodnit šimpanzí sami
ci lidským spermatem. Pokoušeli se
tak vytvořit “ skoro lidskou opici” .
Opičí samice byla tři měsíce těhotná,
ale pokus byl přerušen v roce 1967
Kulturní revolucí. Zvíře pak zahynu
lo na nedostatek péče. Ji Yong-Xiang
z nemocnice Su Jiao Tuen v Shenyangu říká, že cílem bylo vytvořit
stvoření s dostatečnou inteligencí,
aby mluvilo a mohlo dělat jednodu
ché práce. Mohlo být prý použito ja 
ko bača při hlídání ovcí a krav, při
výzkumu meziplanetárního prosto
ru, na dně moře a v dolech.
•♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Plánujete dovolenou na Floridě?
JASMÍN VILLA MOTEL
801 S. Oceán Blvd., Pompano Beach,
Florida 33062
Tel. (305) 941-7930
Jednoložnicové byty s kuchyňkou *
Pokoje s kuchyňkou * Hotelové po
koje s ledničkou * Barevná televize a
telefon v každém pokoji * Velký ba
zén * Pouze 100 m od moře * Kuleč
ník * Ping-pong * Shuffieboard *
Barbecue * Obchody a restaurace
nablízku *
Těší se na Vás Vaši krajané
Lajoš a Jan a Naňák

Symbol
nedostupnosti

budu dívat teď, zevnitř, na jeho
Těšila jsem se na něco, co by se dalo
satirické, kousavé studie anglického
přirovnat k Divadlu Na zábradlí
snobismu, fotograficky přesné, a
před deseti lety nebo k Činohernímu
přeci nejednoznačné. Možná si kou
Klubu či brněnskému Na provázku
pím i jeho nově vydané dopisy, i když
dnes. Nemluvím teď o venkově, kde
stojí celých 15 liber. Ať jsem zase
Není mi nejpříjemnější si přiznat, je repertoár jak divadel, tak kin
že jsem valnou část svého života pro většinou podřadný, a kultura více trochu snob - byly totiž hodnoceny
žila v sebeklamu. V umění ve všech méně amatérská. Překvapivější je jako jedna ze tří nejlepších knih,
vydaných v Anglii v roce 1980.
jeho podobách, od výtvarného přes londýnská scéna, v obou významech
Z. Trojanová
literaturu a hudbu mě přitahovalo slova. Byla jsem velice překvapena
všechno, co bylo moderní, šokující, názory svých londýnských přátel,
dekadentní, cynické - jiné než povo které se většinou shodovaly: aby
lená či uznávaná kultura. Až do ne chom nebyli zklamáni, chodíme ra Půrky ně a Van Gogh
dávné doby, kdy jsem odešla do ději na operu. Při dlouhých operoVěděli jste, že dr. Jan Evangelista
Anglie (“odešla” působí poněkud vých debatách jsem si připadala
Purkyně zkoušel na sobě drogu digilegračně: člověk odchází z dom u tře jako na čajovém dýchánku pro
talis, což mělo za následek, že viděl
ba na procházku, zabouchne dveře a starší d á m ^ Po shlédnutí Mozarto světle žluté skvrny, které se mihotaly
jen tak sejde projít, a já jsem ty dveře vy Cosi fan tutte v Covent Garden
a ztrácely. Napsal o tom v lékařském
zabouchla trochu víc, a tedy emigro se operním nadšencům posmívám již
žurnále roku 1825.
vala), jsem se ani nezamýšlela nad méně. Moje divadelní zkušenost ze
Dr. Thomas Courtney, který sám
tím, nebyla-li moje záliba v moderní skvělé inscenace Havla v Národním
maluje a přednáší na lékařské fakultě
literatuře, absurdním divadle, Beatles divadle v Londýně, ze Stoppardova
George Town University ve Washin
a abstraktním výtvarném umění, do první poloviny brilatního Špi gtonu odvolává se na Purkyněho a
jakož i riflích coby světovém názoru navého prádla, z moderní, sucho dochází k přesvědčení, že Van Gogh,
jen symbolem protestu. Reakcí na párné verse Marlowova Fasta a z jemuž léčil padoucnici digitalisem,
oficiální kulturu, protijejímužjedno- dobré dramatizace Pražského pro nejen viděl tyto Purkyněho světle žlu
značnému a jednoduchému schéma cesu s Chartisty, uvedené v jedné
té skvrny, ale zvěčnil je na olejích v
tu jsem se podvědomě vzpírala a hle hospůdce londýnského předměstí,
posledních létech svého života.
dala cokoli na opačném pólu. Teprve prý není reprezentativní. Vidím jen,
Josef Šryck
teď se zamýšlím, četla-li jsem Gtint- že v londýnských divadlech je hodně
hera Grasse, Williama Saroyana ne laciné podbízivosti typu komedie
Výdobytek socialistické
bo Aldouse Huxleyho pro ně samé, “Žádný sex, prosím, jsme Angliča
anebo proto, že byli reprezentanty né,” která má největší počet repríz vědy
jiného světa? A že žít jinde, mohla na světě. Ale kdykoli se najde nějaký
Čínští vědci se pokoušeli, podle zprá
být kritéria mé volby úplně jiná.
ten Shakespeare, Moliére či Čechov.
vy listu Philadelphia Inquirer z 12.
Tedy: počáteční dny v Anglii mě
K mé zmatenosti přispíval i systém února 1981, oplodnit šimpanzí sami
zahltily
barevností,
nezávaznou reklamy. Počáteční orientace v ci lidským spermatem. Pokoušeli se
lehkostí a mnohostranností televize, obrovských nápisech na ulicích a tak vytvořit “ skoro lidskou opici” .
rozhlasových programů, rozmani nad vchody do divadel a kin, nalé Opičí samice byla tři měsíce těhotná,
tostí novin a časopisů, a především havě vyvolávajících jména herců a ale pokus byl přerušen v roce 1967
dostupností všeho. Jako první knihu superlativní citáty z novin, přičemž Kulturní revolucí. Zvíře pak zahynu
jsem tu přečetla žurnalisticko-ese- jméno autora objeví jen zkušené oko,
lo na nedostatek péče. Ji Yong-Xiang
jistickou publikaci amerického no byla matoucí. Často jsem si tedy z nemocnice Su Jiao Tuen v Shenvináře George Kaisera: Rusko. Po myslela, že je tu repertoár poněkud yangu říká, že cílem bylo vytvořit
prvním nárazu kvalitních televizních monotónní, když v každém divadle stvoření s dostatečnou inteligencí,
pořadů a poté, co jsem si uvědomila, dávají něco jako “Sunday Times - aby mluvilo a mohlo dělat jednodu
že z absolutně všeho si můžu vybrat neopakovatelný zážitek” nebo Ber ché práce. Mohlo být prý použito ja 
jen to, co stihnu, jsem intuitivně hle nard Levin (což je divadelní a li ko bača při hlídání ovcí a krav, při
dala něco, co by bylo vzdálenější an terární kritik) - “Nenechte si ujít”. výzkumu meziplanetárního prosto
glické pragmaíičnosti a bližší mé A v té změti všeho, v tom nediskri ru, na dně moře a v dolech.
postupně objevované slovanské me minujícím kopci kvality a braku, se
lancholii. Rozhodla jsem se pro snažím zorientovat, najít nová este » • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Plánujete dovolenou na Floridě?
Dostojevského - dle mé zásady číst tická kritéria tím, že auru nedostup
JASMÍN VILLA MOTEL
co se dá v originále, tedy v ruštině. nosti nahrazuji hledáním lidské na
801 S. Oceán Blvd., Pompano Beach,
“Zločin a trest” mi přišel z Univer léhavosti. Obracím se od cynicky
Florida 33062
sitní knihovny v Norwichi - k mému křiklavých obrazů k měkkým akva
Tel. (305) 941-7930
pobavení jsem byla třetím čtenářem relům, od monotónní pop-music
od roku 1949. Azbuka tu je něčím (tím nemyslím klasiky Beatles) k
Jednoložnicové byty s kuchyňkou *
mystickým. Dalšími kroky bylo, že hudební jemnosti a od literárního
Pokoje s kuchyňkou * Hotelové po
jsem své rádio přeladila na stanici experimentu ke klasické čistotě. A
koje s ledničkou * Barevná televize a
BBC 3 - kvalitní koncertní hudbu sama nad sebou si musím povzdech
telefon v každém pokoji * Velký ba
(přímé přenosy koncertů byly na nout. V tom, abych se v oblasti umě
zén * Pouze 100 m od moře * Kuleč
delší dobu přerušeny stávkou Svazu leckého vkusu snažila o nadčasovost,
ník * Ping-pong * Shuffleboard *
hudebníků), televizi jsem omezila mi přece nikdo tak moc bránit ne
Barbecue * Obchody a restaurace
na společenské minimum. Povídky mohl.
nablízku *
Evelyna Waugha, které jsem si vzala
Závěrem mě napadá, že jsem
Těší se na Vás Vaši krajané
na cestu do letadla sem, jsem dosud trochu nefair k Evelynu Waughovi,
Lajoš a Jana Naňák
nedočetla.
mé staré lásce, a že ty jeho povídky
» » » ♦
Divadlo v Anglii je mi záhadou.
přeci jen dočtu. Jsem zvědavá, jak se

Humor.
Čápovo vejce

ny na balkon a hulákal, abych s ním
táhl ke Třem papouškům. Má nerada
Režisér František Čáp žil až do probuzená žena mu místo toho
své smrti v Portoroži, překrásných nabízela sklenici studeného mléka,
lázních v terstském zálivu. Tamtéž načež on do ztichlého terstského
mi bylo žít v době mého “fešáckého zálivu volal: “Děkuji, milostivá,
Brixenu” v roce 1969. To už Franti již dosti jsem zvracel!” Na to má žena
šek Čáp nedělal režiséra, nýbrž vejce.
zhnuseně odpověděla, aby si teda
Zrovna ve vesničce poblíž zakládal trhnul nohou a šla dál spát a on pak
slepičí farmu. Rozhodl se, že bude v poledne přišel a dotazoval se, jestli
do nóbl hotelů v Portoroži dodávat by nemohl dostat koprovou omáčku.
“Čápova vejce.” Dodával. Pokud Tu on rád. V kapse kalhot vždycky
dodával. Byla to taková ta velká míval stolirové mince, provolával
vejce, skoro jako ... jako čapí vejce. “ Ať se kočky pudrujou!” a když vše
Ostatní zahazoval. Čápovo vejce - chno prohrál, otočil se na mě s příka
to byla záruka kvality. Něco jako zem: “Teď mi puč sto dinárů a jdem
Rolls-Royce mezi vejci. Pokud se ze žalu ožrat!” Za sto dinárů byl tak
neměl chlastací kvartál. To pak akorát jeden frťan slivovice. Toho do
klidně nechal shnít a zakopat třeba sebe kopl, klekl na jedno koleno a
deset tisíc vajec. 1 víc. Samozřejmě, pravil: “ Mylorde, právě jste ráčil
že musel prodělat kalhoty. Holt zachránit život chudému českému
nebyl farmář. A už vůbec ne obchod kejklíři”, načež já ho poslal do prdeník. Protože byl režisér. A byl to Pan le, on na to čekal, povstal a volal:
režisér. Natočil “ Babičku” s Terezií “Tuto urážku, cizinče, mi draze za
Brzkovou. A “Nočního motýla”. platíte. Aspoň jedním litrem tvrdého
A “Tanečnici.” A “Jana Cimburu.” alkoholu.” Já ho koupil, on se zlísA “Bílou tmu.” Když pak v roce 48 kal, teskně a dlouze močil s mola do
emigroval, natočil někdy začátkem moře a říkával k tomu: “Takový
padesátých let pro Jugoslávii film krásný den a my nemáme ani na
“Vesna”. A bumho! První jugosláv kavárnu”. Jednou se poblíž koupala
ský film a hned vítězství v Benát korpulentnější dáma, hrozila a po
kách. Proto mu sám maršál Tito
horšovala se. Močící Čáp úplně
umožnil, aby za levný peníz zakoupil spustil kalhoty a ukazuje tu nádheru
v Portoroži tu nejkrásnější vilu s pře- reklamně se propagoval: “ Zde vidí
nádhernou terasovitou zahradou s te originál Čápova vejce!” Začali
výhledem přes Jaderské moře až... jsme spolu přepisovat Kischovu
až do těch Benátek. Pak postupně Tonku Šibenici jako staropražský
kus za kusem tu přenádhernou za muzikál. Pro Slovinské národní
hradu nad vilou Rosa prodával a divadlo v Lublani. Na objednávku.
František se po prvních větách s
když pak někdy v dvaasedmdesátém
nebo třiasedmdesátém roce zemřel naprostou pravidelností zasnil, pro
na cirhozu jater, zemřel chudý, jak hlásil, že kdepak ty dnešní bordely,
kostelní myš. A sám. Byl vždycky to už nejsou žádné bordely, vyprá
sám. Jen s jezevčíkem, jenž se už věl rozkošné historky o pražských
snad v jedenácté generaci jmenoval putykách a nutil mě, abych mu zpí
Pip. Pro snadnější orientaci. Pip. val staropražské písničky z mého
Posledního Pipa už jsem neznal. To kabaretu U svátého Tomáše. Vzhle
už jsem místo ve fešáckém Brixenu dem k tomu, že jsem detonický od
seděl pár let v československém slova detonace, bylo to hrůzostrašné.
socialistickém kriminále. Tehdejší Ještě horší. Ale František Čáp
Pip byl - tuším - Pip desátý. Pip naslouchal, jako by slyšel samotnou
Desátý byl něco jako slepecký pes.
Mařenku Zieglerovou, a pak řekl:
Byl tak vycvičen, že když k ránu za “Zpíváš jako stará kráva. To se nedá
vírali v barech, vyklusal z vily Rosy poslouchat! To se musí spláchnout
s řemínkem na krku, obrazil známou vínem!” A tak se stalo, že jsme s
trasu, dokud v některé putyce nena Františkem Čápem Tonku Šibenici
šel svého pána. Pak ho tak dlouho nikdy nedorazili.
kousal do nohy, dokud se František
Vladimír Škutina
neprohrál, nechytl toho řemínku a
Pip ho pak jako slepce dovedl domů,
jelikož pan režisér byl tak zlitý, že
sám domů netrefil. Kolikrát se stá
valo, že ve 3 hodiny ráno stál pod
domem spisovatelů, házel mi kame

JEN Pa r 0TA2EK
PANE NOV&K

T g El

vl
. PĎEP TÝDNEM JSTe ST ?0 [dal ŽÁDOST ry/A ViSTĚHO'V Á N f DOAHE'
RYKUM 0ŽE"

T£NAM ZPEL rr dOvodT/

PANE KOVAKf

D/jVODY??..... NO/ HIAYMÉ
PROTO, PROTOŽE

TAH NEOTRaVUJE VE DV£
Ho diny ráno
?oífÁK S '
telegra
m e m

!

Text a kresba Petr

^

j

Text a kresba Petr

PAN

Poslední bouře (synopsis)

*

Tento dopis byl zaslán ředitelství
čs. filmu v polovině 60. let. Autor
ho mínil vážně.
■

v/

/

TESl

čssr-Brazílie 1 :0 .'
...A vJSME ve finále!!!

TE N KŠEfT VEM ČER t !
VEČER P Ř IJÍT N EM Ď ŽU .
F in á l e j e F in á l e »!»

2 PflVĎPO VYSOKÝCH
DEVIZOVÝCH P o ža d a v kD NEmDŽEME P Ř I - J
M r PŘEMOS ODVV-!

SfiAT. MfSToTčHO 4
SE JISTÉ RÁDI 1 A -\
P o s lo u c h á te p o

NĚKOLIKA P fs N f .
^LEXANP KOVOVÁ

SOUBORU'

Velké Losiny
Vážení pracující. Soudruzi.
Nezlopte se, že Vám posílám tento
dopis. Svého času jsem poslal do
redakce námět na film: Sen party
zánky. A odpověď? jsem dostal.
Podobný námět se již pracuje, Muži
ve tmě. Druhý námět jsem poslal,
Poslední bouře. To prý se nemůže
dělat. Poslal jsem tento námět, z
polovice román a film Sovětskému
Velvyslanectví, a dostal jsem pěknou
odpověď: dobrý námět, pošlete ho
do redakce kina na opravy. Zkráce
ný Vám námět, Poslední bouře, po
dávám:
Hrdina inženýr jde na schůzi,
prohlášení: válka je neodvratná.
Domluví se s druhým hrdinou, který
pracoval s nimy v atomové továrně,
se po jejich projevu, kdy na schůzi
zrádně mluvili, se s nimi spojil. Při
prchání přes hranice byl jeden po
střelen, a Sergej přijel do Ameriky.
Byl přijat presidentem atomové a
vodíkové továrny. Byl přijat do jeho
domu zatím jako host, a po výhlášení sovědského soudu a vrácení se
amerického vyzvědače, byl přijat
do továrny. Vyzvědači z Ruska,
Československa, pátrali po něm.
Hrdina se miloval s dcerou presi
denta a v lese byl soudruhem postře
len. Soudruh byl popraven, a inže
nýr hrdina po uzdravení se stal plu
kovníkem ve skladu atomových a
vodíkových zbraní. Po krátké do
bě se spojil se soudruhy vyzvědači
a se soudruhem jejich velitelem.
Podává se zpráva Sovětskému Sva
zu, jak se ve zbrojení a dalších vě
cí se proti socialistickým státům se
válka připravuje. Podal zprávu o
kdy přepadnou zemi socialistické,
a zničil při zahájení války sklad,
byla zničena Amerika, stal se hrdi
na ne-šťastným, jeho žena a dítě
zahynuli. Zhynuli všichni generálo
vé, president a miliony lidu. Země
Evropi byly zachráněny. Hrdina
žalem, že stratil svou ženu, one
mocněl, pak byl vyznamenán hrdina
maršál, matka přišla k němu, oba
mrtvice dostali, smrt. Slavný pohřeb,
v celém světě v každém státě zvítězili
komunisté, nastal nový život. Přál
bych si, aby jste to předali některé
mu spisovateli, který by provedl
opravu, stal by se spoluautorem,

případně sám autorem. Nebo to
mám poslat Americkému velvysla
nectví. Bolelo by mě to. Pošlete
odpověď.
Přeji Vám zdraví pro celý život.
Míru zdar.
Dočkal Antonín, V. Losiny
telegrafní dozorce
okres Šumperk
(Mám závady v přístroji.)

“Breburdová, Breburdová! Vyňatá
slova jsem tě naučil, díla našich kla
siků ti přiblížil a ty na mně požaduješ
dvě stě korun?”

“Jo, holka, život máš zkaženej, ale
zase ho máš celej před sebou.”

