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Jaroslav
Seifert

1901-1981

Jaroslav Seifert, nar. 23.9. 1901, je 
den z tvůrců moderní české poesie, 
angažoval se svým dílem v 20. a 30. 
letech za novou poesii a za sociální 
spravedlnost, v krizových letech své 
země proti fašizmu ve všech jeho po
dobách, po celý svůj život za důstoj
nost člověka a za jeho vnitřnější 
osobní hodnoty. Seifert byl pos
ledním voleným předsedou Svazu 
československých spisovatelů - dnes 
jsou jeho poslední sbírky v Česko
slovensku zakázány.

Úryvek z dopisu

Celou noc tloukl do oken déšť. 
O ka  jsem nezamhouřil.
A tak jsem vstal 
a napsal dopis.

Kdyby láska uměla létat, 
jak o  že neumí,
a nezůstávala tak často při zemi, 
bylo by rozkoší se schoulit 
v jejím vanutí.

Ale jako  poblázněné včely 
slétají se žárlivé polibky 
na sladkost ženského těla 
a  nedočkavá ruka uchvátí 
vše, nač jen může dosáhnout, 
a touha neusíná.

1 smrt byla by možná bez hrůzy 
ve chvíli vzepjetí.

Kdo však už někdy spočítal, 
kolik lásky se asi vejde 
do jednoho  náručí!

Dopisy ženám
posílal jsem jen po holubicích. 
Svědomí mám čisté.
Nikdy jsem je nesvěřoval krahujcům 
nebo jestřábům.

Už pod mým pérem verše netančí 
a jako  slza v koutku oka 
slovo se zdráhá.
A celý můj život na samém konci 
už je jen jízda ve vlaku:

Stojím u okna vagónu 
a den po dni 
ubíhá do včerejšků 
k chm árům  černých smutků. 
Chvílemi se bezradně chytám 
i záchranné brzdy.

Snad ještě jednou zahlédnu 
ženský úsměv,
který se zachytil jako  utržený květ 
na řasách očí.
Snad ještě jednou budu smět

těm očím poslat aspoň polibek, 
než se mi ztratí ve tmě.

Snad ještě jednou uvidím 
i útlý kotník 
vytepaný jako  šperk 
z vlahé něhy,
abych se mohl ještě jedenkrát 
zalknout touhou.

Co všechno musí člověk opustit, 
když vlak se neúprosně blíží 
k stanici Léthé, 
kde jsou již plantáže 
bělostných asfodelů, 
v jejichž vůni se vše zapomene.
I lidská láska.

Je to  však již poslední stanice 
a vlak nejede dál.



Svět
Kanadské 
rozpory

Tenhle článek není o hokeji, ačko
li jím začíná. Jestli někoho překvapi
la (když nerozzlobila) zářijová po
rážka slibného teamu Kanady 8:1 od 
Rusů ve finále Poháru Kanady, pak 
neměla. Hrát rozmanité systémy a 
měnit taktiku hry není zatím silnou 
s tránkou kanadského hokeje. Bylo 
by šálením svalit vše na brankáře. 
Také letní pohodlí se neobětuje 
tvrdému tréninku. Předobře placený 
kanadský profesionál nabývá formy 
postupně hraním spousty zápasů, 
takže vrcholné formy dosáhne až po 
Třech králích či na Velikonoce. 
Ovšem dík slaboduchým sportovním 
novinářům se pak prohra v září 
omlouvá i docela dětinsky. (We beat 
them twice before, so we are still 
number one. They deceived us by let- 
ting us win the previous game; etc.)

Paralelu lze nalézt často i v ži
votě Kanaďanů mimo mantinely. 
Zdá se, ja k o  by chybělo umění anti
cipovat, tj. předvídat možné alter
nativní dění. Je  nutno si pohmoždit 
nos, než se zjistí, na co se narazilo. 
Navzdory tom u je Kanada víc než její 
hokej a také mnohem lepší. Imigrant 
je proto pro tuto zemi skvěle zúroko- 
vaným vkladem, je jejím kořením i 
solí. Rozuměno: v práci a v životě, 
nikoliv jen v ornamentální etnické 
mozaice a jejím izolovaném výročně 
karnevalovém exotismu nebo ve 
folkloru krojů a malovaných vajec. 
Pro imigranta je optimem aktivní 
integrace, to značí například ne
rozpustit svou kulturu v konsumo- 
vání televizních reklam s trochou 
program u mezi nimi; nikoli tedy 
pasivní asimilace s kdečím. Mám 
tím na mysli imigranta, který si 
zachová ostré vědomí (a např. i 
schopnost, chuť a vůli číst knížky 
v jazyce starém i novém) a kterému 
dobrý životní standard nepomůže 
nanejvýše jen k pohodlnému zm ěk
nutí mozku.