Interview___________________ .
Šéfkuchařem v
Bílém domě
Našinci se ve světě neztrácejí. Když
slyšíte, že nějaký ten Woodick vyna
lezl či objevil něco převratného, mů
žete se vsadit, že je to vlastně pan
Vodička, a že pochází z moravské
vísky. To je tím, že jim práce ne
páchne a mají rádi své povolání.
Občas se jim dostane opravdu vy
soké uznání. V době presidenta
Eisenhowera byl úspěšným šéfku
chařem v Bílém domě pan František
Ryšavý, narozený v Ořechově u Br
na, autor tří bestselerů plných pa
mětí a receptů. (White House Chef
-1957, White House Menus and Recipes - 1962 a třetím je A Treasury
of White House Cooking - 1972).
Pan Ryšavý dnes žije na odpočinku
v Norsku. Setkali jsme se s ním letos
v dubnu na Pompano Beach Florida,
kde navštívil rodinu své dcery, spo
lumajitelky motelu Jasmin Villa
(viz inzerce Západu), a požádali ho
o několik vzpomínek z jeho pestré
a sliny dráždící kariéry. Interview
řipravili Ctirad Smolík a Miloš
uchma.
Západ: Pane Ryšavý, řekněte nám
něco o svém mládí a začátcích.
Ryšavý: Byl jsem nej mladším ze
šesti sourozenců. Oba rodiče mi
zemřeli, když jsem byl ještě úplně
malý. Vzala si mě k sobě jed na žena,
která mě vychovávala a které jsem
říkal teta. To bylo ve Vyškově. Dole
v domě měl obchod jeden cukrář a já
jsem se na něj rád díval s nosem
připlácnutým na sklo, jak pracuje,
až mě začal odhánět. Když mi bylo
devět, teta zemřela. Můj vlastní
strýc si mě chtěl vzít k sobě na venkov
na hospodářství, ale já ho tenkrát
uprosil, aby mě nechal vyučit se
cukrářem.
Z: To jste ještě chodil do školy?
R: Ano. V dílně jsem pomáhal od
půl páté ráno. Po čtyřech letech jsem
dostal výuční list a hned jsem odjel
do Prahy. V Praze mě přijali jako
cukrářského pomocníka u Vosátků
ve Vodičkově ulici. To byla už ten
krát moc známá cukrárna. Hodně
jsem se tam naučil a práce se mi
líbila, ale to víte, hnalo mě to do
světa. Jednou jsem četl inzerát, že
hledají cukráře pro jeden hotel v
Itálii. Nevěděl jsem, jestli bych to

zastal a svěřil jsem se mistrovi. Ten
mi tehdy povídal: “Františku, když
svedeš takovéhle lískové těsto, ne
musíš se bát, že budeš někdy v životě
bez práce.” To bylo tehdy pro mne
velké vyznamenání.
Z: To jste byl tehdy poprvé v cizi
ně. Jak se vám to líbilo?
R: Práce mi šla a brzo jsem si
zvykl. Ale já jsem chtěl poznat co
nejvíc a tak jsem nikde nevydržel
dlouho. Vystřídal jsem několik míst,
vzpomínám si, že jsem dělal také v
české restauraci u pana Košťála v
Nizze, až jsem přijal nabídku v jed
nom hotelu v Monte Carlu.
Z: To jste pracoval někde blízko
Kasina?
R: Jo, nebezpečně blízko. Naučil
jsem se tam novým receptům, do
konce i takovému receptu, jak ve
dvou hodinách ztratit celý týdenní
plat. Jednoho dne jsem ale usoudil,
že už toho bylo dost,a odjel jsem do
Paříže. Tam jsem dostal místo u
Rumplmayera, to byla taková lu
xusní cukrárna na Rue Tivoli. Cho
dily tam mlsat Pařížanky, unavené
prohlížením obchodů.
Z: Jaký vliv na vás měla Paříž?
R: Já jsem se v Paříži začal zajímat
také o kuchaření a dostal jsem k to
mu tu nejlepší příležitost. Nejdříve
jsem, to se ví, jenom příležitostně
vypomáhal, ale pak mě to zaujalo a
začal jsem to opravdu studovat. Měl
jsem možnost pracovat pod vedením
předních pařížských kuchařů a
postupně jsem se naučil všem těm
delikátním detailům francouzské
kuchyně.
Z: V čem spočívá, podle vás, hlavní
tajemství francouzského vaření?
R: Jednak to jsou ty suroviny,
oni to používají všechno čerstvé,
maso i zeleninu, i to koření je čerstvě
umleté, a pak ta znalost používání
vína a koňaku při vaření, ono je to
všechno lehké a dobře stravitelné.
A oni rádi vaří.
Z: Jak dlouho jste zůstal v Paříži?
R: Já jsem tehdy rychle střídal
místa, abych co nejvíce poznal, ale
do Paříže jsem se i potom vracel.
To byly Antverpy, znova Paříž,
Riviera, pak na švýcarských hrani
cích G rand Hotel du Pare, Casablanca, Marakeš, zpět do Francie,
do Bagnoles de 1’Orne, pak jsem byl
v Normandii, v Nizze, ještě jednou
Maroko - to všechno v jednom roce.
Cestování mě tolik lákalo, že jsem
na rok přijal místo kuchaře v Orient
Expresu, na úseku mezi Paříží a

Bukureští. Když mě po letech při
jímali do Bílého domu a prohlíželi
si tu kupu papírů, tak se tomu divili.
Já jim řekl: “To víte, kdybych byl
seděl pořád na jednom místě, tak
bych se nic nenaučil.”
Z: Kdy jste poprvé začal pracovat
jako šéfkuchař?
R: To bylo v Maroku, ve vlaku
na trati mezi Casablancou a Marakešem. V Orient Expresu se dělaly je
nom minutky a všechno se muselo
předem připravit. Také jsem pak
pomáhal v Paříži zakládat rakou
skou restauraci “Na Modrém Du
naji.” V té restauraci jsem poznal
Goerge Sebastiana. To byl mezi
národní velmož rumunského půvo
du, který se stal mým zaměstnavate
lem na šest let. Vařil jsem pro něho
a jeho hosty v jeho residenci v Tu
nisu. Tam jsem si důkladně osvojil
arabskou kuchyň a kromě toho jsem
měl příležitost poznat řadu význam
ných osobností z politických a umě
leckých kruhů, které se tam scházely,
na příklad Sommerset Maugham,
Greta Garbo a mnoho jiných.
Z: Jaký na vás udělali dojem?
R: Maugham vždycky raději
poslouchal než mluvil, a měl jsem
dojem, že si šetří slova pro své příští
knihy. Greta Garbo - to je zvláštní ta mi ve skutečnosti nepřipadala tak
krásná, jak jsem ji znal z filmů. Ně
kolikrát jsem ji potěšil, když jsem
specielně pro ni připravil některé
skandinávské speciality.
Z: Jakým jazykem jste se tehdy
dohovořil?
R: Já znal pochopitelně fran
couzský z Paříže. Ale Sebastianova
paní byla Američanka, která fran
couzský nemluvila tak mě poslali na
čas do Anglie, abych se naučil an
glicky. Ta angličtina mi pak za války
umožnila vstup do americké armády
a pak po válce cestu do Států.
Z: Zmínil jste se o arabské kuchy
ni. Čím je charakteristická?
R: Nejdůležitější surovinou je sko
pové a upravuje se na mnoho způso
bů. Arabská kuchyň je oblíbená u
mnoha Francouzů. Jacquelyn Kennedyová později velmi oceňovala
mé arabské speciality, když byla
hostem v Bílém domě.
Z: Za války jste byl v americké
armádě. Co bylo potom?
R: Po válce jsem nějaký čas pra
coval pro jednoho amerického ge
nerála ve Francii. Tehdy už jsem
byl také ženatý, a protože moje paní,
původem z Prahy, nemohla přijet za
mnou, přijal jsem volné místo kucha
ře na americkém velvyslanectví v
Praze. První sekretář, Walter Birge
byl mým dobrým přítelem. Byl to asi

on, kdo způsobil, že jsem si pak zvo
lil Ameriku za svu příští vlast, když
se v roce 48 zmocnili komunisté
vlády. Pomohl mně i mé rodině za
hranice a doporučil mě svému pří
teli ve Washingtonu. To byl hrabě
de Limur.
Z: Jak na vás působila Amerika?
R: No, je to velká země a já jsem ji
chtěl poznat celou, a tak jsem brzo
odjel na západ do Los Angeles. Jako
francouzský kuchař jsem v Holywoodu nemusel mít starosti se za
městnáním. Pracoval jsem pro řadu
herců a producentů. To byly stále
velké parties, průměrně pro dvacet
lidí.
Z: Jak jste se dostal zpět do Wa
shingtonu?
R: Moje paní si na to prostředí
nemohla zvyknout a tak jsme odjeli
zpět na východ. Ve Washingtonu byl
mým zaměstnavatelem nejdříve prů
myslník W. Burger a později jeho
přítel George Garrett, bývalý velvy
slanec v Irsku. Tehdy právě sháněli
pro Bílý dům francouzského šéfku
chaře, který by se dobře vyznal i v
cukrářství a president Eisenhower se
o tom zmínil při golfu. Generální
ředitel hotelu Statler, H.C. Blank,
který byl do toho shánění také za
pojen, byl tehdy hostem u Garrettů,
kde jsem pracoval, a během pře
mýšlení, kde a jak sehnat kuchaře
a cukráře pro presidenta, pojídal
mé lískové těsto z Vosátkových re
ceptů, mé petit fours a velmi rafino
vaně připravený vídeňský dort o
osmi vrstvách, který, jak mohu
tvrdit, je zkouškou cukrářské pro
fesionality. No - a tak jsem se stal
šéfkuchařem v Bílém domě.
Z: Jaké máte vzpomínky na Bílý
dům?
R: Já jsem tam pracoval rád.
Kromě presidenta a jeho rodiny jsem
tam poznal řadu osobností, které
později hrály důležité role v ame
rickém politickém životě, příští pre
sidenty a first ladies, Kennedyovy,
Nixonovy a jiné, a také řadu cizích
státníků a diplomatů. Spokojení
hosté mě totiž chodívali navštívit
do kuchyně a podle tradice mi osob
né poděkovat a vyjádřit uznání.
Mnohým z nich jsem se zavděčil
přípravou jejich oblíbených jídel.
Kromě toho jsem měl v Bílém domě
vzácnou příležitost seznámit se se
starými tradicemi americké kuchyně
a s historickými recepty, podle nichž
se kdysi vařilo americkým presi
dentům - zpět do minulosti až k
Washingtonovi. Tam jsem začal ce
lou tu kolekci receptů, které jsem
později publikoval.
Z: Co byste mohl celkově říci o
náročnosti vaření v Bílém domě?

R: Když se vařilo pouze pro ro
dinu presidenta Eisenhowera, byla
sestava jídel vždy velice prostá.
Pamatuji se, jak mě to tenkrát na
poprvé překvapilo. Americký presi
dent si platí kuchyň z vlastního
platu. Pouze když měli hosty a byl
tak zvaný státní dinner, servírovala
se složitá a náročnější jídla. To bylo
v representaci na státní útraty. Pro
tyto příležitosti právě také potře
bovali francouzského kuchaře.
Z; Kdo sestavoval menu?
R: Já jsem vždy musel připravit
návrh, který pak schvalovala paní
Eisenhowerová.
Z: Rozuměla vaření?
R: Ona se o vaření nikdy příliš
nestarala. Hlavně dbala, aby se
neplýtvalo. To president, ten měl
vaření jako hobby. On měl nahoře
v patře malou kuchyň, kde si občas
sám dělal steaky.On vždy vařil jako
voják, než začal, všechno si to hezky
postavil do řady.
Z: Kdo vám obstarával suroviny?
R: To měli odjakživa na práci
zaměstnanci tajné služby. Oni už
měli své stálé spolehlivé dodavatele.
Maso mi vždy přivezli v celku, por
cování jsem si dělal sám.
Z: Jak byste jako opravdový zna
lec ze tří kontinentů hodnotil ame
rickou kuchyni?
R: Nedobrá, fádní. S francouz
skou se to nedá vůbec srovnat. Oni
si teď Američané zřídili nové hote
lové školy, některé jsou vynikající,
na příklad v New Yorku. No oni s tím
už musí něco dělat. Přece nemůžou
zůstat věčně u těch hamburgrů.
Z: Jak byste k tomu přirovnal
českou kuchyni?
R: No, ona je dobrá, ale je to
všechno moc těžké. Ty knedlíky a
tak. Ale taková dobře naložená srnčí
kýta, to je přece delikátní. Maďar
skou kuchyň bych zařadil až tak na
třetí místo.
Z: Co v cukrářství?
R: Jo tam jsme na tom dobře.
Vídeňští cukráři byli odjakživa
nejlepší, ale Češi a Švýcaři jsou hned
po nich.
Z: Měl jste někdy příležitost zpes
třit tu americkou kuchyň v Bílém
domě nějakým českým nebo slo
venským receptem?
R: Jednou jsem připravoval stew,
a tak jsem to jen tak pro zajímavost
udělal jako guláš. Bylo to výborné,
ale paní Eisenhowerová pak ne
mohla spát. Přiběhla do kuchyně
a ptala se mě: “Vy jste tam dal cibu
li!?” No samozřejmě, jaký by to byl
guláš bez cibule? Ale třeba by jí to
chutnalo, kdo ví. Já už jsem to ale
podruhé nezkoušel. S českým cu-

křovím jsem měl ale vždycky úspěch
a hlavně mezi personálem byla vždy
velká sháňka po koláčích.
Z: Žaludek amerického presidenta
je úzce spojen s během dějin světa.
Měl jste někdy v tomto smyslu podíl
na nějakých mimořádných udá
lostech?
R: Mohu hrdě prohlásit, že ne
měl. Pokud se pamatuji, president
jednou snědl více borůvkových
koláčů než měl a způsobil prudký
pokles na burze s dalekosáhlými
následky. Ale to nebylo z mé kuchy
ně, to měl na svědomí nějaký Filipínec. On byl president tehdy na
cestách a stravoval se v hotelu. Já
jsem ho nikdy nedoprovázel, když
cestoval. Já jsem vařil výhradně pro
Bílý dům.
Z: Vy jste, pane Ryšavý, uplatňo
val svou francouzskou kuchyni pro narozenin.
domácí a zahraniční hosty. To jste ského hlediska o presidentech, kteří
sestavit menu z toho nejlepšího co
jistě také vařil arabská jídla pro následovali po vašem odchodu.
znáte, bez ohledu co by to stálo,
hosty z Afriky nebo z Asie.
R: President Nixon byl také tak jak by to asi vypadalo?
R: To ne. Já jsem chtěl, ale paní nenáročný jako Eisenhower. Dobře
R: Jako předkrm bych dal rybí
Eisenhowerová mi to neschválila. jsem ho znal, on mi také pomohl
filé s hrozinkami, pochopitelně by to
Jednou jsem navrhl skopové na vydat mou knížku. Pro Kennedyovy
muselo být čerstvé, polévka beef consomé Celestin, čistá hovězí s nudli
rožni pro jednoho šejka a skupinu se vařila pouze francouzská jídla,
jeho pobočníků, ale ona prohlásila ti byli oba nároční. President Jo h n  čkami z palačinky, pak beef Welvelmi prostě, že jako hosté v této son miloval steaky. Oni mu je posílali lington, to je to celé dlouhé filé,
udělá se nejdříve neúplně, pak se
zemi budou jíst co jim dáme. Skopo v bednách až z Texasu.
vé nebylo v Bílém domě za EisenhoZ: Proč jste vlastně opustil Bílý nakrájí za studená a mezi ty řezy se to
obloží pastou z husích jater a hříbků.
wera právě oblíbené menu a tak jsem dům?
Pak se rozválí máslové těsto, do kte
připravoval kus-kus jen některým
R: To bylo z finančních důvodů.
rého se to zabalí a peroutkou se to
hostům jako byla například Jacque- Ten plat tam nebyl tak velký. Ono
lyn Kennedyová. Ta to dovedla oce být šéfkuchařem v Bílém domě, to je natře vajíčkem a pak se to dekoruje
nit.
hlavně ta prestiž, ale za to si nic - to je kvalitní. Jako desert pocho
Z: Sestavoval jste si také někdy
nekoupíte. Když jsem pak začal zase pitelně vídeňský Sachr s náplní z me
vlastní recepty?
pracovat v Los Angeles, dostal jsem ruňkové zavařeniny a politý čoko
R: Jistě. To mě vždycky zajímalo
ládou.
hned napoprvé dvakrát tolik.
Z: Dnes se hodně mladých zajímá
vymýšlet si něco nového. Třeba
Z: To jste pracoval ve smlouvě?
Victor Oscar ve formě amolety,
R: Ano, vždycky. To mi umožnilo, o kuchařskou profesi. Co byste jim
pečenou zmrzlinu a mnoho jiných.
že jsem mohl střídat místa podle toho poradil?
R: Skutečný zájem o řemeslo a
Z: Jak se vařilo v Bílém domě před jak mi to vyhovovalo.
dobrou školu. Dneska když chce
vaším příchodem?
Z: U koho jste pak pracoval?
/?.To vím jen z doslechu. Mizerně.
R: Pro řadu herců a producentů. někdo opravdu vyniknout, nestačí
Oni vždy zaměstnávali jen černé ku Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, být jenom dobrý.
Z: A nakonec, pane Ryšavý, vyjste
chaře. Ti dostali recepty a mecha
Eddie Fisher, Debbie Reynolds...
nicky vařili podle nich. Já tam vlast
Z: Kdo z nich byl opravdu n á  ve Washingtonu poznal osobně řadu
amerických presidentů. Setkal jste
ně byl byl prvním bílým šéfkucha ročný?
řem.
R: Myslím, že to byl Edward G. se někdy také s nynějším presidentem
Z: Měl jste tam někdy potíže s per
Robinson. On žil předtím dlouho Reaganem?
R: Opravdu jsem se s ním osobně
sonálem?
ve Francii. To byl moc hodný člověk.
R: Jednou. To byl taky černoch.
Z: Jak se vám pro ně pracovalo? seznámil. Když jsem v Bel Airu pra
coval u Earla Jorgensena, byl tam
Bylo mu osmnáct. Já mu vydal pří
Měli nějaká specifická přání?
kazy a on nechtěl poslouchat. On byl
R: Ani ne. Většinou mě nechali s paní Nancy častým hostem. Ten
sice kuchař, ale výpad jako cukrář.
vařit, co jsem chtěl. Moc se mi to krát ovšem byl guvernérem. On měl
Oni ti černí se neradi podřizují rozka
líbilo. Taky jsem jednou pracoval vždycky rád telecí, tak jsem mu dělal
zům.
pro Zsa Zsa Gabor. Ona měla obrov scalopiny. On mi také přišel do ku
Z: Když jste pak odešel z Bílého
skou vilu od toho Hiltona, za kterého chyně osobně poděkovat a podával
domu, udržel jste si tam nějaké sty
byla nějaký čas provdaná. Já u ní mi ruku. Já mu na to řekl: “Vždyť
ky?
nastoupil v době, když ona byla jsem vás taky volil, ne?”
R: Samozřejmě. Já tam mám
Z: Takže kdyby vám dnes bylo o
zrovna v Evropě. My jsme měli tu
dodnes mnoho přátel, se kterými
celou vilu pro sebe. Pro tu jsem va pár let míň, asi byste zase vařil v
se stýkám, a moje dcera je provdaná
řil ty maďarské paprikáše - ona byla Bílém domě.
R: To jistě.
ve Washingtonu.
hotový blázen.
Z: Co byste mohl říci z kuchařZ: Pane Ryšavý, kdybyste měl

Hudba
O Dvořákovi v
Americe
Pokusit se o román o Dvořákově
americkém pobytu mi poprvé na
padlo v roce 1969, když jsme - jak o
tom píšu ve Velké povídce o Americe
- se ženou navštívili Spillville, českou
vesnici v Iowě, kde Dvořák strávil
prázdniny r. 1893. V téhle prosperu
jící obci českých farmářů se totiž
člověka dotkne podstata Ameriky:
její pionýrská minulost. Prarodiče
všech mužů a žen s českými příjmení
mi a anglickými křestními jmény
přijeli sem brzy po r. 1850, kdy tady
byla ještě panenská prérie a na ní
Indiáni, jako chudáci, bezzemkové a
někteří i jako oběti politické perzeku
ce, k níž v Rakousku došlo po r. 1848.
Doslova z ničeho a doslova pouze
prací vlastních rukou vytvořili za
pouhých čtyřicet let na prérii kvetou
cí vesničku, s kostelem sv. Václava
projektovaným prý v Praze, a ze sta
rosti doslova o denní chléb dopraco
vali se ke starosti, jak přelstít militantní ženské spolky, které úřadům
hlásily, kde se čepuje alkohol, iowskou prohibicí zapovězený. Změna
od problému, co sehnat k jídlu, k
problému dosažitelnosti piva dobře
myslím charakterizuje závratné
tempo vývoje americké ekonomie
v dobách, kdy ještě lidé neměli zájem
o dobře placená místa (j°bs), ale o
práci (work), která by je - poctivě
konána - dobře uživila.
Do téhle vesnice, plné živých vzpo
mínek na dobrodružství pionýrských
časů i na nedávnou válku Severu pro
ti Jihu, jíž se vehementně, někdy

Josef J. Kovařík

jabůrkovsky, někdy skutečně heroi
Kultury ovšem neexistují bez lidí,
cký zúčastnily i tisíce Čechů, mezi ni a Dvořáka v Americe obklopovala
mi také občané Spillvillu, přijede skupina fascinujících osobností
Dvořák z Prahy, kde pivo se sice pro typu, jaký z Evropy neznal. O téměř
žádné z nich neexistuje bohužel
dávat může, ale zato se tam kladou
uspokojivá literatura, o některých
překážky dovozu zahraničního tisku.
A právě tahle omezení přivedla Dvo - kromě krátkého hesla v naučném
řáka do Spillvillu. Když přijal na slovníku - není nic. V zemi, kde se
bídku paní Thurberové na místo ře píší disertačky na kdejakého čtvrtořadého básníka, mě to překvapilo.
ditele Národní konservatoře hudby,
Byla to především paní Jeannette
sháněl učitele angličtiny, a našel jej
v Urbánkově hudebním nakladatel Meyers Thurberová, půvabná a dle
ství, kam více méně pravidelně cho svědectví znalce Hunekera, velice díval na besedy s přáteli hudebníky: jak by se dnes řeklo - sexy dáma, kte
byl to spillvillský Čech Josef Kova rá však svých půvabů a milionů své
ho manžela užívala výhradně k neo
řík, jenž právě absolvoval pražskou
konservatoř a k Urbánkům docházel sobním cílům: k naplnění snu o ame
číst ty nedostupné americké noviny, rické vážné hudbě, jejímuž vzniku
jež tam kdosi tajně provážel z Paříže. chtěla pomoct nejprve založením
Chce-li proto člověk psát román o Americké národní opery, a v tom
krachu utopila milión, a potom ame
D v o řá k o v ě a m erick ém p o b y tu ,
rické Národní konservatoře, kterou
nutně se nabízejí různé konfrontace.
Především ten evidentní kontrast její miliony držely nad vodou až do
řečí, které se mluvily ve Vysoké v konce dvacátých let. Američanka
hospodě U Fenclů a piva, které se každým coulem, jak to dobře věděl
tam pilo, a řečí, které se mluvily a pi a také v dopisech psal Dvořák, jenž
va, které se tajně konzumovalo ve měl evidentní porozumění pro její
Spillvillu v hospodě U Klimeshů ne snahy a nebyl asi ani slepý k jejím
bo u Kapinosů. Jazyk byl stejný, ná půvabům - ve vší i když viktoriánské
měty diametrálně rozdílné, poslu počestnosti, samozřejmě. Jeho spor
s Jeannettou byl výhradně rázu fi
chač týž: Mistr Dvořák, v soukro
nančního: brzo mu dlužila značné
mém životě typicky lidový člověk, až
po zálibu ve výrazech vůbec, ale na sumy, neboť její manžel v krachu z
prosto nevhodných k jídlu, které pa roku 1893 přišel o většinu svéhojměmětníci ve svých memoárech de ní, a trvalo nějaký ten rok, než se zase
centně vytečkovávají. Byl tu však zahojil. Za spory o tyhle peníze je z
korespondence jasně cítit pevnou ru
ještě jiný kontrast, nejenom tenhle,
ku paní Dvořákové, bez jejíhož fi
abychom tak řekli, mezi námi Čechy
tady a tam. Dědic homogenní a kla nančního dozoru by Dvořák patrně
sické evropské hudební kultury se prodával své vrcholné symfonie za
ceny populárních popěvků, aještě by
náhle octl v zemi, kde Patrick Sansk nim nakladateli přidal Scherzo
field Gilmore koncertoval s orches
capriccioso zdarma.
trem o síle sto šedesáti tub, pěti set
jiných žesťů, přibližně tisíce smyčců
a deseti polních děl, s pěveckým sou
borem čítajícím dvacet tisíc osob,
takže vznikla nerozeznatelná zvuko
vá vlna a koncert skončil v rozpa
cích. V zemi, kde pionýr Theodore
Thomas, hudební selfmademan, pa
šoval na programy oblíbených kon
certů v Terrace Gardens, při nichž
se kouřilo, pilo a hovořilo, kusy
Beethovena a Mozarta, oblepené vo
jenskými pochody J. P. Sousy,
Straussovými valčíky a oblíbenými
áriemi z populárních lehkých oper
a kde turné slavné koncertní zpě
vačky Jenny Lindové organizoval
cirkusový král, P. T. Barnum, stylem
sobě vlastním.
Tedy nejen konfrontace dvou če
ských zkušeností, ale také dvou
rozdílných hudebních kultur.
tím, než j i poznal Dvořák

nejúspěšnějších newyorských práv
níků.
Takovéhle originály tvořily ame
rický svět Antonína Dvořáka, v Pra
ze - až na hudebníky - obklopeného
c.a k. byrokracií. Mezi jinými tu byl
zfrustrovaný, cynický a brilantní
hudební kritik, esejista a spisovatel
James Huneker, Dvořákův kolega z
konservatoře a Jeannettin sekretář
(jeho jedinou povinností prý bylo
denně ráno hodinu nahlas obdivovat
Jeannettino vzezření), v jehož románě
Painted Veils se, poprvé v krásné
literatuře, mihne i Jeannetta a Dvo
řák. Hudbu starého Boraxe, jak mu
říkal (neuměl slovo Dvořák vyslo
vit) více méně nesnášel, a snad ze
msty nám - jako jediný - zanechal
cennou zprávu o tom, že zbožnému
Mistrovi v New Yorku nezřízeně za
chutnaly cocktaily, novinka v Evro
pě tehdy ještě neznámá - a že při
pouti po putykách manhattanské
mokré čtvrti projevoval přímo nad
Anna Čermáková - Dvořáková lidskou výdrž. Byl tu dále, už zmíně
Jeannettin manžel by byl sám námět ný, Theodore Thomas, intimní přítel
na román - a není o něm nic, než zase rodiny Garrigueových, bydlících jen
kousek od Dvořákova newyorského
to heslo ve slovníku, pár dobových
článků, zmínky ve spisech o ekono příbytku na Sedmnácté ulici. Jejich
dcera Charlotte, vynikající muzi
mii devatenáctého století. Typický
kantka, si pár let před Dvořákovým
selfmademan - z ničeho v průběhu
příjezdem vzala jakéhosi profesora
několika let milionářský majitel
obrovské sítě hokynářských krámů - Masaryka. Thomas byl první, kdo v
Americe uváděl Dvořákovy skladby,
jeden z tvůrců myšlenek, na nichž
mnohem později vystavěl své podni a sám byl také Amerika: přijel z Ně
ky třeba i zlínský Baťa. Jeho hoky mecka s otcem-muzikantem jako
nářství totiž prodávala zboží vyrobe chlapec, léta strávil v sedle objížděje
né v jeho vlastních továrnách - vyeli- městečka na hlubokém Jihu jako
“nejmladší houslový virtuos světa
minovalo se tedy prostřednictví
T.T.”, vylepoval si sám plakáty, sám
v e l k o o b c h o d u se z a jím a v ý m i
následky v oblasti zisku. Tím vyna si vybíral vstupné a sám pak hrál lézavost tohoto mazaného Yankeeho jednou svou virtuozitou rozzuřil
neskončila: usmyslil si, že značné jakési náboženské blouznivce do té
množství akcií svých podniků odpro míry, že ho z městečka vyhnali u víře,
že hraje na housle očarované ďáb
dá vlastním zaměstnancům, jednak
aby je, jat owenovstvím, sociálně lem. Historka jako z Marka Twaina,
zabezpečil, jednak aby je zaintere a dobrý Dvořákův přítel. Byla tu
soval na prosperitě svých hoky půvabná Adéla Marguliesová, ro
nářství - tedy patrně jeden z prvních dačka z Vídně, která má vlastně
příkladů systému, jemuž se v šede Dvořákův americký pobyt na svědo
sátých letech začalo v U.S.A. říkat mí. Jeannetta ji požádala, aby o prá
“lidový kapitalismus.” Do třetice byl zdninách zajela z Vídně buď za Dvo
Jeannettin opravdu vydařený manžel řákem nebo za Sibeliem a přemluvila
hlavou antitrustového hnutí a hlav je k cestě do Ameriky. Adélu po
ním terčem nenávisti tehdejších mo myšlení na výpravu do Helsink pří
nopolistů. Po letech divokých sporů liš nenadchlo, a tak se radši zaměřila
a bojů prosadilo to hnutí zákono na Vysokou. Byly tu konečně desítky
barvitých muzikantů devatenáctého
dárství, jež silně omezilo zhoubnou
moc kartelů a trustů. A tím ameri- století, virtuózů, šarlatánů, ekcentrikánství Francise Thurbera ještě ne ků a kosmopolitů, a byli tu ovšem a
končí: když v panice roku 1893 vzaly především černoši.
Nezdá se, že by je Dvořák byl kdy
jeho akciové společnosti za své, vrhl
se - ve věku sedmapadesáti let - na předtím slyšel. Snad zašel jednou v
studium práv, a za pár let měl už opět Anglii na koncert Fisk Jubilee Sinměšce plné dolárků, jež se mu opět gers, první pěvecké skupiny, která
hbitě snažila rozkutálet jeho neméně přijela do Evropy s černošskými
povedená Jeanetta: stal se jedním z Spirituály, ale to není zaručené.

Josefina
Zato je doložen jeho názor na černou
rasu a na její hudební kvality, v němž
se přesně shodoval s Jeannettou,
zřejmou odchovankyní amerického
abolicionismu. Dávno před affírmo
tive action a bez jejích problematič
ností konservatoř v době Dvořákova
ředitelování preferovala černé žáky.
Byl to výraz jak emancipačních snah,
tak toho, že Dvořák shledal v černoš
ské hudbě hlavní a bezpečný základ,
na němž by američtí skladatelé mohli
vytvořit hudbu národní. Orchestr
konservatoře, jehož výroční koncert
na jaře 1893 Dvořák dirigoval, byl
- kromě bílé klavíristky - kompletně
černý a Dvořák pro koncert zaranžoval známou píseň skladatele sice bí
lého, ale komponujícího, jak Dvořák
věřil, v duchu černošské hudby,
Stephena C. Fostera Old Folks at
Home. Sbor, (smíšený, ale rovněž
výhradně černošský) dle soudobých
recenzí, při zpěvu rytmicky pohybo
val celým tělem - tedy zdá se, že
prostě swingoval - a sólové party
zpívali Sissieretta Jonesová a Harry
T. Burleigh. A jaké to dva osudy,
nepochybně Dvořákovi známé! Vždyť s nimi denně zkoušel, a Bur
leigh mu dle vlastního tvrzení do
konce rozepisoval Novosvětskou.
Sissieretta - je o ní opět málo, ma
ličko - zpěvačka podle všeho vynika
jící (říkali jí “černá Patti,” podle
nejslavnější sólistky té doby, což ji
zlobilo: nechtěla být jen černým stí
nem nějaké bílé velkoleposti), která
život a talent strávila nutností jezdit

Wille! Já tě pošlu na druhý konec
s vlastní minstrelskou skupinou, me
světa, abys studoval a stal se velkým
zi jejíž popěvky, podobně jako Tho
hudebníkem, a ty se m i vrátíš a je z
mas Mozarta, pašovala Schumantebe takový negr!”) Řekl bych, že
novy písně a árie z velkých oper.
z Evropy se Will ještě jako "such a
A Burleigh? Vnuk otroka, jenž osle
nigger” nevrátil. Zdá se mi, že tuto
pl, stal se proto bezcenným a byla mu
- v tehdejší době mezi kultivovanými
tedy dána svoboda. Syn učitelky,
černochy nepopulární - meltamorfókterá kromě moderních jazyků
zu mají, aspoň zčásti, na svědomí
ovládala latinu a řečtinu, ale pro
heretické teorie bílého Mistra z
barvu kůže to dotáhla jenom na škol
Prahy. Jak asi muselo působit na
nici. Sám později úspěšný skladatel
mladého černocha, celým rodinným
kdysi slavných písní. Měl jsem štěstí,
prostředím vedeného k tomu, aby
že jsem mohl mluvit s Burleighovou
zapomněl na “primitivní” hudbu
mladou přítelkyní, paní Josefinou
své rasy a připodobnil se velkým
Love z Detroitu, která mi o tomhle
vážným bílým evropským hudební
barvitém muži řekla několik věcí,
kům, když náhle uslyšel jednoho
jež jsem jinde nenašel a jež postavě
i tehdy nejváženějších velkých bí
dochované jen v hrsti oficiálních
lých evropských hudebníků doporu
článků, daly lidskou dimenzi
čovat studentům, aby si šli poslech
S takovými originály Dvořák žil
nout černá minstrelská představení!
v Americe.
Mne, jako starého milovníka jazzu,
\ oni se vzpírali; chtěli na Wagnera,
zajímala pochopitelně otázka, nenísatímco jejich mistr šel - s Jeannettou
- ženu nechal doma u dětí - na Buffali tu nějaké sebenepatrnější pojítko Will Marion Cook v pozdějších letech
lo Billovu Western Show podívat se
k téhle černošské muzice, jež doby
la svět.
zřejmě se pokoušející o realizaci na bubnující Indiány.
Jsem přesvědčen - ačkoliv je sa
Mistrových teorií. Arnold úspěch
Pozoruhodné pole pro spekulaci
poskytuje např. fakt, žeScott Joplin,
neměl, zapadl, nevím ani zda se par mozřejmě nezjistitelné, co všechno
první velký skladatel ragtimů - hu
titura P/antášních tanců zachovala. se tehdy dělo v hlavách mladých
dební formy, jež s jazzem úzce souvisí
Jiný Dvořákův učedník, evidentně vzdělaných černochů - že postoj ge
rovněž hlásající Dvořákovo evange niálního skladatele, nezatíženého
- byl na Světové výstavě v Chicagu
lium, je Rubin Goldmark, a ten se lokálními americkými předsudky a
přibližně ve stejné době, kdy tam
později stal učitelem Aarona Coprasismem, jim musel přinejmenším
Dvořák dirigoval u příležitosti Čes
landa a George Gershwina. Vzpo dodat odvahu udělat krok, který
kého dne. Nelze tedy vyloučit, a je
většina jejich stejně vzdělaných
meňme tedy na Porgy a Bess. Není
vlastně velmi pravděpodobné, že
to snad vynikající aplikace dvořá- černých současníků pociťovala jako
Dvořák ragtimy aspoň zaslechl. Je
krok zpět, proti proudu emancipace,
kovského přístupu?
známo, jak rád se toulal po Lower
Ale především je tu ten Will M a do primitivismů otrocké existence.
East Side, zapisoval si, co slyšel,
rion Cook. Měl jsem opět štěstí, že Jisté je, že bezprostředně po tříletém
a tam bylo věru slyšet ledacos.
jsem ve Washingtonu mohl strávit Dvořákově působení v Americe
Ale především j e tu jiný barvitý
den s jeho synem, profesorem Mer- vzniklo hnutí, které vedlo až k slavné
americký originál, Will Marion
Harlemské renezanci z počátku dva
cerem Cooicem, jenž mi, kromě
Cook, Dvořákův americký žák,
osobních vzpomínek na otce a růz cátého století.
rovněž černoch (se silnou příměsí
Cookovou konverzí ke cakewalku
ných tištěných materiálů poskytl
židovské krve), který předtím šest
také - bohužel nedokončenou - ru však šňůra spojující Dvořáka s jaz
let studoval v Berlíně housle u slavné
kopisnou Cookovu autobiografii. zem ještě nekončí. V r. 1919 Will
ho virtuóza a pedagoga - Dvořákova
Je z rodu manuskriptů, nad nimiž Marion - rozhořčen jednáním Bos
intimního přítele - Josefa Joachima.
člověk zoufá, že osud nedopřál je
A dávejte pozor: mladý černoch,
jich autorům dílo dokončit. Pravý
jemuž se dostalo klasicky evropské
skvost typicky černošské- nebo chcehudební výchovy, octne se na ame
te-li shakespearovské - mixáže hu
rické konservatoři pod vlivem jedno
moru s hořkostí.
ho z tehdy čelných představitelů této
A dejme tedy pozor: šest let pod
evropské tradice - jenže tenhle Mistr
Joachimem, necelý rok pod Dvo
má zvláštní myšlenky! Vede své žáky
řákem, a tenhle klasicky vzdělaný
k tomu, aby se nesnažili trumfnout
houslový virtuóz se za pár let nato
Mozarta ve formách, kde je Mozart
stává autorem prvního černošského
zřejmě nepřetrumfnutelný, ale aby
studovali svou vlastní lidovou hud muzikálu, jenž pronikl na Brodway,
bu, nasákli jí, a potom psali vážnou
Clorindy, or the Origin o f Cake Walk
muziku ozvláštněnou duchem har (Clorindy, aneb p ů v o d Cake Walku).
monie a melodiky černošských Cookova maminka, která s těžkými
kostelů. První, kdo tenhle apoštolát
obětmi vypravila syna na studium
zřejmě přijmul za svůj, je jiný Dvo do Evropy, komentuje senzační
řákův černošský žák Maurice Arnold
úspěch muzikálu symptomatickými
slovy: “Oh Will, Will! Lve sent you
Stratthotte. Na zmíněném výročním
koncertě uvedl učitel jeho Plantáž ní all over the world to study and betance, soudobou kritikou přijaté sice come a great musician, and you
s ironickou blahosklonností, ale return such a nigger!”(>lc/? Wille, Dvořákův “ černošský” portrét

tonské Symfonie, která mu z raso
vých důvodů odmítla svěřit místo
koncertního mistra, ačkoliv mu
právem náleželo - založil orchestr,
pro nějž se nakonec ustálil název
The Southern Syncopated Orches
tra, a podnikl s ním turné po Evro
pě. Orchestr hrál hudbu, která má
všechny prvky protojazzu - ragtime,
blues, nástrojovou vokalizaci - ale
na rozdíl od divokého protojazzu La
Roccova The Originál Dixieland
Band z téže doby je pečlivě aranžována. Současní kritici jednomyslně
obdivují její orchestraci a ta, jakož
i značná část skladeb původního
repertoáru, je dílem právě Willa
Mariona. Lze v tom nevidět další
pokus, jak konkretizovat myšlenky
zaslechnuté ve třídě na Sedmnácté
ulici? A nejde o to, zda to byla pro
jazz cesta správná nebo chybná: jde
o to, že se tu Dvořákův žák snažil
surový materiál folklóru převtělit
do velkoorchestrální (kapela měla
padesát členů) podoby. A pro zají
mavost: Hráli i Dvořákovu H um ore
sku a kritici obdivovali sóla Cookova prvního klarinetisty, jímž byl
jistý - Sidney Bechet. Ano, později
přední jazzový virtuóz na sopránsaxofon.
Příliš fantastické a málo doložené?
Přátelé, psal jsem román, ne vědecké
pojednání. Mým cílem bylo prožít
intimní čas s Dvořákem a lidmi ko
lem něho, a prožiju-li jej úspěšně,
snad také vzbudit, posílit, osvěžit zá
jem o našeho velkého skladatele, jenž
ať už se to komu líbí nebo ne, sto
jí u kolébky čehosi velmi americké
ho. Huneker, kterému, jak víme, se
Dvořákova hudba moc nezamlouva
la, ostatně prohlásil, že Dvořákův
vliv na americkou vážnou hudbu byl
zhoubný v tom smyslu, že se prý
dočkáme dne, kdy se na koncertních
pódiích bude hrát ragtime a lidé to
budou považovat za vážnou hudbu.
Proroctví se bohudíky splnilo poprvé snad, když v Carnegie Hallu
zaznělo glissando klarinetu, jež
uvádí Rhapsody in Blue, což není
žádná rapsodie v modrém, ale rap
sodie křtěná produkty plantáží,
černých ghett a ragtimových pia
nistů, co si piano pletli s bicím ná
strojem a klarinet s lidským hlasem.
A ještě poznámku na okraj: na
některých fotografiích staršího Dvo
řáka jsem vždycky nacházel čer
nošské rysy. Nechtěl jsem o tom
nikdy mluvit, abych nevypadal jako
fanatický jazzofil, jenž si do vizáže
potomka středočeských nevolníků
promítá africkou fyziognomii. Proto
mi srdce zaplesalo, když paní Loveová z Detroitu se mě otázala: “ Don’t

you think his features look somewhat negroid?” (“Nemyslíte si, že má
trošku negroidní rysy?”). Černoši
ovšem Dvořáka milují a láska si do
svého objektu vždycky promítá, co
by tam ráda viděla. Přesto je tu,
pro romanopisce, lákavá možnost:
Will Marion, podle svědectví, nebyl
0 moc temnější než snědý Dvořák s
planoucíma vypoulenýma očima a s
malým nosem.
Tolik o hudbě a lidech, kteří v
Americe Dvořáka obklopovali. Pře
devším ho ovšem - i v Americe obklopovala jeho barvitá rodinka.
Ve Spillvillu jsem měl vzácnou mož
nost mluvit se dvěma dámami, které
si ještě na Dvořáka pamatují: s paní
Mary Klimeshovou a s americkou
Švýcarkou, paní Lou Bernatz. Je
jim letos sto let a v době, kdy Dvořák
chodil tajně na pivo v jejich rodné
vesnici, byla to dvanáctiletá děv
čátka. Dvořák se proto v jejich vzpo
mínkách uchoval pouze jako bručlavý a smradlavé doutníky, kouřící
starý pán - bylo mu teprve dvaapade
sát let, ale dvanáctileté děti by se
sotva pozastavily nad proslulým
oslovením padesátiletého básníka:
“ Velebný kmete!” Pilně však ka
marádily s mladšími Dvořákovými
dětmi, na něž dodnes vzpomínají
jako na Anču, Lojzičku, Tonyho a
Magdi. Zato stejně nejasně jako je
jich otec jim v paměti utkvěla nej
starší Otylka, tehdy už patnáctiletá;
nejasně, ale zajímavě: “ Vona furt jen
stála ve vokně a koukala ven,” řekla
mi paní Klimeshová. Jak milovníci
Dvořáka vědí, život půvabné a tra
gické Otylky ve Spillvillu je opředen
jistým pikantním tajemstvím: dle
drbů, jež se uchovaly až po naši do
bu, chtěla prý utéct s jedním z Indiá
nů, kteří tou dobou ve Spillvillu
vystupovali a inspirovali jejího otce
k smyčcovému kvartetu. Nuže, s po
mocí těchto dvou starých a velice
diskrétních dam se mi, myslím poda
řilo identifikovat toho muže, jehož zdá se - skutečně Otylka neměla nera
da, a není vyloučeno, že z jistých
důvodů s ním hodlala i provést tu
skopičinu. Indián to bohužel nebyl.
1 tak je ta možnost pro romanopisce
víc než zajímavá.
Což mě přivedlo k životu samého
Mistra. Jak se obecně soudí, po
strádá dramatičnosti a tedy - na
rozdíl od Mozarta otráveného prý
Salierim - neposkytuje vhodnou
látku pro román. Dvořák měl sice
tvrdé dětství a tvrdé mládí - ale po
třicítce se velmi rychle prosadil a
potom už až do konce života žil na
vavřínech obdařen četnou rodinkou,
k níž dojemně lnul a milován náro

dem tak, jak se o tom dnešním uměl
cům nesní.
Jisté zajímavosti tu ale jsou. Hu
dební teoretici si povšimli nápadné
tvrdohlavosti, s níž se bránil, když
jeho přítel, cellista Wihan, chtěl z
poslední věty amerického cellového
koncertu vypustit závěrečné takty
a nahradit je vlastnoručně sepsanou
virtuózní kadencí. Tvrdohlavost pra
menila z faktu, rovněž konstatova
ného hudebními teoretiky, že tyto
takty obsahují citát z mladické mi
lostné písně, již složil pro Josefinu
Čermákovou, pozdější hraběnku
Kounicovou. Stejně jako kadence,
ani tento citát však v původní parti
tuře koncertu nebyl. Dvořák jej tam
připsal po návratu do vlasti, když
Josefina zemřela. Spor s Wihanem
skončil roztržkou a koncert ve svě
tové premiéře uvedl anglický cellista
Stern. Vynikající hudební teoretiko
vé konečně zjistili, že Rusalčina árie
- patrně jedna z nejkrásnějších oper
ních árií světové literatury - je pa
rafrází téže mladické milostné písně
pro Pepičku!
Méně se už v literatuře upozorňuje
na fakt, že novomanželům Dvořáko
vým se čtyři měsíce po svatbě naro
dil zdravý chlapeček. Porod zdravé
ho dítěte ve čtvrtém měsíci těho
tenství je věc dost neobvyklá. Ma
minka se za svobodna jmenovala
Anna Čermáková, a byla to mladší
sestra Josefiny.
Myslím, že tady máme prvky velmi
lidského dramatu, a velmi zajímavé
milostné historie. Dvořák obě sestry
učil na piano. Když začal, bylo Anně
jedenáct, Josefině šestnáct, a preceptorovi čtyřiadvacet. Z Anny vy
rostla dívka, jak by se dnes českoamericky řeklo, plejnová: nebyla
nepohledná, ale žádná krasavice.