Máme své zkušenosti a přijali 
jsme za své také problémy kanadské. 
Zamýšlíme se nad nimi někdy víc než 
rodilý Kanaďan. Mnozí z nás, 
zvláště z těch starších, mají tak špa t
né zkušenosti, že se stávají i parano- 
idní. Snad až extrémní protiklad nic 
neanticipujícího Kanaďana.

Kanada stále patří k oné hrstce 
šťastnějších bohatých zemí, má 
však i své rozpory a mnohé jsou

vážného rázu. M ohou ovlivnit i bu
doucí formu země. Problémem stále 
zůstává vztah anglické a francouzské 
Kanady vyplývající z. historie, ze 
vzniku ze dvou soupeřících koloniál
ních zemí. S tím jsou spojené sepa- 
rační nebo aspoň autonomistické 
snahy převážně francouzské pro
vincie Quebec. Dalším rozporem 
je autonomismus většiny provin
čních vlád proti centralismu fede
rální vlády liberálů a premiéra Tru- 
deaua. To nahrává i separačním sna
hám Quebecu, na druhé straně by 
však větší autonomizace mohla i 
Quebec uspokojit. Tím se vysvětluje 
i odpor většiny provinčních vlád 
vůči Trudeauově koncepci nové 
ústavy, hlavně jejich obava ze ztrá
ty provinčních pravomocí. Vyvolání 
ústavní krize je možnou alternativou, 
Quebec uvažuje i o vyhlášení voleb, 
s nimiž by spojil znovu položení už 
jednou v referendu poražené otázky 
“su veren ity-asociace”.

Dalším problémem jsou vztahy 
bohatých (západních) a nebohatých 
(východních) provincií. Pro svět 
jistě kuriózním byl akt premiéra 
provincie Alberty, který přitáhl 
kohoutky naftovodů pro celou zemi, 
dokud nebylo dosaženo pro albert- 
skou pokladnu uspokojivé dohody 
s federální vládou o podílech. Ka
nadská demokraticky decentralizo
vaná federace dosahuje, jak vidno, 
rozhodnutí konsensem, nikoliv di
rektivou. Dosud velice levné ceny 
nafty se v Kanadě do pěti let zdvoj
násobí, ale přesto nepřesáhnou 
85% cen světových.

K ekonomickým problémům patří 
také vztah Kanady ke svému velké
mu sousedu Spojeným státům. 
Kdysi výhodné investice se dnes 
změnily v problém zahraničního 
vlastnictví (50%). Filiálkový cha
rakter výroby znamená v období 
snížení nevýhodnou přednost v 
zavírání kanadských pobočných 
závodů a tím vždy vyšší nezaměstna
nost v Kanadě než v USA. Úsilí 
federální vlády: kanadských korpo
rací vykupovat podniky však zase 
způsobovalo náhlý odliv obrovských 
částek a tím pokles kanad, dolaru. 
Stejně jako  USA také Kanada za
vedla koncept monetarismu a stla
čuje inflaci vysokými úroky.

Nelze přejít bez povšimnutí i 
problém životního prostředí. T.zv. 
“acid rain” (kyselinový déšť, tj. 
hlavně kysličník siřičitý) způsobený 
zanesením zplodin z průmyslových 
oblastí, zavinil už, že je na 4.000

jezer bez ryb. Vláda USA snad zlepší 
svůj přístup k této otázce. Kanada 
o to žádá už několik let.

Zatímco se ve vnitřní politice 
premiér Trudeau dlouhou dobu sou
středil na problém nové kanadské 
ústavy, v zahraniční politice vytý
čil také jen jediný problém: dialog 
Sever-Jih. Nelze popřít, že igno
rování problému chudých zemí Tře
tího světa by mohlo způsobit ne
bezpečnou explozi už v dohledné 
době. Kanada si svou humánní 
pomocí vydobyla v těchto zemích 
jméno. Při komplexnosti zahra
niční politiky však je sotva správné 
zúžit vše na jediný projekt.

Kanadský příspěvek v NATO je 
dnes kritizován jako  neadekvátní. 
Kromě malého počtu dobře cviče
ných profesionálních kanadských 
vojáků neznají ostatní mladí muži 
z branné přípravy prakticky nic. 
Zaostala i výzbroj.