Byla také velmi cílevědomá, rozváž
ná, racionální. Emocionální Josefina
naproti tornu krasavice byla: dokon
ce vyhlášená, navíc úspěšná ko
mediální herečka, obdivovaná mezi
m noha jinými i divadelním kritikem
jménem Ja n Neruda. Ze spíš než kjejímu umění to byl obdiv k jejímu
vzhledu, je zcela jasné každému, kdo
si přečte příslušnou Nerudovu re
cenzi.
Za Josefinou nesporně pálilo
hodně mladíků a závod nakonec
vyhrál hrabě Kounic. M imocho
dem, mrzí mě, že v nedávném filmu
o Dvořákovi, natočeném v Praze,
udělali z tohoto podporovatele
mužů roku osmačtyřicátého, mece
náše českých studentů (Kounicovy
koleje) a skrznaskrz vlasteneckého
člověka, mírně zvrhlého aristokra
ta, jehož dekadence se znázorňuje
tím, že podvádí nemocnou Josefinu
s hezkou komornou. Nevím, je-li to
založeno na nějakých dokladech, ale
pro Kounice to rozhodně není abych tak po pražsku řekl - typické.
Pepička se tedy stala hraběnkou,
ale už dávno předtím dala preceptorovi jemně, avšak definitivně ko
šem. Mezitím z jedenáctileté Anny

vyrostla sedmnáctiletá, osmnáctile
tá, a posléze devatenáctiletá dívka.
Dvořák, dle svědectví současníků,
to se ženskými neuměl. Byl nesmělý
do té míry, že když jeho bytná po
řádala domácí bál, vždycky utekl a
vracel se až po půlnoci. Devatenácti
letá Anna, hudebně mimořádně na
daná preceptora zřejmě obdivovala.
Dáme-li si dohrom ady precepturovu
nesmělost, frustraci ze zrádné Josefiny a dívčinu cílevědomost, vyjde
nám, kdo podle počtu pravděpodob
nosti svedl koho. V dnešní době
rovnosti pohlaví to už není žádná
vada charakteru vychází-li iniciati
va ke hříchu od ženy. Od koho vy
chází, bylo konec konců odjakživa
veřejné tajemství, a jak známo, ne
byl to Adam, kdo Evě nabídl jablko.
Ale citlivá umělecká duše není
schopna zanevřít na zmije, které
před námi, malými a neznámými, da
jí přednost hrabatům.M otiv Josefiny
táhne se v naznačeném směru celým
Dvořákovým životem - ostatně je
známo, že byl častým hostem na
Kounicově zámku na Vysoké, a
všichni také věděli, že má Josefinu
rád: na jejím pohřbu plakal useda
věji než Kounic. Groteskní přídech
dávají romanci dvě věnování: mi
lostných písní Josefině a písně A ve
Maria “ nejdražší choti”. Dvořák byl
známý taktik přes náboženství.
Matce své první známosti Anny
M a tě jk o v é , v ě n o v a l m a riá n s k ý
obrázek, Anně samé vlastní daguerotypický portrét. Tatínkovi dal

doutník, jenže tahle Anna si stejně
vzala někoho jiného.
Aby nedošlo k omylu: ani tenhle
článek, ani můj román není příspě
vek k muzikológicko-historickému
bádání. Je to pouze - jak naznačuje
podtitul románu, pokus o veselý sen
o Dvořákovi.
Josef Škvorecký
R om án o D vořákovi se jm enuje
Scherzo capriccioso a vydá je j v
roce 1982 nakladatelství Šixty-E ight
Publishers, Corp.
Napsání autorovi umožnilo Guggenheim Fellowship.

Harry T. Burleigh
Jeanhette asi deset let po Dvořákově americkém pobytu

Kočující černé
ovce
Většina profesionálních zpěváků
a kapel v Československu se živí tzv.
“ježděním”, tj. vystupováním na
venkově. Protože honoráře jsou dost
nízké a daně spolu s různými vedlej
šími poplatky dost vysoké, musí těch
vystoupení být hodně, nejméně 12-15
do měsíce. Musí je “sehnat” manažér
(toto zaměstnání ovšem oficielně ne
existuje, a kapely si jej platí ze svého),
protože agentury, které to ma jí dělat
a berou za to od muzikantů peníze,
mají jiné starosti. Např. jak do
sáhnout ještě většího snížení hono
rářů, což se jim v poslední době d a 
ří zavedením systému honorářů za
tzv. “angažovaná” (normální hono
rář) a “ neangažovaná” vystoupení
(až o 50 % mcně). Přirozeně o tom,
které vystoupení bylo “angažované”
a které ne, rozhoduje soudruh “Ně
kdo N ahoře”, a každý jistě uhodne,
jak to většinou dopadne. Soudruzi z
ministerstva kultury a Pragokoncertu dali také nedávno své chytré
hlavičky dohrom ady a rozhodli se
(v rámci šetření pohonným i hm ota
mi), že umělec nepotřebuje k dopravě
na místo koncertu auto. Místo dří
vějšího kilometrovného zavedli pro
plácení železničních a autobusových
jízdenek (II. třídy, aby se náhodou
umělec nevyvyšoval nad poctivé
pracující). Je to taková hra na sle
pou bábu, nic se samozřejmě nezmě
nilo, jezdí se dál auty, až na to, že
Pragokoncert vykazuje víc adm i
nistrativní činnosti (vyhledávání
vhodných spojů, vypočítávání jíz
dného atd.). Hlavního efektu se také
dosáhlo - dalšího okrádání lidí,
kteří teď na své daleké cesty za pra
cí doplácejí. Diety už neexistují ně
kolik let, m uzikantům také nikdo
nepřispívá na nákup drahých za
hraničních nástrojů Či zvukové
techniky. Odbory také neexistují
(konečně, čeho by asi dosáhly?).
Přesto, že je to tvrdý chlebíček,
muzikanti rádi provozují toto povo
lání, které je svobodné aspoň v ná
zvu. Nikdo je také nijak důrazně ne
nutí, aby se stali členy strany či ně
jaké organizace, a to je velké plus,
to se jinde nestává. Je s nimi sice
zacházeno jako s černými ovcemi
společnosti, sami se však cítí jako
elita. Většina kapel má také vynika
jící hudební úroveň, srovnatelnou
se západoevropskou.
Jediným obávaným problémém
jsou pravidelné “přehrávky” -zkoušky k potvrzení či získání určitého
kvalifikačního stupně a tím i jakési
licence k provozování “svobodného

povolání.” Již dlouho před jejich
termínem si hudebníci sebou berou
na cesty učebnice. Ale ne hudby,
nýbrž marxismu-leninismu, a k tomu
pilně čtou Rudé právo. Hlavním a
rozhodujícím bodem těchto “přehrávek” je totiž individuální po
hovor o tzv. “kulturně-politickém
přehledu” a “světovém názoru uměl
ce.” Co se chce od něj slyšet, to každý
ví - ale v každém případě to není jeho
hudba. Ta nikoho tak moc nezají
má...
Vladimír Rukavička
Pozn. red.: A utor článku byl 8 let
hudebním redaktorem pražského
rozhlasu. Z Československá ode
šel v roce 1980.

Oči má sněhem
zaváté
Nedávno se mi dostalo do ruky
starší číslo holandského časopisu
Přivé (18.10.1980). Se zájmem jsem
si v něm přečetla interview s"Karlem
Gottem. Přitom jsem si vzpomněla
na tu dobu před už (!) téměř dvaceti
lety...
Seděli jsme tehdy v Bruselském
pavilonu na vysokých barových
stoličkách a dívali se docela banálně
na západ slunce. Karel měl bílé sako
a srkal martini.
Právě před nedávnem dostal an 
gažmá v Semaforu a to znamenalo
tehdy hodně.
“ ..... a s Pánkovcema budu natáčet
M oon River, víš, bude se to jm eno
vat Měsíční řeka, děsná senzace.”
Napila jsem se cinzana.
“ Karel je stejně blbý jm éno,” pok ra
čoval. “ Říkej mi Čárlí... to žeru...
jo a z toho zájezdu do Západního
Berlína se stejně nevrátím.”
Cinzano mi zaskočilo v krku.
“Neblázni, Karle, totiž... Charlie...
zrovna teď, když ses dostal do Se
maforu. To ti přece zaručuje popu
laritu,” namítla jsem.
“ Hele takový pitomý divadýlko v
takový pitomý zemi, to nežeru. Ka
riéru můžu udělat jedině na Západě,
to si pam atuj!”
A tak jsem si to pamatovala.
A co tedy bylo vlastně v tom inter
view? Především to, že K a r e l j e děsný
don J u an , po kterém ženy všude
šílí.,
Ale i přesto prý Karla více než
ženy zajímá politika ve Východní
Evropě, protože je totiž komunista
a KSČ je pro něho svátá.
“P ro svou zem bych chtěl zemřít,”
přiznává. “Nidky bych nemohl ode
jít z Československa.”

Ovšem, tehdy v Berlíně prý mu nikdo
n e n a b íd n u l ž á d n o u p o řá d n o u
smlouvu. A později, když byl rok
v Las Vegas a rozdával na všechny
strany - mírně řečeno - protistátní
interviewy, také ne. A konečně, jak si
jistě každý pamatuje ze začátku
sedmdesátých let, se dokonce musel
angažovat i nynější soudruh presi
dent, aby se pan Gott laskavě vrátil
ze Z ápadního Německa, za slib, že
mu budou poskytnuty veškeré pod
mínky k práci, především to cesto
vání, o kterém se zmiňuje i v tomhle
interview.
“ Když chci, m ohu sem tam i do
Ameriky nebo do Německa - a nebo
jako teď, do H olandska,” prohla
šuje.
V Československu je vše přesně
podle jeho vkusu, říká dále. O tom
jistě nelze pochybovat. Finančně je
na tom - také díky obchodování
s valutami -jistě o něco lépe než m no 
hý důchodce či státní zaměstnanec.
A Karel je populární i v Rusku.
Tomu se ovšem ale nelze divit. Tam
je populární kdekdo, při úrovni je 
jich vlastní popmusic. A ostatně, jak
známo, zájezdy do SSSR jsou pod
mínkou k propustce na Západ. Ale
také ne pro všechny.
Psal mi nedávno kam arád z Prahy,
který je kapelníkem jedné méně zná
mé skupiny: “... a to, co my hrajeme,
je prý ideologická diverse, takže
kontrola stíhá kontrolu, ale pocho
pitelně stejně nic nezjistí (kromě to
ho, že my hrajeme a lidi tancujou) a máme štěstí, že aspoň zpíváme
česky. Správně podle předpisů by
chom měli mít v repertoáru 80% písní
našich a sovětských a 20% z kapita
listické ciziny. Kdyby se to d održo
valo, tak bychom to mohli zabalit.
A tak to děláme tak, že prostě pís
ničky opatříme českým textem a
vydáváme to za svoje věci - no a těch
20%, ty známé hity, ty přiznáme...”
Tak mě napadá: tohle se dělalo už za
první okupace, že? Moc hezky o tom
píše pan doktor Škvorecký.
Ale zpátky ke Karlu Gottovi.
Mluví prý perfektně osmi jazyky,
takže mu nedělá nej menší potíže
zodpovídat všechny nabídky k sňat
ku, co dostává z m no ha zemí. No já
tedy nevím. Kdo ho slyšel zpívat
německy nebo anglicky, bude o jeho
perfektní znalosti těchto jazyků
poněkud pochybovat. Pak asi bude
mluvit cikánsky (myslím, že měl v
repertoáru také nějaké písničky v
romštině, když ještě spolupracoval
s Gondolány) - a že by preventivně
čínsky? A česky taky umí, jeho slovní
zásoba bude určitě pár tisíc slov. I
když těch 2.000 asi nepodepsal.

Divadlo
Quijote ve Vídni
Bludní rytíři dneška žijí v exilu,
vždyť jejich rodná vyprahlá krajina
je obehnaná dráty, cesty nesjízdné či
zarubané a rytířské romány, knihy
o lásce, odvaze a cti, jsou ve stoupě
či pod zámkem - spolu s mnohými
autory. Quijotovy protivníky, obry
zla, už dávno ani nenapadne, aby
na sebe brali dětsky klamnou podo
bu větrných mlýnů. Necítí potřebu
se skrývat a ani nemají důvodu.
Zpupně rozkročeni zakrývají nám
slunce, protože rytíři, pokud ještě
žijí, ztratili zbraň, štít či koně, mnozí
všechno, někteří i odvahu, zbylí víru.
Obzvláště ti, kteří kdysi vyjeli burco
vat a teď už jenom jezdí, pohyb
vykoupili mlčením, svobodu jejím
dobrovolným popřením, z krajanů
se tichounce a skromně proměnily
v krajánky, dávné bouře vyměnili
za soukromé vichřice a lux, světlo,
za luxus, pohodlí.
Ne všichni. Quijote, kterého znám,
je rytířem pohybu - a nejen pro ty
cesty. Je bludným rytířem aniž blou
dí, pohyb mu nahradil slovo a cesta
domov. Jezdí Evropou, všude tam,
kde ještě nejsou cesty (a lidé) pod
zámkem, nemluví, ale nemlčí, hovo
ří beze slov. Nejvíce ve Vídni, ale
také v Paříži, v Lyonu, v Bruselu,
v Curychu, v Ženevě, všude, kde
lidé už zčásti ohlušení (hlukem do
pravy, rykem hesel i výbuchy de
monstrací) dosud alespoň neoslepli.
Protože k tomu, abychom pocho
pili, co nám Quijote sděluje, postačí

oči a srdce, schopnost vnímat a také
se radovat z toho, co nám vyprávě
jí ruce, nohy i těla.To říkám v množ
ném čísle, protože se jedná o po
hyby všech členů divadélka Brett
(“ prkno”), které ve Vídni založi
li čeští umělci Nika Brettschneiderová a Ludvík Kavín.
Od roku 1977, kdy dali podpisem
Charty spolu se synkem Jakubem
přednost nejistému pohybu před
vynuceným klidem, tlumočí Evro
panům svými pohyby myšlenky
českých básníků, tedy i své vlastní.
Jejich “pohybové divadlo” uvedlo
v původních inscenacích pantom i
mická díla básníka české avantgardy
a světoznámého kolážisty Jiřího
Koláře (“Zrození světla”, “J á m a ” ),
signatáře Charty žijícího v Praze, Ji
řího Boreše (“ Kmen” ), českých exu
lantů žijících ve Švýcarsku Karla
Gelnara (“Odcizení”) a manželů
Feyfarových (“ Měli jste raději zůstat
dom a...”), jakož i vlastní dílo “Jeee
...u!” (s hudbou pražských a zaká
zaných “ Plastiků” na texty legen
dárního Egona Bondyho) a dílo
Petra Handkeho (“ Poručenec chce
být poručencem”).
Nika a Ludvík vyvinuli vlastní
pohybový jazyk, srozumitelný bez
řeči, ne však bez myšlenky. Pod
jejich odborným vedením (Nika
absolvovala
brněnskou
JA M U ,
Ludvík pražskou filosofii) vyrostli
další členové souboru, zejména na
daný Vídeňák Hans Rosner. S inten
sitou, jaké dosahuje silné hudební
dílo, tlumočí diváku jeho vlastní
obavy ze stoupající agresivity lidstva

- a z jí odpovídající vzrůstající osa
mělosti lidí, z jejich nepravdy, neví
ry a nelásky. (Zejména útočně v
pantom imě manželů Feyfarových,
která některé diváky vyprovokovala
k zpětné reakci; ve výrazné globální
zkratce v díle Jiřího Boreše.) Pro
rovnováhu (ve světe bez humoru)
zažije divák v tomhle divadélku
beze slov, ale nikoliv bez tradice
(řekl bych už od pimprlat Matěje Ko
peckého až k Fialkoví a dále) také
obyčejnou nevyumělkovanou a tedy
ohrom nou legraci. Jejím autorem je
Karel Gelnar, který je naštěstí pro
diváky v civilu lesním inženýrem
a nikoliv suchopárným inženýrem
lidských duší; nespekuluje tedy,
tvoří. Hans Rosner se mění podle
potřeby v předměty denní konsumace od telefonu po sprchu a “ konsum entka” Nika se mění v totální
divadelní zážitek. Nejstručněji tuhle
totální symbiosu myšlenky a pohybu
vyjádřil jeden švýcarský recensent,
když konstatoval podle pravdy, že
autor tenhle kus napsal své interpretce “přímo na její štíhlé a ohebné
tělo”. Což potvrdí i diváci v poslední
řadě. (Divadélko “ Brett” působí a
hostuje jenom v malých sálech).
Čímž jsme sklouzli z hum oru a
poesie do účetních statistik. Z á 
padní čtenář tuší, že ve světě, kde
se lidská kultura na jedné straně
měří počtem počítačů na hlavu za
tímco na straně druhé miliony státem
placených představení či výtisků není
příliš místa pro malé - ani pro malá
divadla. Pro divadlo, které - ač vy
prodané - přesto nemůže počtem
prodaných vstupenek konkurovat
ani krajanským šibřinkám, neřku-li
ruskému koiu v Prátru, je název
nejnovější inscenace “Ouijote ve
Vídni” (autoři: Nika a Ludvík; režie
Ludvík) možná nechtěným, zato
však hutným symbolem. Neviděl
jsem premiéru na letošním vídeň
ském letním festivalu malých diva
del, nepochybuji však o jejím úspě
chu (jakož i o tom, že mnohý dojatý
divák si pomyslí cosi o kom edian
tech, když vzápětí uvidí malý vozík
ředitelské dvojice pom alovaný autoreklamou divadla - neboť na jinou
reklamu není a bez reklamy nelze).
Viděl jsem totiž tvrdou práci o zkouš
kách, práci, která přehlušila moji
ranní únavu i pozdější polední hlad
interpretů, práci vskutku quijotovskou. Když jsem potom běžel májo
vým deštěm vídeňskými ulicemi, v
nichž právě den předtím teroristé
zastřelili soc. dem. radního (pacha-'
telé dosud nevypátráni), takže se

prvomájové oslavy změnily v sm u
teční tryzny, myslil jsem na bezmoc
kultury tváří v tvář primitivitě, na
únavu z této bezmoci, ale také na
obdivuhodný vzdor Quijotů, bojují
cích s větrnými mlýny - i s obry, kte
ří se za nimi skrývají. J a k o laik ne
m ám žádný název pro onen typ po
hybové kultury a divadelního umění,
kterým mě oslovuje divadélko Brett,
jeho autoři a interpreti. Sám pro sebe ho nazývám uměním vytrvat!
Jaroslav Vejvoda

Exilová léta K.H.B.
Roku 1978 se podařilo Jiřímu Moravovi, žijícímu v Innsbrucku, nalézt
zcela neznámou rakouskou úřední
korespondenci o Havlíčkově exilu v
Brixenu 1851-1855. Došlo k tomu v
Archivio di Stato v Bolzanu, dne
šním hlavním městě italské provincie
Alto Adige a o jeho objevu referoval
nejen náš tisk, ale i Tyroler Tageszeitung, Dolomiten Alto Adige a z
velkých listů švýcarský Neuč Ziircher
Zeitung a rakouská Die Presse. Již
při nahlédnutí do těchto zapráše
ných, švabachem a hroznou úřední
němčinou psaných dokum entů, je
jichž mezičlánek se nachází i v Ty
roler Landesarchivu v Innsbrucku,
bylo jasné, že se jimi nejen definitivně
vyvrací brixenská mučednická legen
da, o což se pokoušel Masaryk již ro
ku 1896, ale že se tu českému exilu
dává do rukou látka neobvykle brizantní politické aktuálnosti. Po ně
kolika uvedeních Havlíčka italským
a rakouským rozhlasem, při nichž za
zněla poprvé jeho díla tam, uveřejnil
M orava v Tyrolích nejen populární,
ale v mnichovském Collegiu Carolinum i vědeckou studii, o které, jak o i
o ostatním, informovala Svobodná
Evropa. Jeho právě vycházející “ Exi
lová léta Karla Havlíčka Borovského”
ukazují nám, kteří žijeme v cizině,
něco docela jiného, než co jsme se
učili ve škole, a komunistickému re
žimu doma, který se dodnes vytahu
je svou údajnou pokrokovostí, jak
vlastně byla ta tzv. zaostalá a reakční
rakouská monarchie ke svým protiv
níkům lidská. Zvláště Husák, který
má spadeno na české intelektuály, by
si měl vzít v Moravově publikaci ne
jen z rakouského ministra vnitra Bacha, nakonec taky bývalého advoká
ta, ale i z císaře Františka Josefa I.,
tehdejší hlavy státu příklad. Kniha,
tištěná a vázaná v Izraeli s obálkou
Jiřího Hejny a v layoutu K.R. Matějovského obsahuje třicet vyobrazení
v textu a šedesát dobových fotogra
fií v příloze, stojí 20 sFr / 10 US $ bez
poštovného a je ji možno objednat u
Konfrontace, Badenerstr. 727, CH8048, Zúrich.

Obchod__
Ruský plyn
v Německu
Před třemi lety mi telefonovali z
Městských podniků Mnichova a sdě
lili, později potvrdili nejprve obyčej
ným, posléze doporučeným dopisem,
že mi u plynového topení musí vy
měnit trysku. Odpověděl jsem, že no
vou trysku nepotřebuji, protože ta
stará byla vyměněna před třemi měsí
ci a dobře hoří. A jestliže trysku vy
mění, nezaplatím ani zlámaný fenik.
Bavorské úřady, které mne už upomínaly i za 66 pfennigů, se v záleži
tosti výměny trysky, připom ínám , že
nová stojí včetně montáže 45 DM ,
zahalily v důstojné a velkorysé mlče
ní, což mi vlastně mělo být podezřelé.
D va řemeslníci, kteří mi přišli trys
ku vyměnit, mi hned u dveří hlásili,
že nemusím nic platit, protože výmě
na je gratis.
“ Platí to obchodní partner, který
od příštího měsíce začne dodávat do
M nichova plyn,” řekl mi montér.
Obchodní partner, který dělá něco
zadarm o, vzbuzuje podezření a zvě
davost.
“ Který obchodní partner?,” zeptal
jsem se.
“ Rusáci,” odpověděl Bavorák,
“ celý Bavorsko bude vod příštího
měsíce topit ruským plynem! Proto
ty nový trysky v h o řá k u .”
“ Heleďte se,” řekl jsem po bavorsku,” tak já žádný nový trysky ne
chci, a ruskej plyn už vůbec ne!”
“ Tak holt nebudete topit, anebo si
předělejte všechno na elektriku, ale
bude to stát fůru peněz.”
“ A co když nám Rusáci zatáhnou
kohout, a třeba uprostřed zimy?”
“ To voni neudělají,” ušklíbl se b a
vorský montér, “ páč bysme jim ne
dali alpský bejky, na semeno.”
“ Co kecáš,” okřikl druhý m ontér
kolegu, “ nejde přece o bejky, ale o
velkej, mezinárodní kšeft! Abyste to 
mu rozuměl,” obrátil se ke mně, “ na
ši velcí bosové z Porúří dodávají Rusákům na úvěr roury a techniku, aby
mohli plynovod ze Sibiře stavět. A
voni nám zaplatí dodávkam i zemní
ho plynu. My v Bavorsku jsme první
na ráně. T ak chcete ty nový trysky
nebo ne? Jestli ne, tak vám musím
topení vodstavit a zavolejte si firmu,
ať vám to tady předělá na elektriku.
K oukám , šest pokojů, takže takovejch dvanáct tisícovek byste musel
za předělání vypláznout.”
Vytápíme tedy, a s námi 20 procent

mnichovských domácností, “ reakc io n á řs k ý ” byt “ socialistický m ”
plynem, který k nám do Bavorska jde
přes Čechy a někdy tuze zapáchá.
V novinách psali, že sovětský plyn
se musí ještě na území SSSR chemic
kými prostředky ze Západu upravo
vat, ale že Moskvě dojdou tu a tam
devízy na nákup kapitalistických
chemikálií, takže nám s plynem a pod
tlakem ženou do potrubí i síru a jiné
svinstvo, které při spalování zane
chává kočičí zápachy. Ale co dělat,
jiný plyn nemáme.
Německá spolková republika je
na přírodní bohatství chudá, ba sko
ro nejchudší v Evropě. M áme tady
vlastně jen uhlí. V Porúři, v největším seskupení průmyslu v Evropě,
chybí dokonce i pitná voda. Uvažu
je se, že bychom ji kupovali ve Švý
carsku, kde mají vody z ledovců dost.
Vezměme třeba benzín: Když jsem
byl vloni v USA, stál galon 1 dolar
30 centů. J a k směšná cena! Ve Spol
kové republice byste za galon, tedy
za 4,5 litrů, museli zaplatit 3 dolary,
ve Francii o 45, v Itálii asi ještě o 60
centů více.
Pokud jde o zemní plyn, pokouší
se Spolková republika udělat vše,
aby nebyla závislá jen na dodávkách
z jedné země. Ale odkud zemní plyn
brát, na tuhle otázku zde příslušní
a odpovědní mohou odpovědět jen
pokrčením ramen, utrápeným po
vzdechem a poněkud ustrašeným p o 
hledem na Východ. V roce 1979 (úda
je z roku 1980 nejsou ještě k dispozi
ci) kryla Spolková republika potře
bu zjedné třetiny vlastní těžbou zem
ního plynu. Z H olandska jsme dosta
li 37, ze Sovětského svazu 16 a z N o r
ska 10 procent z celkové spotřeby. Je
zřejmé, že podíl Sovětského svazu se
mezitím zvýšil asi na 18-20 procent
a Sověti povytáhli ceny o dvacet p ro 
cent, což cítím vždy, když platím
účet za plyn. V Bavorsku se něko
lik firem pokouší najít ložiska plynu,
investuje se zde ročně několik desí
tek miliónů marek do neustále no
vých vrtů, dosud sice s velkými nadě
jemi, ale bohužel bez valného úspě
chu. H odně si slibujeme od roku
1983, kdy máme konečně im porto
vat tekutý podzemní plyn z Alžíru,
což je dosti nákladná záležitost;
v každém případě stojí více než in
vestice vdo staveb sovětských plyno
vodů. Říkám to nerad a zneklidňuje
mě to, ale to jsou strohá fakta, která
se lze dočíst v národohospodářských
rubrikách všech velkých a serióz
ních novin.

Z atáhn out západní Evropu do su
rovinové závislosti na Sovětském
svazu, není nápad nynějších vládců
v Kremlu. Cosi podobného měl na
mysli Stalin po roce 1945, ale nemohl
mít úspěch, protože Sovětský svaz
vyráběl tak málo, že o přebytcích
mohl “ velký génius” jen snít - a asi
snil. Teď jsme se ocitli v čertově k ru
hu: Spolková republika potřebuje
hodně energie, ale neví, kde ji vzít.
Rusové, abychom zůstali u plynu, jej
mají, ale nejsou zase schopni jej vlast
ními silami dopravit k nám. Jestliže
otázku západoněmecké pomoci So
větskému svazu při stavbě plynovo
dů prozkoum ám e z ryze obchodního
hlediska, není to špatný “ byznis”
pro nás ani pro Moskvu. V obcho
dě platí prostě pravidlo: Každý chce
(a má) vlastně něco vydělat. Ostatně:
Nám i přátelsky naklonění arabští
naftoví šejkové nás odírají skoro až
nestydatě, ba v poslední době zřetel
ně hrozí: Nedodáme-li zbraně, nedá
me naftu. Takže i sovětské zvýšení
cen za dodávky zemního plynu je
vlastně z obchodního hlediska nor
mální záležitostí. Na váhu padá však
jiný, ale vlastně pořád stejný faktor:
Sovětský svaz nikoliv jak o obchodní
partner - na tom to poli se chová do
sud kulantně - ale jak o impérium,
které ještě neuspokojilo své choutky
na ovládnutí světa, a to všemi pro 
středky, tedy včetně nátlaku přes su
roviny. Prozatím není závislost na
sovětském zemním plynu pro Spol
kovou republiku nebezpečná; kdy
by Sověti uzavřeli kohouty, přidě
lali by nám jen trochu starostí, ale
katastrofa by nenastala. M nohem
horší by to mohlo být v budoucnosti,
kdyby vláda Spolkové republiky ne
našla východisko z energetické kri
ze, lépe řečeno, kdyby se řešením pro
západní Německo snad nejdůležitější
otázky, neustále vyhýbala ze stra
chu, že by se dostala do nepřeklenutelného rozporu s levicí uvnitř vlád
noucí koalice sociálních dem okratů
a liberálů. A to mne právě znepoko
juje: Aby se za a) vyhnula konfliktu
s levicovými křídly uvnitř svých stran
v rozhodující otázce staveb atom o
vých elektráren, a aby za b.) nějakým
způsobem odvrátila energetickou
krizi, preferuje spolková vláda ob
chod se sovětským plynem a dostává
se - nebo se může brzy dostat - do
fáze, kdy závislost na Sovětském
svazu posílí Moskvu tak, že nebude
jen (jako dosud) přizpůsobovat cenu
plynu světovému trendu, ale položí i
politické podmínky. Nejsem tedy v
gruntu proti obchodu s plynem mezi
Spolkovou republikou a Sovětským
svazem, ale jsem proti tom u (a to ne

m ám z vlastní hlavy, ale vyčetl jsem
varování z úvah rozvážných n árodo
hospodářů se schopností myslet ne
jen na zisky, ale i politicky), aby do
dávky překročily mez, za níž by si So
věti mohli dovolit diktovat cokoliv.
Neustále se zvyšující potřebu ener
gie musíme ve Spolkové republice
pokrývat z atomových elektráren,
protože jiné zdroje nemáme. Elekt
rárny na uhlí produkují více špíny a
jedů než jaderné, a navíc: uhlí potře
bujeme pro chemický průmysl. Ať
nám tedy Sověti dodávají stále více
zemního plynu, ale nikdy více než
20 procent z celkové spotřeby.
Západoněm ecké problémy s ener
gií nelze měřit nebo srovnávat s ka
nadskými. V Kanadě je asi 24 milió
nů obyvatel, a abychom zůstali u
zemního plynu, K anada těží 72 mi
liard kubických metrů ročně. Spol
ková republika, země se 65 milióny
obyvatel, těží ročně jen asi třetinu
své spotřeby zemního plynu, tedy 21
miliard kubíků. K anadská těžba
zemního plynu by nám tak akorát
stačila na vytápění 20 procent d o 
mácností. A pokud jde o Američa
ny a jejich plýtvání energií, běhá nám
z toho v Evropě mráz po zádech.
M ráz po zádech mi přeběhl nedávno,
když jsem srovnával knihovnu a z
jednoho tlustého svazku vypadl účet
za roční spotřebu elektřiny a plynu
v Ostravě. Měli jsme tam 4-pokojový
byt a byli jsme v domácnosti čtyři
jak o tady. Když jsem ostravský účet
z roku 1973 srovnal s mnichovským
z roku 1980, padl jsem málem do
mdlob: v Mnichově spotřebovala
naše dom ácnost čtyřikrát více ener
gie než v Ostravě. A to nepočítám
auto. D o m a jsem jezdil za 8 litrů na
sto kilometrů, tady mi šestiválcový
opel žere 13, a to si ještě pochvaluji
jak málo “ chlastá” . D o m a jsme jez
dili úsporně; když autem, tak všich
ni čtyři. Tady jezdím povětšinou sám
- a táhne mne 130 koní...
Obchodní naivita západních Něm 
ců je skutečně někdy až děsivá, hlav
ně ve vztahu k Sovětskému svazu.
Ale strach jsem zažil i vloni v USA
v restauraci u dálnice kdesi v Indianě. Ke stolu přisedl typický farm ář a
dali jsme se do řeči. Nemusel se ani
příliš nam áhat, aby poznal, že jsem
Evropan. A bodrý Američan mi vy
světlil svou životní filozofii i světový
názor: 1) Bolševici v Rusku jsou největší zloduchové, zplozenci ďáblova
semene. Kdyby se nějaký narudlý
ukázal u nich, vezme flintu nebo
kolt a na místě ho odflákne. 2) Vláda
ve W ashingtonu ožebračuje farmáře
tím, že jim chce uvalit embargo na
obilí, které dosud produkovali a pro 

dávali z velké části do Ruska. “ Žiji
ve svobodné zemi,” řekl mi farm ář z
Indiány, “ tak co mi bude vláda mlu
vit do toho, kom u obilí prodat a ko
mu ne! K do zaplatí, ten je dostane.
Obchod je obchod.”
Pochopíte, že jsem byl z poctivé
ho, amerického farmáře poněkud
zmaten. Ostatně: I Kanaďané vyvá
žejí obilí do Ruska. Z Evropy, hlav
ně však ze západního Německa, do
stává východní blok zase máslo, Po
láci teď dokonce i cukr, luštěniny,
sádlo i umělé tuky a maso...
Když mi před třemi lety vyměnili
trysku u plynového topení, běhal
mi i ve vytopeném bytě m ráz po zá
dech. Mezitím jsme si na sovětský
plyn dokonce zvykli, a kdyby tu a
tam nezapáchal, ani bychom si už ne
uvědomovali, že k nám proudí ze Si
biře. Kdybych se však dozvěděl, že
odebíráme více než 20 procent celko
vé spotřeby zemního plynu ze Sovět
ského svazu, volal bych řemeslníky
a zařídil se na elektriku. Ale radši ne
budu čekat: Letos v létě přejdeme na
vytápění elektřinou. Bude to o něco
dražší, ale jistější - a bez sibiřskosovětského zápachu.
O ta Filip

Jaroslav Brodský
povoláním učitel, dlouholetý politi
cký vězeň (v uranových dolech J á 
chymov a v jiných táborech), autor
knihy Řešení G am m a, která byla pře
ložena do m noha jazyků, bývalý ge
nerální tajemník K 231, zemřel náhle
v Torontě dne 2. srpna 1981 ve věku
61 roků.

Služba čtenářům
33 ročná, 167 cm, Stíhla, slob o d n á, p ěkn á b lo n d ín k a, labor a n t k a hl’a d á i n t e l . p a r t n e r a
k spoločnému životu v Kanadě
či USA.
Značka: Krásné je žit'

Sociologie
Vlezte nám na
záda s politikou!
Socialistická moc, tento Golem
vydechující zápach vyčpělého piva
a střelného prachu, se velmi často
ve svých tiskovinách zabývá jevem,
který skromně a stydlivě nazývá maloměšťáctvím. Pravověrní tam často
hovoří o “ přežitcích buržoazní psy
chologie”, i když zcela zřetelně jde
o psychologický výplod systému so
cialistické moci. Odcizení člověka se
tam projevuje mimo jiné odklonem
od věcí veřejných a přimknutím
k hodnotám osobním a soukromým
a k rodině. Nechci však v tom to
článku lamentovat nad Čechy, že
jsou jací jsou, že berou úplatky, o nic
se nestarají, pijou a nadávají na P o 
láky, že si kvůli nim nemohou koupit
nový koberec. Takových lamentací
už jsme četli moc. Chci dnes o Češích
hovořit s jiné stránky.
Před nedávnem uveřejnili Dalibor
Holda a Zdena Čermáková v So
cialistickém časopise ČSAV (srpen
1980, č. 4) studii o výzkumu tzv.
hodnotových orientací. T entočlánek
nějak pronikl rukama censury,
možná proto, že autoři Holda i
Čerm áková pracují na Ústavě marxismu-lininismu University Karlovy
v Praze, nebo že Socialistický časo
pis je tiskovina, kterou masy zrovna
nehltají. Zkrátka, dva sociologové
prozkoumávali, čeho si ve svém ži
votě nejvíc váží mladí i staří občané
socialistického státu. Všichni tázaní
dostali seznam, ve kterém měli ozna
čit, co považují za nejdůležitější ve
svém názoru na život, co za “velmi
důležité”, co za “celkem důležité”
a co za “ nejdůležité”. Z odpovědí pak
autoři sestavili statistiku.
Celkem Holda a Čerm áková pro
zkoumali tři skupiny lidí. V jedné
bylo 2400 studentů všech fakult Uni
versity Karlovy, ve druhé bylo 3630
mladých lidí od 15 do 25 let, nej
různějšího povolání, trvale bydlících
v Praze, a ve třetí bylo 1027 obyvate
lů Českých Budějovic ve věku od 18
do 60 let.
Výsledky byly skoro shodné u
všech tří skupin. Pro zajímavost
uvádním hodnotovou škálu studentů
Karlovy university. Pořadí toho,
čeho si studenti v životě váží a čeho
by chtěli dosáhnout, je:
1. Mít dobrého životního partne
ra.
2. Být zdrávi.
3. Mít dobrou práci, dobré za
městnání.

4. Mít dobré znalosti, hodně vě
dět.
5. Mít a vychovávat děti.
6. Zít v klidu a jistotě.
7. Rozum ět lidem a světu kolem
sebe.
8. Být užitečným druhým lidem
a společnosti.
9. Mít dobré přátele.
10. Mít dost peněz, vysokou ži
votní úroveň.
11. Mít dost času na odpočinek a
záliby.
12. Být informován o tom, co se
děje v naší společnosti a ve svě
tě.
13. Být činný v zájmových a spo
lečenských organizacích.
14. Být politicky činný.
Člověk by si řekl, že to js o u jenom
nezodpovědní študáci, kteří na ně
jakou SSM a politiku kašlou a proto
ji uvádějí až na posledním místě.
Avšak ostatní mladí lidé z Prahy
mají skoro stejná hodnotová mě
řítka. O něco víc si váží dobrých
přátel (6. místo), a méně chtějí ro
zumět lidem (I I. místo), jinak je je
jich pořadí hodnot skoro stejné, a o
tři poslední místa se u nich dělí to u 
ha po informovanosti o tom, co se
děje v naší společnosti, po politické
aktivitě a po činnosti ve společen-.
ských organizacích. Stejně se vyjá
dřili i občané Českých Budějovic,
u nich opět byla politická činnost
na posledním místě, zatímto zdraví,
dobrý životní partner, děti, klid,
jistota a přátelé byli na místech
předních.
Nechci k tomu dodávat nic mra
voučného. Socialistický stát zahnal
lidi od věcí veřejných do jejich rodin,
a politika je teď pro ně věcí špinavou,
tím posledním, čím by se chtěli v ži
votě zabývat.
Je zajímavé, že požadavek dostat
ku peněz a vysoké životní úrovně je
také až na spodní hranici hodnot,
těsně před politikou, veřejným děním
a organizacemi. To totiž ukazuje,
že přes všechno lamentování nad
o p o v r ž e n í h o d n ý m i s n a h a m i po
konsum u není spotřeba věcí v životě
českého člověka tím hlavním.
V
exilové literatuře i v článcích
přicházejících z Československa
se často hovoří o “konsumní spo
lečnosti”, o spotřebitelské m enta
litě, o úplatcích, o snaze zb ohatnout
za každou cenu. Je tom u opravdu
tak? Nepohybují se kritici jen na
povrchu jevů? Nezaměňují nutnost
složitého shánění životních potřeb
za hrabivost a demoralizaci? Ono
totiž dávat úplatek není nic příjemné

ho, a brát jej mnohdy také ne. Lékař ,
kterému dává babka pensistka pade
sátku do kapsy, rozhodně nemá po
cit lidumila.
Je zajímavé, že na jednom z před
ních míst je to uh a po klidu a jistotě.
To je všeobecná lidská vlastnost,
na tu není nutno žít v socialismu.
Žít v klidu a jistotě však znamená
žít tam, kde platí zákony, kde se na
dané dítě dostane na studie, kde
jedno slovo nezničí budoucnost člo
věka, kde člověka hodnotí za to, co
udělá, a ne za jeho třídní původ, kde
máš jistotu, že v obchodě dostaneš
maso, instalatér že ti opraví vodovod
a stát ti dá pas.
O podobných vztazích k veřejné
mu životu hovoří i průzkum “so
cialistického stylu života”, jak o něm
píše PhD r. Emilia Malá, C.Sc., v
bratislavské Pravdě 17. ledna 1981.
Výzkumné ústavy kultury v Praze
a v Bratislavě daly tisícům lidí otáz
ku, co nejraději dělají ve svém vol
ném čase. Občané na to odpověděli,
že se nejraději věnují
1. technické činnosti
34%
2. kulturní činnosti
22,3%
3. rekreační činnosti
14,0%
4. aktivní sportovní činnosti 9,2%
5. sledování televize
6,3%
6. své rodině
4,0%
7. širší společenské činnosti
1,6%
8. vzdělávací činnosti
0,7%
9. ostatní činnosti
2,5%
celkem
94,6%
Kam se podělo těch zbývajících
5,4%, nevíme, ale na tom teď nezá
leží. Zase jsou na prvém místě záj
my osobního rázu - domácí kutil
ství, čtení knih, hudba, divadlo, kino,
odpočinek a sport, a na konci je
“společenská činnost”, tj. politika
a masové organizace, pracující pod
vedením strany a vlády, jakož i vzdě
lávací činnost, pod kterýmžto poj
mem asi můžeme rozumět školení a
večerní universitu marxismu-leninismu. Ani na tu jejich televisi se
lidé moc nekoukají.
Stanislav Reiniš

Služba čtenářům
Znám á česko-kanadská kapela nabí
zí své služby mladším i starším ke
ke společenským akcím kdekoliv v
Ontariu. Pište na adresu:
Petr Solařík, 61 Bridlington Rd.,
London, On., C anada N6E 2G6
nebo volejte: (519) 686-6877

" V každém okam žiku existují orto
doxní ideje, o kterých se předpokládá,
že je všichni správné myslící lidé
přijmou bez otázek. N ení výslovně za
kázáno říkat to či ono, ale ‘nemá se to
říkat'. Tak třeba ve viktoriánských
dobách se ‘nedělalo’ to, aby se mluvi
lo v přítom nosti dámy o kalhotách.
Každý, kdo jedná proti převládající
ortodoxii, j e umlčen s překvapující
účinností. Opravdu neortodoxní názor
není nikdy vyslechnut nestranně, a ťu ž
je uveřejněn v populárním denním tis
ku či ve snobských časopisech.
Zm ěnit jednu ortodoxii za jinou ne
n í žádným pokrokem . Největším ne
přítelem je gramofonové myšlení,
opakování toho, co se v tom okam ži
ku hraje. ”
George Orwell