Vláda liberálů
Liberální strana bude muset za 

nedlouho řešit otázku ncvého šéfa. 
Premiér Trudeau chystá svůj od
chod. Jeho  nový stylový dům v 
Montrealu je už uprázdněn. Chtěl 
ještě uskutečnit dva velké projekty: 
ústavu a spolupráci Sever-Jih. Nový 
šéf by měl být z anglické Kanady 
(dle pravidelného postupu liberálů). 
Vrátí-li se na scénu John  Turner je 
otázkou. Jak  ukázaly letní doplňo
vací volby, liberálové zatím ztrácejí 
přízeň. Ekonomika, inflace (kol 
13%), vysoké nové hypotéky (úroky 
kol 20%) drobných majitelů a vedle 
toho delší dobu pasivní vyčkávání 
liberální vlády nezůstaly bez vlivu. 
Ačkoliv nezaměstnanost je nyní 
nej nižší za posledních pět let (pod 
8%) a kanadský dolar stoupl v ceně 
proti evropské měně až o 25%, podle 
výzkumu klesla popularita  liberální 
strany ze 44% v době voleb v únoru 
1980 na 42% na počátku tohoto  pod
zimu. Pomohl-li tento pokles k 
náhlým ústupkům a změkčení linie 
od centralismu federálních libe
rálů k větší autonomii provincií 
se ještě ukáže. Netřeba podotýkat, 
že Kanada má stále jeden z nejvyšších 
životních s tandartů  na světě.

Opozice
Hlavní opoziční strana progre

sivních konservativců po několika
měsíční minoritní vládě prohrála 
volby v únoru 1980, v nichž získala 
32%. Od té doby stoupla v přízni na 
39% letos na podzim. Přitom byla 
už potichu i nahlas vznesena otázka



kompetence šéfa strany J. Clarka. 
Noví kandidáti jsou na obzoru a re
vize vůdčí pozice musí přijít dříve 
či později.

New Democratic Party, tj. sociální 
demokracie nemá velkou podporu.
V otázce ústavy podporuje její šéf 
E. Broadbent pozici vlády, a to 
hlavně kvůli chartě lidských práv, 
v ostatních bodech svého programu 
tato strana vibruje v levicovém pa
cifismu: odmítání členství Kanady 
v obranném paktu NATO (přitom 
šéf italských komunistů - dík svým 
evropským zkušenostem - toto 
členství pro Itálii schvaluje) a od
mítnutí využití nukleární energie. 
Příklad spíše levné snahy o popula
ritu. Podle posledních výzkumů 
klesla N D P  v přízni voličů ze 20% 
na 16%. Na to může mít vliv i spo
jení strany s velkými odborovými 
uniemi.

Stávky
Ve stávkách patří Kanada k prv

ním zemím na světě. Zdá se to para
doxní. Radikálů tu není moc a ko
munistické strany různé provenience 
získávají ve volbách sotva 1% hlasů. 
Stávkuje se však hlavně z ekono
mických důvodů, nikoli tedy za 
vládu proletariátu.

Zatímco v USA, kde je stávek 
mnohem méně, se používá metody 
neutrální arbitráže posuzující návrh 
smlouvy obou stran, v Kanadě je za
vedeno t. zv. kolektivní jednání 
(collective bargaining). Obvykle 
dochází ke zpoždění v uzavření 
nové kolektivní smlouvy a k nátla
kům stávkou. Stojí za zmínku, že v 
Kanadě je celkem 38% všech za
městnaných organizováno v odbo
rových uniích, zatímco v USA je to 
jen necelých 25%.

Není sporu o tom, že právo na 
stávku musí demokracie respektovat 
pokud chce demokracií zůstat. Bo
hužel mnohé stávky také demokracii 
podkopávají. Stávek se mnohdy 
užívá jako  nátlaku hned v první 
instanci místo snahy jednat a často 
ostatní občané se stávají rukojmími 
situace. Přibývá také stávek nele
gálních. Na jednom konci Kanady 
stávkují policisté a výrostci drancují 
obchody, na druhém konci rostou 
kupy odpadků neboť stávkují jejich 
uklízeči. Stávkuje se i pro malé pří
činy nebo z falešné solidarity; např. 
dvoudenní nelegální stávku řidičů 
autobusů v Montrealu, která způ
sobila zmatky tisícům lidí, zavinila 
hádka mezi řidičem a garážmistrem
o to, kdo má zavřít v autobusu okna.