Nové knihy

Když čtu knihy, vycházející v exi
lu, myslím často na to, kolik velkých
talentů dnes v exilu tvoří pro dosti
omezený kruh čtenářů, a kolik jich
mohlo v Československu vyrůst,
a nevyrostlo, a kolik nadaných lidí
maří svůj čas v zaměstnáních, do
kterých nepatří, a kolik lidí socia
listická moc změnila v cyniky, prospčcháře, úředníky a straníky, a ko
lika z nich přiřkla špatný původ a
poslala je “dělat” . To jsou hodnoty,
které se nikdy nevrátí a které se ne
dají nahradit. Kdysi dávno stála
dosti značná část naší kultury na
straně komunismu. Ty doby už
dávno minuly. Na straně komunismu
dnes stojí jen velmi dru hořadá indivi
dua, a ti, kteří opravdu něco zname
nají, stojí mimo, v ústraní, a píší pro
nás, čtenáře v exilu.
P odivuhodná příhoda se udála
Také proto jsem četl s potěšením
letos v M ontrealu při zakončení le básně Karla Siktance “ Český orloj.”
tošní hokejové soutěže C anada Cup.
Tato čistá, krásná, místy kapánek
Turnaj letos vyhráli Rusové, a K a drsná poesie je bezesporu událostí
nadský p o h ár jim byl slavnostně pře roku. Vydal ji Daniel Strož v Mni
dán hned po finále proti kanadské chově, v edici Poesie mimo Domov,
mu mužstvu. Tento pohár je vyroben
za DM 24.00. Daniela Strože jsme
z čistého niklu, a je značně masívní.
trochu v naší rubrice zanedbali, ale
Pierre Trudeau jej stěží uzvedl, když od nynějška budeme o jeho knihách
jej sovětskému mužstvu předával.
psát pravidelně. Tento nadšený,
P o h ár je majetkem kanadské vlády,
pracovitý vydavatel v minulých
a mezi turnaji je natrvalo uschován
měsících připravil do tisku, kromě
v rezidenci generálního guvernéra
Českého orloje, několik zajímavých
v Ottawě. Letos po slavnostní cere knížek básní. Z nich chci na prvním
monii p o h á r náhle zmizel. Během ně místě jm enovat svazek zbožné poesie
kolika m inut však bylo zjištěno, že Anastáze Opaska “Vyprahlá kraji
si jej Sověti schovali do veliké brašny
na” (D M 12.00). I otrlého čtenáře
básní určitě zaujme inteligentní,
a pokoušeli se jej nenápadně odnést.
Pak se vymlouvali, že “ neměli špatné
na obrazy bohatá poesie Olgy Neúmysly” . Předseda výboru hokejové veršilové “Vzápětí”, (D M 10.00)
soutěže C an ad a C up o tom prohlásil: (“Některé jsou děvkami prý z přiro
“ Věřil bych jim, kdybych neviděl, jak
zeného n utkání/ jiné opět zřetelně
se pokoušejí p o h ár schovat” .
z přinucení/ ale některé/ ty si obháčkují povolnost chtíčem/ nebo
okouzlením/ až když je obnošená/
ty jsou děvkami z dobroty srdce”).
Emigrantský sen?
Vlastenecká je poesie R oberta Vla
cha "Tu zemi krásnou” (D M 10.00)
Deset exulantů z Laosu zemřelo po
(“Dom ove nenávratný/ s dětskými
příchodu do USA za tajuplných
říkadly,/ domove let mých zpěv
okolností. Asi 21.000 laoských upr ných,/ stesk marně hledá tě v nich/
chlíků, většinou příslušníků kmene
tisíci tykadly”). Nihilistické jsou
Hm ong, se v minulých dvou letech
verše Jaroslava Kovaříka “Chvíle
usadilo v Minnesotě, Iowě a Oregopřeměny” (“ Ale i moře je jen krát
nu. Všichni zemřelí byli muži mezi
kým/ nadechnutím vesmíru/ tohoto
25 a 50 lety, všichni zemřeli mezi půl zázračného tvůrce/ bez lidské ctinocí a svítáním, ve spánku. Někdy
žádostivosti”). Nakonec chci jm e
smrti předcházelo těžké dýchání a
novat
nezařaditelnou,
nepolapivýkřiky. Předáci kmene si myslí, že
telnou,
nepředvídatelnou
poesii
tato úmrtí jsou buď důsledkem vzpo Oldřicha Mikuláška “Agogh” (DM
mínek na předchozí útrapy, nebo d ů 
12.00). Zatímco u jiných knížek,
sledkem účinku nervového plynu,
o kterých dnes píšu, stačilo často
kterým je pobíjeli Severovietnamci.
k postižení ovzduší jedno čtyřverší,

Dočasné umístění
kanadského poháru

v této knize listuji a musel bych ji sem
opsat celou. Je v ní moudrost, i
nostalgie, i poetické zamyšlení, i
vtip (“ některý zvláště navštěvova
ný pár stehen,/přijde denně dráž,/
než vesnička opuštěných děti”).
Ostatně, přečtěte si ji sami.
Další sbírka básní je z naklada
telství Index. Pseudonym Jan Čech
napsal “ Pozdvihování slov“ (DM
15.00, US $ 7,20). Je to bojovná,
politická poesie, napsaná v roce
1979, kdy se socialistická moc již
pokoušela zlikvidovat C hartu 77.
Navzdory názvu (Byl lásky čas)
a autorovi (Karel Hynek Mácha)
je další svazek dílem prozaickým.
Je to proslulý deník K.H. Máchy,
'který ukazuje, že M ácha nebyl jen
snílkem, ale i statným milencem.
Tento deník byl vydán naklada
telstvím 68 Publishers, za Can. $
6 .00 .

Filozofická díla jsou v dnešním
souboru zastoupena “ Kacířskými
esejemi o filozofii dějin” J a n a P a
točky. Vydala je Edice Arkýř za DM
21.40. Je to těžké dílo, a nemusíte
s ním souhlasit. Ale i když s P atoč
kou nesouhlasíte, vždy vás přinutí
přemýšlet. A to je klad.
Nakladatelství Velehrad vydalo v
minulých měsících několik knih,
které jsou zajímavé i pro nekato
líky či všeobecně vlažné ve víře.
Projev Ja n Pavla II. k OSN “Základ
spravedlnosti a míru” (500 lir) je jen
malá, ale zajímavá a význačná bro
žura. “Nejen popel” (3000 lir) je
soubor kázání, pronesených na
každoročním Popelci umělců v M ni
chově. Čtu velmi rád životopisy
svátých, které Velehrad vydává,
protože jsou zpravidla historicky
přesné, dobře psané a vůbec zajíma
vé. Nyní vydali životopis sv. Be
nedikta, ve kterém je i poutavé čtení
o činnosti českých benediktinů (4000
lir)Od C.S. Lewise, oblíbeného auto 
ra science fiction, vydal Velehrad
teologický esej “ Problém bolesti”
(3500 lir), ve kterém hovoří o smyslu
života. Spolu s nakladatelstvím
Skaut vydal Velehrad “ Táborové
epištoly” n ezničitelného starosty
exilového skautingu Velena Fanderlíka. Je to vyprávění o m nohale
tých tábornických zkušenostech
exilových skautů v m noha zemích
světa.
Záslužným činem, i když neurče
ným k široké spotřebě, je bibliogra
fie Masarykových spisů, vydaných

,

v angličtině, a knih o Masarykovi.
Napsal ji Jiří Kovtun a vydala ji U.S.
Library of Congress.
Z nakladatelství Konfrontace je
kniha “Za čarou“ J a n a Schneidera
(14.00 sFr). Také by se dala nazvat
“ P o stopách Čechů a jiných zajíma
vých individuí v Evropě a jinde”.
Velmi dobře se to čte.
Ze zábavné, skoro bych se pod 
řekl “ oddechové” literatury jsem
dostal dále do ruky tři knihy z pen
talogie Vladimíra Škutiny “ Pět
podob napětí a hum oru”. Distri
buuje je Galerie Krause v Pfaeffikonu, účtování je poněkud složité,
ale všech pět knih stojí 38 sFr. První
z nich je “Zločin s rozumem”. Jsou
to vědecko-fantastické
povídky.
Škutina v nich zachází s vědou
poněkud volně, ale zábavně. D ruhá
kniha je “Jezdec a sm rt” o au to m o 
bilovém závodníku Františku Štastném. Třetí je “ Máš na hlavě zah rád 
ku”, a v té Škutina vzpomíná na
průšvihy své třídy na pražské Křemencárně, takové ty o prvním flámu,
o kouření na záchodě, o tom, čím
vynikal který profesor atd.
To je asi tak všechno. Vášnivému
čtenáři exilové literatury přibyde
do knihovny dalších dvacet centi
metrů knih, ale i ten normální řa
dový si v tom to výběru leccos najde.
S. R.
Zde jsou adresy jednotlivých nakla
datelů a distributorů, kde si knihy
můžete objednat (pokud si neob
jednáte u Bohemicum Distribution):
Poesie mimo Domov, M ax Woenner
Str. 31, 8000 Muenchen 50, Západní
Německo
Index, 5 Koeln 41, Postfach 410511,
Západní Německo.
68 Publishers, Box 695, Station A,
Toronto, Ont. M5W 1G2, Kanada.
Edition Arkýř, Postfach 34008, 8000
Muenchen 34, Západní Německo.
Velehrad, Via Concordia 1 , 1 -00183
Rom a, Itálie.
Konfrontace, Badenerstrasse 727,
C H - 8330 Pfaeffikon, Švýcarsko.
Dialog, Gutleutstrasse 15, D - 6000
F rank fu rt/ M, Západní Německo.

Poznámka k poznámce
M ěl bych poznám ku k poznámce M. H.
ohledně hrobu J. Welzla. V Dawsonu
jsou lidé pohřbíváni v pořadí, ja k ze
mřou. Podle toho m ůj kam arád Čenda
Z. přesně našel místo a postavil na něm
pom ník J. Welzla. Pom ník je umístěn
směrem nahoru vlevo od pom níku
RCMP.
Vláďa Ošťádal

Próza
Oceťová cesta
Pavel Taussig
“ M am a,” - zakričal M artin po pří
chode zo školy medzi dverami, - “hádaj, čo bude z tvojho syna: filmová
hviezda!”
Martin odjakživa rád preháňal a
m atka brala všetky jeho řeči s re
zervou. No tentokrát zrejme bolo na
veci čosi pravdy. Pri rascovej polievke jej syn vzrušene popísal, ako
k ním pri dejáku vrazili do triedy
filmári a opýtali sa, ktorí žiaci by
chceli prísť zajtra na filmovanie.
Přihlásila sa pochopitel’ne celá trieda. Nato páni od filmu sprísnili ná
roky: chceli len takých, čo majú
modru k o š ď u , pretože ide o film zo
svázáckého prostredia. Váčšia polovica triedy si teda zhnusene sadla.
Zvyšok národa si režisér dokladné
premeral, no rad za radom chlapcov
zamietol, až zostal jeden jediný:
Martin. Zajtra ráno sedem nula nula
má zraz pred Národným divadlom.
Pri zemiakoch na cibuTke zača
li spriadať sny o filmovej slávě. M at
ka, hocako sa im z vrodenej skepse
bránila, sa odrazu viděla vstupovat’
v sprievode svojho svetoznámeho sy
na na ples v Hollywoode alebo aspoň
na Barrandove: “ M am a, dovol’,
aby som ti představil starých zná
mých, ktorí už dlho túžia spoznať
moju matku. Charlie Chaplin a
Maurice Chevalier...” Na oslavu
dňa si štrngli pohárom malinovky,
keď tu zrazu m atka zhíkla: “ Preboha, Martin, veď ty v tom zvaze
predsa vóbec nie si!”
To nebola otázka od veci. Písala
sa jeseň roku 1949 a jednotný Česko
slovenský zváz mládeže bol ešte takrečeno v plienkach. V Martinovej
triede doň patřili dvaja-traja chlapci
z rodin stranických kádrov a niekol’ko synkov prezieravých kapitalistov. Tito čerstvo znárodnění podnikatelia vidiac, že svojim deťom nemóžu zabezpečit’ budúcnosť dlhoročným stu dijn ým po b y to m vo
vybraných internátnych školách vo
Švajčiarsku, chceli im ju aspoň
ul’ah£iť členstvom v tom to budovatel’skom spolku. Martinov otec
ako účtovník však nebol súdruh ani
bývalý kapitalista a synov politický
vývoj přenechával beztak zásadné
škole, aby nič nepokazil. Martinova
triedna, ktorá chcela v marci 48 při
hlásit’ do Zvázu celú triedu en bloc

bez dlhých řečí, vyletda zo škol
ských služieb kvóli 1’udáckej minu
losti, kým stačila svoj záměr uskutočniť. Potom sa na M artinovu trie
du pri agitovaní akosi pozabudlo
a tak chlapec podobné ako váčšina
spolužiakov písal v kádrových dotazníkov do rubriky “ Členstvo v
masovo-politických organizáciach”
tučnú nulu. M atkina otázka ho však
napriek tom u nevyviedla z miery.
“M am a,” - povedal hlasom svetáka,
ktorý vidí za kulisy, -“režisér nechcel
zvázákov, ale majitelov modrých
košiel’. A takú ja predsa mám, nevieš? Imperialistickú. Tú od Taňte
Leonie!”
S Taňte Leonie to bolo tak: niekedy v dvadsiatych ra'koch pósobil
rodině M artinovho otca tažkosti
istý bratranec Richard. Bol to údajné
vel’ký smilník a větroplach. Keď k
erotickým dobrodružstvám pribudli
i nekryté šeky, uznief.la sa rodinná
rada zaplatit’ za čiernu ovcu dlhy
a lodný lístok do Ameriky pod podmienkou, že sa v Evrópe nikdy viac
neukáže. Richard odplával a zem
sa po ňom zl’ahla. Až po vojně, keď
M artinov otec robil inventuru pozostalých příbuzných, vynořil sa
Richard v New Yorku. Presnejšie
povedané jeho vdova Taňte Leonie,
póvodom z Karlových Varov, so
synom . R ichardovi cu d n ý život
a nové prostredie nesvedčalo a pred
začiatkom druhej světověj vojny
zomrel. Zpráva o existenci akýchsi
chudobných manželových příbuz
ných v ďalekej Európe jeho vdovu
příliš nenadchla, ale napokon v nej
zvíťazilo milosrdenstvo a raz-dvakrát do roka posielala Martinovi
synovo obnošené šatstvo. Vcelku
to bývali obstojné veci a lepších
beztak nebolo. M artin nebol vo
veciach módy náročný a potápkam i
opovrhoval. Raz však stávkoval:
keď v balíku přišla flanelová košel’a
nechutne vyblednutej růžověj farby
vyhlásil, že tento hnus nosiť nebude,
i keby mal hněď chodit’ do pol pása
nahý. M atka, zdesená synovou rebéliou, konzultovala teda problém
so známým drogistom, ktorý jej pod
pultom předal špeciálnu svetlomodrú farbu na prefarbenie. Chemický
proces sa temer vydařil: vďaka základnej růžověj dostala košel’a
ideálnu zvázácku farbu, kvalitou
však výrobky dom áceho povojnového textilného priemyslu vysoko
převyšovala.
M atka M artinov argum ent uzna

la a išla zapnúť žehličku, aby jej
nádejná hviezda bola zajtra ako zo
škatufky.
Na druhý deň prebehlo všetko
podl’a plánu. R áno odviezli náklad
né autá niekol’ko stovák bratislav
ských stredoškolákov v modrých
košeliach za město, přidělili im
novučičké modráky, zoradili ich
a přikázali im pochodovat’, pričom
ich fotografovali a najma filmovali.
Predtým mal režisér stručný príhovor, v ktorom mladým priatel’om
vysvětlil, že budú nakrúcať dotáčky k celovečernému dokumentárnem u filmu “OcePová cesta”
o stavbě Tratě mládeže, ktorú iste
každý z nich pozná.
Režisér sa nemýlil. Trať mlá
deže bola pre všetkých m odrokošeliarov pojem. Všetci až na M artina
sa jej stavby zúčastnili. Trať mláde
že bola slávna ako celá epocha, v ktorej žili. Pracujúcim sa zo dňa na deň
viedlo lepšie a kto to nepocítil na
vlastnej koži, prečítal si to v novi
nách. Aby sa nik nemohol vyhovoriť, že noviny nečítal, konali sa na
každom pracovisku v pracovnom ča
se takzvané desaťminútovky, čiže
obšírné čítanie zpráv z dennej tlače
o dalších úspechoch pri výstavbě
socializmu. Kto si ani potom neuvě
domil, ako sa mu zdvíhá životná
úroveň, bol si sám na vine.
Pracovný čas, stratený desaťminútovkami, sa, žiaF, negatívne odrážal pri plnění plánu. Proti tom u však
existoval výborný liek: brigádnici.
Tito sa regrutovali predovšetkým
z radov pracujúcej inteligence a
študujúcej mládeže, čiže podozrivých
elementov. Pracovné úspěchy brigádnikov, ktorých odm ěnou bola
predovšetkým a jedíne radosť z
dobré vykonanej práce, neboli priam
fantastické, No pri brigádnickom
hnutí sa hodnotil najma výchovný
aspekt: inteligentom sa poskytla
možnost' privoňaťsi k poctívej práci.
K uskutečneniu ciel’a, priviesť pre
dovšetkým študujúcu mládež manuálnou činnosťou na cestu pokroku
a pokárania, však jednodňové brigá
dy v závodoch a na družstevných
lánoch nestačili. Zodpovědný činov
níci sa preto rozhodli pre převýchovu
vo vel’kom: na stavbách mládeže. Tu
sa mala zmakčilá mlaď cez hlavné
prázdniny pretaviť z o skautov, So
kolov, saleziánov či filatelistov v
uvědomělých budovatePov krajších
zajtrajškov. Prvou tak outo stavbou
mládeže na Slovensku bola Trať
mládeže - železničná trať z Banskej
Štiavnice do Hronskej Dúbravy.
Počet záujemcov překonal všetky
predpovede. Nezodpovědné živly to

přičítali skutočnosti, že prakticky
každý študent, ktorý dovršil v zdra
ví šestnásty rok a chce 1 zmaturovať,
musel ísť. Úvodníky však našťastie
nenechali nikoho na pochybách, že
študujúca inteligencia sa nevedela
dočkať chvíle, kedy odloží nenávi
děné pero a uchopí vrelomilovaný
čakan či lopatu.
Teraz však už Trať mládeže stála.
Otvorenie prevádzky bola udalosť
pre dějiny nového, k radostným
zajtrajškom kráčajúceho Česko
slovenska natol’ko významná, že
načas dokonca vytlačila z titulných
stráň dennej tlače aktuálně témy ako
“Tito - krvavý pes fašizmu”, “Čihošťský 'zázrak’ ”a “ Proces so slo
venskými buržoáznymi nacionalistami”. Martin všetky podrobnosti
o Trati mládeže ovládal, i keď len
teoreticky. Keď sa stavala, bol pod
zákon. Pod šestnásť nebrali, takže
kým slovenská junač s hruďou,
kypiacou budovatelským elánom,
směla kopať prieseky a vršiť násypy
naprieč Stredoslovenským Rudohorím, bol odsúdený k trápnej maloburžoáznej nečinnosti na bratislavskom kúpalisku. Teraz však
režisérovi pri úvodných slovách
tým horlivejšie přikyvoval a ani sa
nečudoval, keď si ho řečník v vzápátí vytiahol z davu, přikázal mu zatvá
řit’ sa optimisticky a zařadil ho do
prvej trojice. Martin to připisoval
svojej výške, ale mýlil sa. Vo svojej
mladíckej naivitě netušil, že film sa
nakrúca m etodou socialistického
realizmu, ktorá podává takú reali
tu, aká raz bude, keď na celom svete
zvíťazí socializmus. Spomedzi pří
tomných štatistov bol Martin najlepším predstavitel’om tejto reality.
Bol dobré živený, v košeli mimoriadne dobrej kvality a vďaka tomu,
že sa stavby Tratě mládeže nezú
častnil, bol schopný zahrať jej uvě
domělého budovateFa lepšie, ako
ktorýkoPvek z rozčarovaných sta
rých mazákov. Vtlačili mu teda do
ruky nadrozmernú červenu zástavu
a potom sa prakticky po celý deň
nezastavil. Přitom bola kamera
ustavičné v jeho blízkosti a len zčasu
načas ho režisér napomenul, aby
nepřestal hl’adieť optimistickým
pohl’adom do diaPav, v ktorých
sa nachádza socialistická budúcnosť.
To sa Martinovi dařilo dokonale,
najma keď si v oných diaPavách
představil tanier horúceho guláša.
Nakrúcalo sa až do súmraku. Po
tom chlapci a dievčence museli ele
gantně modráky, o akých sa brigádnikom na trati mládeže ani nesnívalo, vrátit’ a mali rozchod. Keď
skrehnutý Martin po dvoch hodi

nách usilovného pochodu dorazil
domov, mal k filmovému umeniu
vyslovene negativny poměr a d u 
šoval sa, že keby bol vedel, čo to
bude za dřinu, nebol by sa medzi
sprostých štatistov pchal.
Film prišiel do kin o niekoPko
mesiacov. Záběr Martina, pochodujúceho v čele šíkov, zdobil fil
mový plagát, ilustroval recenzie v
novinách a dominoval na titulných
stranách
niekoPkých
časopisov.
Vo filme, ktorý si bol M artin pozrieť
spolu s rodičmi, sa jeho vypasená
tvár s uvědomělým optimistickým
pohPadom budovatePovi socializmu
vlastným niekoPkokrát objavila cez
celé plátno, zakaždým zvukovo
podmaPovaná štvorhlasne nóteným
pochodom “ Stachanovci, Pudstva
ideál”. Po příchode z kina rodičia
zhodnotili situáciu a sebakriticky
škontatovali, že ich synovi v dohPadnou čase záplava ponuk filmových
spoločností nehrozí, Iba ak by sa
stal zázrak.
Zázrak sa pochopitePne nestal,
pretože by to bylo bývalo v rozpore
s učením marxismu-leninizmu-stalinizmu. Ba čo horšie: film o hrdin
ských budovatePoch Tratě mládeže
tri mesiace po slávnostnej premiére
potichúčky a na věčné Časy zmizol
z programu. O příčinách sa pracujúca veřejnost’ oficiálně nedozvedela
nič. No šuškaná propaganda tvrdila,
že vedúci Tratě mládeže, zodpo
vědný za převýchovu brigádnikov
v duchu socialistického vlastenectva,
bol údajné odsúdený kvóli rozkrádaniu veřejného majetku. Film bol
koncipovaný ako apoteóza tohto
hrdinu nových čias a jeho skvělých
výchovných metód. Ospevovaný
vedúci sa v ňom vyskytoval tak
hojné a neochvejne, že případné
vystrihnutie všetkých záberov s
delikventom neprichádzalo do úva
hy. “OcePová cesta” teda skončila
pod zámkom podobné ako jej pro
tagonista, ktorého potom eště dlhé
roky museli retušéri odstraňovat’
z oficiálnych archívnych fotogra
fií. Film škrtli z dejín slovenskej
kinematografie a v záujme historickej pravdy třeba priznať, že Pud
Československa to znášal vcelku bez
vačších protestov.
Martinova filmová kariéra napriek nepriazni osudu vydala určité
plody. Pod zámienkou, že předloží
dókaz o svojom kladnom vzťahu
k budovaniu socializmu, sa mu
onedlho po premiére podařilo prehovoriť k spoločnej návštěvě filmu
dlhovlasú uvedomelú pokladničku
školskej skupiny Československého
zvázu mládeže, Veroniku Holéczyo-
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vú. Ba čo viac: pri vrcholné dramatickej scéně, v ktorej brigádnici
třpnu, či im tesne pred návštěvou
vrelemilovaného prvého robotníckeho prezidenta neodplaví ďážď novučičký viadukt, podařilo sa mu chytiť
Veroniku za ruku a túto držať až do
konca predstavenia.
V
júli, keď sa vychudnutý Martin
ako novopečený zvázák utrápene
oháňal preťažkým krompáčom na
Priehrade mládeže bez akéhokoPvek, nieto že optimistického úsměvu,
bol jeho otec na liečení v Karlových
Varoch, Plnými dúškami vychutná
val bezplatný pobyt vo světozná
mých kúpel’och, do ktorých sa doposial’ z finančných dóvodov nikdy
nedostal. Svědomitě pil jeden pohár
liečivej vody za druhým, cítil sa čoraz lepšie, ba v návale le h k o v á ž 
nosti dokonca podPahol zvodom
kúpď néh o fotografa a nechal sa na
kolonádě zvečniť. Na tom vlastně
nebolo nič zlého. Ani na tom, že v
dobrej náladě napísal T aňte Leonie
do New Yorku obšírný list, v ktorom
jej okrem zvyčajného popisu povoj nových strastí priemernej československej rodiny zreferoval o M artinovej filmovej kariéře v zdedenej
košeli. Otcovou jedinou, zato ale
nenapravitel’nou chybou však bolo,
že k listu přiložil svoju fotku z ko
lonády s dodatkou: “S om tu mesiac
na liečení. Čo na to povieš?”
T aňte Leonie na to povedala

zrejme cosi veFmi mrzké. Přesné
znenie jej výroku sa Martinovi rodičia nikdy nedozvedeli, zato ich
tým tvrdšie postihli konzekvencie.
Taňte Leonie odišla z Karlových
Varov začiatkom tridsiatych rokoch
a o bezplatnom liečení v rámci so
cialistického zdravotnictva nemala
ani potuchy. Keď sa teda pozřela na
obrázok údajné chudobného manželovho příbuzného, poflákavajúceho sa na karlovarskej kolonádě,
dospěla k názoru, že sadla na lep
prefíkanému podvodníkovi. Usúženej vdově po roky predstieral
núdzu, aby z nej vymámil balíky
šatstva a přitom, aha ho jazdí si na
kúru do najluxusnejŠích kúpelbv
na svete! Gaunera z Bratislavy s jeho
podařenou rodinkou prekliala do
horúcich pekiel a přerušila s celou
pakážou okamžité všetky styky.
Neočakávaný newyorský bojkot
vyvolal medzi Martinovými rodičmi
vážnu krízu. M atka bola nútená
synovo šatstvo, předurčené na dožitie vo formě vechťov a handier,
znova vylepšit’. Přitom si neodpusti
la nejeden vyčítavý pohl’ad a jedovatú poznámku smerom k otcovi, ktorý
sa s uchom v rozhlasovom přijímači
značky Tesla zakaždým tvářil, že
sústredene sleduje silné rušený ko
m entár pána P eroutku z Londýna.
Zintenzívnením údržbárskej čin
nosti a najma novátorskými metódami v látaní sa m atke v nasledu-

júcich rokoch podařilo životnosť
Martinovej garderóby severoame
rického póvodu oproti plánovanej
životnosti niekoPkonásobne precflžiť.
Absolutny rekord na tom to poli
zaznamenali spodky zo zásielky od
Taňte Leonie, ktoré sa rozpadli
Martinovi na tele až začiatkom roka
1955 pri zimnom lyžiarskom výcviku
druhého ročníka univerzity vo Vrátnej dolině. Vysokoškolák využil
vzácnej příležitosti, že nie je pod
m atkinou kontrolou a vhodil zdrapy
gatí do pece. ChvíPu počkal, až
zblkli a celý rozcitlivený si pomyslel,
že právě spálil posledný dókaz svojej
spatosti so západným imperializmom. Chystal sa vliezť do červe
ných trenírok z poslednej spartakiády, keď sa mu pohPad zviezol
na najnovšiu “P ravdu”, na ktorej
sa sušili lyžiatske topánky. Z prvej
strany sa naň usmieval mladučký
vypasený svetaneskúsený Martin
z roku 1950. Nešlo však o rehabilitáciu zakázaného filmu. Fotografia
sa oslobodila a žila vlastný život.
Sprevádzal j u text: “V očiach tohto
mladého budovatePa nových zajtrajškov sa zračí radostné odhodlá
me: úlohy, vytýčené zjazdom strany,
splníme a překročíme!”
Keď sa kolego via na izbe dozvě
děli, že holobriadok na fotke je
Martin sťa panic zo zvázáckej doby
kamennej, uctili si ho hobPom. P o 
tom nevídanú udalosť oslávili po
pradskou sedmičkou. Přitom sa uká
zalo, že mnohí z nich viděli v posledných mesiacoch ten istý alebo po
dobný snímok v novinách, no s inými
textami. D o diaPav zahPadený bri
gádník inšpiroval ideologicky p o d 
kutých novinárov k ódam na šťastný
život v usmiatom tábore socializmu
rovnako, ako k neúprosnému pranierovaniu neskonalej biedy v zahnívajúcom svete kapitalizmu. Martin
pochopil, že sa upálením posledných
spodkov made in USA z kliatby urazenej Taňte Leonie nevymanil.
C h la p c i, k t o r ý m p r e d s a len
trošička imponovalo, že slávny
fotomodel spí s nimi na izbe, do
M artina položartom dobiedzali, aby
im prezradil, ako sa m ožno stať
žijúcim pom níkom a věčným symbolom budovatePa socializmu, Martin
im už-už chcel povedať, že k tom u
třeba len štipku mladíckej nevin
nosti, prefarbenú košePu od tety
z Ameriky a na bucPatej tváři úsměv,
inšpirovaný vidinou imaginárneho
guláša. Ale nechcel vziať chlapcom
zvyšky ilúzií, ani si pokazit’ posudok, preto namiesto odpovede iba
tajuplné pokrčil plecami.

Zápisky lékaře
Prof. dr. Josef Thomayer,
trhanovský rodák
T ak byl jednou jeden Novák a ten
pocházel z města, ve kterém žilo odpradávna m noho Nováků. A ten náš
N ovák šel do světa a tam se dal na
vojnu. Byl to chytrý, srdnatý muž,
jehož si na vojně velice oblíbili, takže
záhy se stal důstojníkem. Ale ani tu
se ještě nezastavil jeho postup. J e d 
noho dne nastala válka, a Novák
táhl se svým plukem proti nepříteli.
Hnedle došlo k bitvě a armádě, u kte
ré Novák sloužil, vedlo se náram ně
zle. Již se zdálo, že je porážka její
neodvratná. Leč N ovák neztratil hla
vy. Použil slabé chvíle nepřátelské
a vytrhl se svým praporem jako vich
řice proti baterii, která soudruhům
Novákovým natropila nejvíce škody
a kterou nepřátelé, jsouce vítězstvím
jisti, nechali bez ochrany. J a k o blesk
vrazil N ovák se svým praporem do
baterie, obsluhující dělostřelce uči
nil boje neschopnými, a narychlo na
mířil děla baterie proti vojům nepřá
telským a učinil jim vlastními dě
ly takovou škodu, že v řadách ne
přátelských nastal nepořádek, jehož
a r m á d a N o v á k o v a využitk ov ala
a šťastně vítězství dobyla.
J a k o vítěz, pokryt slávou a vyzna
menáním a bohatou odměnu maje
v kapse, vrátil se Novák po válce do
svého rodného městečka na odpoči
nek. Bylť v bitvě, jejíž výsledek chra
brostí jeho tak znenadání se změnil,
do pravé nohy střelen a pozdraviv se
napadal na nohu tu tak povážlivě, že
nemohl zůstati více na vojně. A tak
žil až do své smrti mezi ostatními
Nováky místními.
Víte, jak mu dom a rodáci říkali,
aby si ho mezi ostatními Nováky
určitěji označili?
Myslíte, že Novák, ten vítěz? Nebo
ten slavný Novák? To, to!
D o smrti mu říkali. Novák, ten
šmaťha!
To byste špatně znali náš český
lid! Takovým byl a. zůstává podnes,
i když vyrůstá v literáty a zvláště
kritiky.
***
Na pěšině v lese potkal jsem se s haj
ným. Měl u tlum oku mysliveckého
pověšeny dvě střelené veverky. Znal
jsem se s hajným a při setkání v lese

zpravidla jsem s ním hovoříval. Také
tentokráte jsem se zastavil, a hajný
mně vypravoval, že přišel z lesního
úřadu zostřený rozkaz, aby se vever
ky pilněji střílely, než se dálo dopo
sud.
“ Dělají m noho škod,” doložil haj
ný. “ Ničí šišky a ukusují pupeny.”
A rozloučili jsme se.
Šel jsem k oblíbenému svému mís
tu lesnímu. K potůčku, za nímž je
mladý, hustý, neproniknutelný les
a před ním mladé olše a vrby na úz
kém pruh u louký. Zde rád sedávám
a sleduji život p táků i hmyzu.
Také tenkráte jsem si v ukryté
tišině pod urostlou olší usedl, maje
za zády potok a před tváří vysoký les.
Jedvaže jsem seděl chvilku, kmitla
se ve větvích červená veverka. Vzpo
mínaje rozpravy s hajným, sledoval
jsem pohyby veverčiny a přemítal
o osudu, jaký jí hrozí. Neuplynulo ani
pět minut a objevila se veverka d ru 
há černá. Hned, jak se rozumí, se
spatřily, i vydaly pronikavé, mlaskavé zvuky své a už byly v sobě.
Jistě si nikdy předtím neublížily
a neměly tedy podle lidských pojmů
pohnutky ke rvačce. Nic naplat, na
stala šílená ho nb a po větvích smrčin,
jekot se zvětšil, brzy byly veverky
v sobě, brzy zas jedna druhé uklou
zla, a nakonec se dala zkrvácená čer
vená veverka na útěk.
Sledoval jsem s krajním napětím
vylíčený boj. Skorém v rozčilení.
A když oba tvorové zmizeli, pra
vím sobě: Ty veverky jsou tak hloupé
jako Češi. Před tváří nepřítele, hro
zícího vyhlazovacím bojem - p ro n á 
sleduje jedna druho u až do krve.

Můj vlak
Ota Rambousek
Občas se mi zdá, že jsem vlastně
vlak. Někdy rychlík, jindy osobák,
zastavující ve všech stanicích a někdy
zas náklaďák, těžce a zvolna vlekou
cí dlouhou řadu vagónů...
Připadá mi, jak ob y nějaký po
myslný vechtr na složitém hradle, vy
soko nad kolejištěm, přehazoval mo
jí soupravu na nečekanou kolej.
A už jedu. Úplně jinam , než jsem
měl vlastně namířeno.
Trochu o těch výhybkách něco
vím. Z vyprávění maminky. Můj dě
deček, tedy její tatínek, byl c. a k.
“vechtr”. Měli strážní domek na
předměstí Plzně. Maličkou zahrád

ku, takový trojúhelník vyvýšené,
oplocené půdy mezi tratěmi s jednou
třešní a jednou jablůňkou; pár řád
ků bram bor a záhon se zeleninou.
Kozu pásávala m am inka na pešunku, aby prase, které mělo s kozou
společný chlívek, dostalo do šlichty
trochu mléka. T o je důležité, říkáva
la maminka; jinak má prase špek samou šlachu.
Dodnes si pamatuju, že dědeček
dostával měsíčně od eráru dvaačty
řicet korun, tedy jednadvacet zla
tých. Měli jsme dědečka jenom na
obrázku. Byl v c. a k. železničářské
uniformě, s tvrdým límcem a tvářil se
přísně. Řídké vlasy měl připomádované k temeni a špičky navoskova
ných knírů trčely výhružně vzhůru
podél baňatého nosu.
Jak vypadá ten můj Hradlař, ne
vím. Také nevím, proč mi to všech
no vlastně dělá. Už jsem se s tím smí
řil a jedu, kam chce on.
Je docela možné, že někde nahoře
máme každý toho svého. Nebo jed 
noho na každou rodinu.
Když jsem byl kluk, u Muzea, za
zadkem koně Sv. Václava, měl tramvaják svou boudičku a čekal, která
tramvaj přijede. Jednička a šestnáct
ka napravo, do Mezibranské, dvaa
dvacítka s jedenáctkou vlevo, na Fošovku. Tenkrát to byla ještě Fošovka. Tramvaják uchopil železnou tyč
s dřevěnou rukojetí, konec zapřel do
otvoru v kolejích u konce špiček a
přehodil nohu přes tyč. Ozvalo se
cvaknutí a špičky přilehly na opač
nou stranu. Jednoduchost i závaž
nost úkonu mne uchvacovala. Lidi si
sedí uvnitř a jedou na Vinohrady. A
tu si výhybkář zamane a pošle je do
Nuslí. Jedním pohybem. Tenkrát
jsem ještě neuvažoval, že nemůže
přehazovat špičky libovolně. Dnes
však mluvím o Výhybkáři s velkým
V, který může všechno.
***
“ Půjdeš do Akademie a budeš d ů 
stojníkem,” pravil otec. “Strejček
Francínek to zařídí.”
Tatínkův přítel byl plukovníkem,
velitelem pluku někde na středním
Slovensku. Mimo jiných, vesměs
znamenitých vlastností, o kterých při
občasných návštěvách vyprávěl, měl
vlivné styky^přímo na hlavním štábu.
Tehdy můj vlak poprvé zarachotil
na výměnách a cesta na M oravu, do
vojenské Akademie se nekonala.
Té zářijové noci si můj osobní Vý
hybkář usmyslel a přehodil páku,
ovládající převody. Návěstidlo se
otočilo a výměny se přesunuly. Če
skoslovensko mobilizovalo.
Otec pak chodil nějakou dobu hlí

dat kriminálníky na Pankrác, pro 
tože už neměl daleko do padesátky a
dozorci většinou odešli na vojnu.
Vždycky jsem si ho s hrdostí prohlí
žel, když přišel na pár hodin domů.
Všechno na něm bylo nové a bytel
né. Opasek s přezkou, nová vrzající
a nepohodlná bagančata s řadami
cvočků v podrážkách. T áta musel
boty zouvat hned na prahu, aby ne
poškodil linoleum v kuchyni.
Pak zase všechno utichlo a nálada
lidí se podobala pozdně podzimní
mu počasí. Smutno, nevlídno, sy
chravo. Ze svobodného, nezávislého
státu zbylo torzo a důstojníků byl
najednou přebytek. Strýc František
měl náhle dost potíží sám se sebou
a protože rodem nepříslušel přímo k
blanickým rytířům, přešel později do
funkce sekčního šéfa na jedno z protektorátních ministerstev.

Otec usoudil, že za současného sta
vu bude nejlépe, když půjdu na něja
kou ze škol technického směru a
předtím, než se situace vyjasní, pro
hloubím své znalosti i v praxi.
Šel jsem tedy do učení.
Nevlídné ráno patnáctého března
příštího roku mne zastihlo na rohu
Tylova náměstí. Jeli okolo mě někam
nahoru na Vinohrady. Promrzlí, ne
vraživí. Utkvěly mi pevně v paměti
jejich roztřepené, dole neovroubené
vojenské mantly.
Tenkrát mi ani na vteřinu nepřipa
dalo, že by u nás snad měli zůstat
navždycky. Bylo mi jasné, že zase
půjdou o dkud přišli, i když jsem ne
měl ani ponětí, jak a kdy.
P raktické zkušenosti v černém
řemesle byly k nezaplacení a ovoce
mého snažení brzy dozrálo. V roce
1942 jsem složil zkoušky na strojní
průmyslovku, ale na jaře toho roku
si mne zavolali na pražský pracák.
Kovoprůmysl. Stáli jsme v prvním
patře v dlouhých, hustých řadách,
jak se zpívá v jedné vlastenecké písni,
před několika okénky. Už z výrazů
tváří odbavených jinochů jsem po
znal, že je zle.
Když došlo na mne, položil jsem
šedou pracovní knížku na prkénko a
šedivý ouřad a uchopil pravítko a pod
údaji o mém dosavadním pracov
ním pom ěru vyrobil úhlednou přím 
ku: U ZA V Ř EN O . Razítko ve dvou
jazycích.
O dtud jsme šli k dalšímu okénku,
tentokrát v přízemí, kde jsme o b d r
želi předtištěný form ulář o přikázání
do práce v Říši. Jen několik málo
údajů bylo doplněno rukou: Na mém
papíru stálo datum 27. dubn a 1942

a místo určení: Lichterfelde - Berlin.
Vlak se kodrcá za svým jasně urče
ným cílem; a tu se Velkému Výhybkáři zamane a místo do Akademie na
M oravu, jedu do Říše. Špičky cvak
nou a jedete někam úplnějinam , kam
jste nejmíň chtěli. Poznat cizí země,
mravy a zvyky. Jenže ta země, ani čas
nejsou k podobným výletům právě
nejvhodnější.

jen větší krajíc chleba jsou prý statisí
ce... Ale má zotročená vlast, říkali
mi, mě potřebuje. M ám se stát vojá
kem pomyslné armády. Jedním z
těch pěšáků na šachovnici, kteří v
rozhodující chvíli připraví protivní
kovi mat.
***

Koleje, smáčené deštěm se m atně
lesknou. O patrně v inkoustové tmě
našlapuji na pražce zanedbané tratě,
Všechno má svůj konec. I tahle vedoucí ke státní hranici. Z nám to tu
válka. Došlo na moje tušení z patn á dobře. Vím, že zanedlouho musím
ctého března u benzinové pumpy ten rovný a snadno přehledný průsek
na Tylově náměstí, že se jednou po- v hustém lese opustit. I v dešti jsem
stěhují. Jen jsem tenkrát netušil, že zdaleka viditelný. Chci se vyhnout i
účet za vystěhování bude tak neho bavorským strážným, i když nejsou
zdaleka tak nebezpeční, jak o ti na
rázně vysoký.
Ještě méně jsme čekali, že nadchá naší straně. Spěchám. M ám dobré
zející doba relativní svobody bude dvě hodiny zpoždění. Les je tu vyso
tak krátká. Stačil jsem si odskočit na ký, země vystlaná jehličím, po kte
vojnu a pokusit se začít novou pro  rém se dá jít téměř neslyšně.
Vzdálil jsem se dostatečně od že
fesi.
Po volební katastrofě se zdálo, že lezničního náspu a souběžně s ním se
nejvhodnějším řešením bude odchod přibližuji k hranici. Tady už přestá
do emigrace. Ovládl mne zase ten vá vysoký les. Vystřídala ho hustá
stejný pocit, ja k o tehdy, patnáctého smrčina, kterou se prodírám jen s
největší námahou. V místě mého pře
března. Takhle to nezůstane.
O západní hranici kolovaly divoké chodu odděluje bavorskou houštinu
historie a všeobecně panoval názor, od hranice úzký, dvacetimetrový
že bez zkušeného průvodce se do Ba pruh louky. Dlouho a obezřetně po
zoruji protější stranu. Z bezhvězdné,
vorska přejít nedá.
V pondělí, na konci června jsem se tmavé oblohy stále leje. D okonce se
svěřil se svým úmyslem odejít jedn o zdá, že déšť zesílil. To je dobré. Hlíd
ky nezaléhávají ve vykopaných sta
mu ze svých nejbližších přátel.
“Jestli opravdu chceš, v sobotu novištích, dnes jistě plných vody; ne
můžeš jít!” odpověděl mi přítel z čista čas je nutí k pohybu.
Přikrčen jsem přeběhl poslední
jasn a a já se musel rychle rozmyslet.
pruh bavorské půdy - a byl jsem d o 
Chtěl jsem opravdu odejít?
Na kolejišti se cosi pohnulo a v té ma! Doslova jsem vpadnul mezi
chvíli jsem se zdánlivě sám od sebe a smrčky, okamžitě přidřepl k zemi a
násilím potlačil dech, který se mi pře
z vlastní vůle zeptal: “ Kdy a kde?”
rývaně dral z prsou. Všude bylo ti
***
cho, jen ve spáncích, jak údery tympánu mi tlumeně tepou ozvy nam á
Šel jsem teplou nocí, ja k á bývá na haného srdce.
začátku léta a nyní jsem stál na okra
Pod pláštěm, ve světle baterky
ji lesa a hleděl na louky a pole, které kontroluji směr. Pochodová osa sví
byly již v Bavorsku. Rozednívalo se. rala s lesními průseky téměř přesně
Všechny jistoty zůstaly za mnou. pětačtyřiceti stupňový úhel. Musím
Přemýšlel jsem, co bude dál.
jít přímo, na prvém křižování d o p ra
Nic zvláštního. Nevzrušující, šedý va, znovu rovně a zas doprava, do
úděl řadového emigranta. Uprchlí kud neprojdu napříč hraniční smrka, na kterého nikdo nečeká.
činu do otevřeného terénu.
P ro začátek musí stačit lžíce a ple
Tiše a rychle pospíchám k nej bliž
chovka od konzervy, na polévku; ší křižovatce lesních cest, zahnu
šestimístné číslo na žluté D.P. Card. vpravo - a náhle už nebylo nic! Octl
Svět je zdánlivě otevřen. Austrálie jsem se přímo před nimi!
přijímá bez velkých potíží po tisících.
O ba dva stojí necelé tři metry od
Na Ameriku je třeba čekat. Ani ti nej- místa, kde jsem se objevil. Doslova
prvnější ještě neodjeli. K anada bere jsem jim vpadl do rukou. Konec. Ne
jen zdravé svalovce pro doly a na k á  musím příliš popouštět svou fantazii,
cení dřeva. Nebo Norsko? Francie? abych si představil, co bude následo
Vystřídal jsem několik táborů, lep vat.
ších i horších. Pak za mnou přišli,
***
s lichotivou, byť riskantní nabídkou.
Těch obyčejných emigrantů, co chtějí
***

nyní, po měsíci, je rozhodnutí tady.
Stojím před nejdůležitější výmě
nou svého dosavadního života. Kte
rým směrem se špičky pohnou?
***
Cítil jsem skoro ulehčení, když bachař s lejstry v rukou vyslovil moje
jméno. Ještě jsem se stačil rozloučit
s Jardo u. Zřetelně jsem viděl, že se
mu po vyslovení jm éna ulevilo. Ne
měl jsem mu to za zlé. Je to spíš živo
čišný pud sebezáchovy. J e n ž e -n a jak
dlouho? Přeji Ti to nejlepší, kluku.
Když budeš mít kliku, dole v kamrlí
ku “Na kříži” ti přečtou milost. To
znamená doživotí.
***

Lehl jsem si dnes obráceně. Tváři
k oknu. Bachaři to nemají rádi, ale
jsem tu dnes naposled. Zítra, hned
po rozsudku, mne předají na odsouzenecké oddělení. Může to klidně
být i Třetí Áčko. Provazárna. P ro
kurátor v dnešní závěrečné řeči tvrdě
vyhrožoval. A v květnu padesátého
roku nemůže imperialistický agent
v žoldu kapitalistů od Státního sou
du nic dobrého čekat.
Květen. Venku je teplo a pootevře
ným oknem vnikají do cely zvuky
rodného města. Spánek nepřichází.
Myšlenky se honí hlavou. Co stojí
psáno v mém jízdním řádu?
Blížím se k cíli své cesty. Trochu
nečekaně brzo. Dnes po obědě pro
mne přišli na Třetí Á. Oběma, J a r d o 
vi i mně dali štětku s mýdlem a ústav
ní holič nás oholil. To je vždycky
špatné znamení. Před čtyřmi týdny
mi přečetli rozsudek - absolutní trest.
Odvolal jsem se ústy svého obhájce,

Kolik je asi hodin? Ztratil jsem
pojem času. Včera odpoledne se má
naděje, byť vratká, změnila v jistotu.
Potvrdili rozsudek a hned mě zavedli
sem, do suterénu pod ústavní nemoc
nici. K večeři míchaná vejce š nakrá
jeným salámem. Jídlo z nemocniční
kuchyně.
Jednorázová dieta pro odcházejí
cího pacienta.
U stropu cely živoří žárovka, pat
náctka. Dveře jsou otevřeny, na
chodbičce proti vchodu do cely stoji
opřen o zeď dozorce.
Střídají se. Mají zakázáno se mnou
mluvit mimo nejnutnějších dotazů
nebo přání:
“ Kolik je hodin?” Vyslovil jsem
jedno z těch snadno vyplnitelných
proseb. Bachař pohlédl na hodinky:
“Půl čtvrtý a pět m inut.”
Zbývá nemnoho. Na co myslí člo
věk v posledních hodinách, které mu
jsou vyměřeny? Na všechno a na nic.
Napadlo mi, že je vlastně jen málo
takových případů, kdy člověk, zdra
vý člověk, předem ví, kdy jeho život
skončí. Při neštěstích, nehodách, na
frontě, je smrt dílem okamžiku. V
těžké nemoci, nebo zranění, vědomí
zpravidla selže. Milosrdná m ráko 
ta překlene zbývající chvíle.
Venku už asi pomalu svítá. Trest
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smrti. A ještě mi není ani třicet. Jen
abych měl sílu, nebýt zbabělý.
Přistihl jsem se, že jsem v myšlen
kách zabředl do nesmyslného filo
sofování. Všechno je ztraceno. V ždyť
já byl vlastně celý svůj nedlouhý ži
vot fatalistou. Věřil jsem ve svůj vlak
s předepsaným jízdním řádem a vše
mohoucím Výhybkářem.
... Už jdou. Nohy mi ztěžkly. Ně
kolik okam žiků trvá, než jsem scho
pen vstát. Eskorta; velitel stráže, dva
dozorci, nějací civilové. Tmavá, krát
ká chodba, pár schodů. Dveře - a
jsem na malém dvorečku, který ze
třech stran svírají křídla nemocniční
budovy. Přede mnou je litinový plot,
oddělující cestu od vysoké zdi vězni
ce.
Rychle jsem se rozhlédl. Ano, tam
v rohu. Malé pódium, u něho kolmo
do země zasazená silná fošna. Nevím,
proč jsem vlastně čekal klasické zaří
zení s vodorovným břevnem. Člověk
je vynalézavý a jsou desítky způso
bů, jak spolehlivě pověsit odsouze
ného...
Stojí tu tři mlčenliví muži. D ozor
ci, každý z jedné strany, pevně sví
rají mé paže nad lokty. Stojím před
předsedou senátu a kdosi čte úřed
ním, m onotonním hlasem rozsudek,
jeho potvrzení a zamítnutí milosti.
Totéž, co včera odpoledne v kancelá
ři.
Hledím přes plot a přes vysokou
zeď do čistého, bezoblačného nebe.
Zmocnil se mě nepotlačitelný třes,
když mne postavili zády k fošně a
přes prsa spoutali širokým řemenem.
Jeden z těch tří stojí na podlážce stra
nou, nade mnou. Ještě jsem si uvě
domil, že na malý hák, vysoko nad
mojí hlavou, pověsil krátkou oprát
ku...
Vylétl jsem od země a visím v po
pruhu, vedle popravčího. Nebe je už
úplně jasné. Kat mi navlékl oprátku
přes hlavu a stáhl kolem krku. Prsty
v bílé rukavici se neurvale zaťaly do
mé tváře. Kdesi se naposled ozvalo
kovové cvaknutí přehozených výměn
a můj vlak dorazil na konečno u......

Dopisy
Čtení po deseti letech

Neničte češtinu

Chceme p o d ěk o va t za časopis, který
m á úroveň a na který vždy netrpě
livě čekáme. Přišli js m e vloni a p o
deseti letech si zase m ůžem e přečíst
p o řá d n ý časopis.
V. a E. Pacákovi, Kanada

Děláte ten časopis objektivně, ale p ři
čtení p o víd ek s česko-angličtinou
či česko-něm činou m i vstávají vlasy
na hlavě. To je p a skv il! M ilujem e
hum or, legrandu a švandu, p ěstu 
je m e ho denně dom a; čeština je
kouzelná, ale prosím Vás j i neničte!

Příkladný návštěvník
S. M arešová, Kalifornie
Při p o sled n í návštěvě se m n ě p o 
dařilo p řivézt n ěko lik knih z nakla
datelství 68 Publishers. Při letošní
návštěvě se m i dostal do ru ky Váš
časopis, který s velkým zájm em
čtu. M o hu-li Vám prozradit svůj
názor na Váš časopis, řek bych, že je
vynikající. N em ám rád superlativy,
ale j e víc než dobrý a hlavně svým
obsahem nanejvýš užitečný a v Praze
by jis tě vyko n a l své. Uznáte-li za
vhodné a rozum né, pošlete m i všech
na d o su d vyšlá čísla a j á se p o ku sím
je přivézt do Prahy. S n a d Vám je bu
du m oci i zaplatit, ač dolary neoplý
vám. M ěl bych fa n ta stic k é nápady.
Bylo by m ožné, aby některé p řís
p ě v k y z Vašeho časopisu vysílala
BB C L on d ýn nebo Hlas A m eriky,
p o p říp a d ě S vo b o d n á Evropa? M ám
na m ysli vysílání hlavně inform ač
ních příspěvků. S tu d o va l jsem v
Plzni a fa n d ím prof. Ulčovi. Pova
žu ji je h o práci za velm i užitečnou
a velm i cennou. Nijak nepodceňuji
práci ostatních a přejí všem to nej
lepší. C htěl bych se je ště dočkat
lepších časů. V Čechách je dusno,
vzm áhá se apatie ke všemu. Bude
vůbec n ěk d y odstraněno aspoň to
n o vo d o b é nevolnictví? M ějte se
všichni m o c fa jn !
N ávštěvník z Č eskoslovenska
Pozn. red.: Děkujeme čtenáři za
podporu a ochotu. Časopisy pošle
me zdarma. R ed akto r Západu pos
kytl 2 interview Hlasu Ameriky a
2 interview Svobodné Evropě a
rovněž J. Škvorecký je pravidelný
spolupracovník. Rozhlasové stanice
mají pochopitelně možnost uveřejnit
cokoliv z našeho časopisu.
Výživné na 2 roky
Posílám své výživné na 2 roky.
Jseš nejlepší ze všech emigračních
n o vin co jsem p o zn a l za 11 let. N e
dej se ničím odradit i k d y ž naše česká
em igrace dovede být zlá a hlavně i
závistivá. M yslím , že však většina
je a bude na Tvé straně. Vydrž!
Jiří Slíbal, A ustrálie

Ukázkový Západ uspěl
Po přečtení uká zko véh o výtisku
Západu jsem se rozhodla předplatit
si ho též. Všechny články se m i zdály
velice zajím avé a inteligentní; je 
dinečné jso u postřehy, které m ě
utvrzují, že do tohoto časopisu přis
p íva jí opravdu m yslící lidé.
Eva Larsson, Švédsko
Nedbalý přístup k propagaci
Váš časopis č. 2 - D uben jsem dostal
10. dubna. Překvapilo mě, že tak
d obrý časopis ja k o je váš m á tak ned
balý p řístu p k propagaci takového
umělce ja k o j e K arel Kryl. Velice m ě
mrzí, že oznám ení o je h o vysto u p en í
v d ub nu v K anadě jsem si přečetl,
a věřím že nejen já, až dodatečně.
K arel K ryl je j i ž víc než 10 let je d n ím
z m ých nejoblíbenějších um ělců a on
je jed n ím z hlavních dů vo d ů p ro č
bych se chtěl p o d íva t do Evropy. Jít
na je h o koncert. K d y ž m yslím na to,
že to byla je n něčí lenost či neschop
nost (doufám , že ne úmysl), že spous
ta lidí přišla o m o žn o st jít na je h o
koncert, m ám chuť střílet. Zřejm ě
vás udiví, p ro č se rozčiluju tento
krát, k d y ž b y l po čá tkem dubna je n
v O ttaw ě a M ontrealu a já jsem z
W innipegu. Jsem d álkový řidič a b y
lo m ožné, že jsem v těch dnech byl
p rá vě v některém z měst, kd e on
zrovna vystupoval. Věřím, že p říště
Z ápad udělá vše, aby se je h o čtenáři
o ta ko vých to událostech dozvěděli
včas.
R u d o lf Roedling, Winnipeg,
Kanada
Pozn. red.: Turné Karla Kryla p o 
řádala redakce časopisu Západ. K.
Kryl patří k dlouholetým přátelům
redakční rady Z ápad u a proto čte
náře můžeme ubezpečit, že náš zájem
na propagaci byl co největší. Přesné
termíny zájezdu jsou m nohdy známy
až na poslední chvíli a pak Západ
je obměsíčník, nemá tedy možnost
inform ovat v krátkém časovém

intervalu. Tento úkol mají plnit
především místní pořadatelé. P o řa 
datelé ve Winnipegu neprojevili
tentokráte o uspořádání koncertu
Karla Kryla zájem.
Kompromisy s vrchností
Patřím u ž přes p ů l roku k spokoje
ným odběratelům Západu. Většina
příspěvků se m i líbí, jso u svěží, chytré
a některé m ě doslova “chytly za
srdce”. M yslím si, že by určitě nebylo
na škodu, zm ín it se ale ta ké o lidech,
k teří v okupovaném Č eskosloven
sk u dělají dál - přes všechny p o tíže
- ve svém oboru, a snaží se je j udr
žet na úrovni. To, že něco vůbec
dělají, jim přece nem ůžem e vyčítat;
nad tím, že se u nás za něm ecké o k u 
pace točily na Barrandově film y , či
hrála fo tb a lo v á liga, se také nerozči
lujeme.
Jsem ročník 1949, m uzikant, absolven p ra žské konservatoře. Ž ivil jsem
se hraním v různých kapelách, p sa l
jsem písničky, 8 let jsem byl také
hudebním redaktorem v p ra žském
rozhlasu. I já jsem b yl jed en z těch
“slepých d o b rá ků ”, k teří dlouho
věřili v “socialismus s lidskou tváří”,
než jim Orwell, procesy s členy VON S, Petlice, ale hlavně sa m o tn ý
život v “reálném socializm u”otevřely
ja k ž ta k ž oči. O dm ítl jsem “vsto u p it”,
p a k i “souhlasit", začal jsem se příliš
otevřeně “stavět na zadní". M usel
jsem opustit svoje m ísto v rozhlasu,
m é p ísn ě nesm ěly být vysílány, ztratil
jsem víru v m ožnost další rozu m n é
existence u nás, což m ě nakonec
vedlo loni k vy u žití je d in é (a asi
poslední) příležitosti, opustit to slza
vé údolí m ezi K rušným i horam i a
Karpaty.
Z nám tam desítky lidí, vynikajících
a poctivých m uzikantů, kteří přes
problém y, pocházejícím i ja k o z ně
ja k é zrůdné cizí planety, se snaží
dělat dobrý rock, beat, ja zz, po p .
A m n o h d y se jim to - k d y ž oblafnou
většinou všudypřítom ného bachaře i daří. V m noha případech - zvláště
v ja z zu - se je d n á o osobnosti, které
by nám m o h l závidět celý svět (ko 
nečně - z těchto p o m ěrů vyšly - či
spíše u tekly - dnes ta ko vé hvězdy,
ja k o Jan Hamm er, M. Vitouš, J.
Mráz, K. K rautgartner a další).
K aždý se nem ůže vystěhovat, ka žd ý
nem ůže b ýt H utkou, Třešňákem,
K ubišovou nebo Krylem. Jso u u nás
lidé, kteří v zájm u své h u d b y m u sí
uzavírat ko m p ro m isy i s nenávidě

no u vrchností (a že j i nenávidí na
p ro stá většina, na to vem te jed).
Vladimír R ukavička, N ěm ecko
Okruh přispěvatelů
K vašem u časopisu, je h o ž odběra
telem jsem o d počátku. Dalo by se
d iskutovat m nohé, jsem sám žurna
lista, nikoliv píšící, ale fotografující
a film ující, tedy ve styku s tiskem,
p ro to m ám m o žná ostřejší profe
sionální m ěřítka. A le je n o m to p o d 
statné: velm i p o sitivn í je to, že se
vůbec český časopis, který je zaměřen
především kulturně, vůbec vyskytl.
M yslím , že byste si m ěli vším at tro
chu více Evropy, nežli kanadského
zámoří. Pozor na jednu věc: okruh
přispěvatelů, tedy autorů článků
je stále tém ěř stejný a každý časo
p is se tím stává tribunou p o m ěrn ě
om ezené sku p in y lidí. O bráží se to
ja k na ja zyko vé, tak na m yšlenkové
úrovni listu. K různým článkům a
o tázkám v nich diskutovaných m ám
sam ozřejm ě řadu výhrad a vlastních
názorů, ale to je celkem vedlejší.
M yslím , že by byla velm i vítanou
rubrikou nějaká fo r m a kulturního
kalendáře za ka ždý uplynulý dvojměsíc a to ja k kulturních událostí
z naší národní historie tak ze sou
časného světového kulturního dění.
Takový ku ltu rn í kalendář je dnes
běžnou součástí každého většího
kulturního periodika. A na závěr
p řá n í p o d barveně vlastní p ro fesí
- více referátů o film u a tv.
R obert Hanika, Švédsko

z prvních dvou exilů, zemřely; dále,
několik tisíc, především zahranič
ních vojáků a letců, em igrovalo
dvakrát, p o nacistickém a p a k znovu
p o kom unistickém uchvácení m oci
(někteří p o d ru h é až p o roce 1968)
Všechny tři emigrace se skládaly z
osob, které byly svým prům ěrem
iniciativnější, inteligentnější, schop
nější a vzdělanější než celostátní
ekvivalent norm y. Pro Č eskoslo
vensko znam enaly ztrátu, která
je zatím nenahraditelná.
H anuš Hájek, M nichov
Ještě k úpravě vztahů

hodl kolaboroval se zkorumpovaným
a nespravedlivým systém em reálného
socialismu a podepsal jim to, uznal za
prvé legitimitu tohoto systému, a za
druhé tento systém aktivně podporuje.
Tím se stal nepřítelem těch, kteří zů
stali doma, těch, kteří právě vyjeli a
žádají někde o asyl, i těch, kteří zde v
Kanadě ze sebe nechtějí dělat prodej
nou dívku a ze svých úst odpadovou
stoku. Československý systém potře
buje kolaboranty. Z nich a na nich žije.
Bez kolaborace nemůže existovat. Kdo
s ním spolupracuje a nemusí, jen pro
dlužuje agónii, která už beztak trvá
moc dlouho.
N em yslete si, že nemám rád svoji
vlast a že bych tam nechtěl jet. Chtěl
bych i vidět “rodiče, děti, sourozence a
přátele”. Já bych však chtěl svým dě
tem ukázat svou [a jejich] vlast jinou,
bez korupce a přežilého systém u pozd
ního feudalismu. V tom m i však zabra
ňují mimo jin é i ti “upravení”. Proto
jsou i m ým i nepřáteli. Byli by m ým i
nepřáteli, i kdybych si byl jist, že je
tam nezm áčkli a nepřinutili je vysypat
ze sebe všechno, co vědí.
Stanislav Reiniš, Kanada

Vážená redakce, článek Víta Klemeše
o “Úpravě vztahů" v č.4. sir. 35 je za
měřen proti “mentorování” a “hroz
bám ” a vyplývá z něj, pokud mu dobře
rozumím, že bychom měli nevinné obě
ti lásky k rodičům, dětem, sourozen
cům a přátelům opět přivinout na svou
hruď a podržet je tam.
V jedné věci m á K lem eš pravdu. Ne
jde totiž jen o strašení. Je nepochybné,
že by takový upravenec měl dobře vě
dět, co Ulč a Škutina ve svých článcích
napsali. Dospělí lidé si m usí být vědo
mi rizika, které úpravou vztahů na seGotický kachel - Sv. Václav
be berou. A měli by také vědět, že v zá
kopie provedená v keramice
konících různých zem í existují para
grafy na lidi, kteří pode píší slib věrno
sti zemi, která se sama prohlásila za
nepřítele. Je to jen otázka času, než
dojde k jednomu malému precedentu,
k jednom u zbavení kanadského ob
čanství a nenápadné deportaci. Je to
jen otázka času, než se o těchto lidech
roznese, že jsou rizikem z hlediska
Počet emigrantů
bezpečnosti státu i z hlediska přínosu.
Už jsem o tom četl náznaky v kanad
K red. poznám ce za dopisem Viléma
Hejla, Z ápad č. 2, sir. 32. D louho ském tisku. Protože, co si vezmete na
letým sledováním západních pram e dlužníkovi, který se kdykoli může se
nů, především zpráv tiskových k a n  brat i s vypůjčenými dolárky a odjet
celáří, vládních úřadů a organizací někam, odkud se dolárky velmi těžko
p ro uprchlíky, ja k o ž i studiem sta získávají zpět? To je však jen jedna
stránka věci. Kanaďané jsou národ mí
tistických ročenek československých
rumilovný a klidný, ale národním hrdi
a jin ý c h režim nich periodik, lze dojít
nou je tu Terry Fox, člověk, který po
k následujícím u přibližném u obrazu.
V letech 1948-1950 opustilo Č esko slední okam žiky svého života věnoval
těm druhým. Hrdinou tu není nějaký
slovensko, legálně či nelegálně, asi
vychytrálek, který se před pár lety
60.000 osob. V následujících nece
vydával za politického uprchlíka, ne
lých dvou desetiletích se asi 2.000
bo nějaký naivka, který si myslí, že
em igrantů vrátilo, ale p řibližně
kd y ž se prohlásí za ekonomického
dalších 10.000 emigrovalo. V letech
emigranta, tak že vyhrál bitvu s kom u
1968-1970 opustilo Č eskosloven
nismem. K dyby si přečet! jednou do ro
sko asi 120.000 až 140.000 osob.
ka Rudé právo, věděl by, že u nich je
Součet obou posledních emigračních
ekonomie spojena, ba je přímo totož
vln by tedy činil asi 200.000 e x u 
ná s politikou. E konom ický uprchlík
lantů.
je tedy ten, kdo nesouhlasí s ekono
Emigrace z let 1938-1940 byla zhruba
mickou politikou vlády, a takový v
na p o č e tn í úrovni em igrační vlny
Československu patří za mříže. Je tam Rozměry 7 3 /4 x 13 l / 2 inčů, cena včetně
p o únoru 1948. Součet všech tří
poštovného $45.00
však přijímán, protože ho tam potře
em igrací by ovšem m ěl hodnotu
bují a jeho dolary taky.
C ER A M ISCU LPTU RE, P .O . BOX 216
spíše historicko-statistickou. Pře
A o to hlavně jde. Ten, kdo se roz
devším, desetitisíce osob, zvláště
W O O D A CRE, CA LIFO RN IA 94973

INZERCE ZÁPADU
Zadejte si inzerci do Západu. Uvítám e zejm é
na inzeráty zajímající čtenáře na celém světě (ho
tely, m otely, restaurace, celosvětové firmy, zásil
ková služba).
Při zprostředkování
provizi.

inzerátu

poskytnem e

D rob n é inzeráty v rubrice Služba čtenářům
Z ápadu $ 3.00 za řádek.
Inform ace a ceník inzerce zašle administrace
Západu na požádání.
Západ rozesílám e do více než třiceti zemí.
M ůžete p o m o ci nám i sobě!

Ojupr
CougarShoes foractívecats.
Susan Shoe Industries Limited
2255 Bartoň Street East, HamHton, O ntario L8H 7J8

Česká a slovenská exilová literatura
nás spojuje přes všechny hranice a
oceány

B O H E M IC U M
D IS T R IB U T IO N
mají na skladě knihy
všech našich exilových nakladatelství
Přes 300 titulů!
Nejúplnější kolekce na světě!
Napište si ještě dnes o katalog
(přiložte $1.00, který Vám bude
odečten při první objednávce):
Bohemicum Distribution
Box 69
Ste. Dorothée-Laval, Que.
Canada H7X 2T4
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15 S C O T T S T R E E T
K IT C H E N E R O N T A R IO
BERT JA R SC H RESTAURATEUR (519) 743-8862
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