Yěfšina stávek je lokálních, a tak 
je země absorbuje poměrně bez vět
ších otřesů. Přesto se jimi narušují

vztahy ekonomické i společenské. 
Statistika ukazuje, že počet stávek 
roste: v letech 1965-69 byl roční prů
měr prostávkovaných dní 4.9 milio
nu, v letech 1975-79 v průměru 6.2 
milionu, v r. 1980 dokonce 8.9 mi
lionu. V období 1975-79 měla Ka
nada světový primát dokonce před 
Itálií a Anglií.

Nelze nevidět, že inflace zůstává 
v posledních letech vleklým problé
mem. Podle statistiky spůsobil růst 
cen a životních nákladů relativní 
pokles příjmů zaměstnaných Kana
ďanů od r. 1976 o více než 11%. 
Inflace má negativní vliv hlavně na 
důchody a pense a na situaci slabších 
skupin, které si nemohou vystávko- 
vat zvýšení příjmů ač se postupně 
zvyšuje zákonem určená minimální 
hodinová mzda, nyní téměř 4 do
lary.

Demokracie, jak  kdysi napsal 
Tocqueville, vyžaduje stupeň odpo
vědnosti, občanské sebekázně a 
etiky, kdy vydobyté svobody a práva 
nezdegenerují v individualistickou 
honbu za osobním prospěchem na 
úkor druhých. To samozřejmě platí 
pro všechny.

Ústava
Kanadskou ústavu dosud nahra

zoval British North America Act. 
Při sjednocení provincií za zrodu 
Kanady (1876) sepsali otcové konfe
derace dokument o dobrovolném 
připojení každé provincie do nové
ho celku. Tento “konsensus” provin
cií se stal tradicí kanadské konfede
race a jejím základním kamenem. 
Jde tu o decentralizovanou demo
kratickou federaci s velkou pravo
mocí provincií vůči centrální fede
rální vládě. To se však stalo na druhé 
straně i překážkou pro nové ústavní 
reformy. Plné shody nebylo možno 
vždy dosáhnout. Reformy byly blo
kovány.

Po řadě konferencí a nepříliš 
úspěšných jednání se Trudeau a fede
rální vláda liberálů rozhodli změnit 
starý BNA a dát Kanadě potřebnou 
novou ústavu. Celý problém ústavy 
se týkal tří otázek: I. T. zv. “amend- 
ing formula” (pozměňující ustano
vení), tzn. ústavní změny mohou 
být provedeny tříčtvrtinovou větši
nou kanadských provincií a souhla
sem fed. parlamentu. 2. Charta 
občanských práv se stává součástí 
kanadské ústavy. Legálně se tím pro 
celou Kanadu garantuje řada důle
žitých práv, jako  např. právo na 
úřední komunikaci a na vzdělání 
v jednom  ze dvou oficiálních ka
nadských jazyků. To má význam jak 
pro Anglo-Kanaďany v Quebecu, 
tak pro Franko-Kanaďany v ostat

ních provinciích. 3. T. zv. “patri- 
ation”, t.j. přivezení ústavy domů, 
do Kanady. T. zn. žádost na britský 
parlament, který jediný mohl zatím 
rozhodovat o Britském Aktu, aby 
schválil zákon, kterým se tento 
akt stává kanadskou ústavou a také 
to, že si Kanada sama od nynějška 
bude svou ústavu pozměňovat. 
(Viz první dvě ustanovení.)

Tím se Kanada formálně i prak
ticky zbavuje anachronistických 
pozůstatků koloniálních dob a do
sahuje plné ústavní svrchovanosti.

Řada provinčních vlád nesouhla
sila s tímto postupem, z obavy před 
Trudeauovými údajně příliš centra
listickými tendencemi. Odvolali se 
proto k Nejvyššímu soudu Kanady. 
Ten vydal na konci září rozhodnutí, 
že Trudeaův postup je legální ve 
všech třech bodech. Zároveň však 
zdůraznil, že ale v duchu tradic ka
nadské konfederace je respektovat 
pravomoci a souhlas provincií. Jde 
tedy nyní o to nalézt spíše smírné 
řešení pro realizaci ústavní reformy. 
Nejde přitom jen o Quebec, ale i jiné 
provincie, které chtějí jistou au tono
mii. Na poraduje  nyní svolání ústav
ní konference s provinčními vládami. 
Je tu ještě také britský parlament 
a jeho postoj a eventuální tlak opo
nujících provincií přímo v Londýně. 
Britský parlament se však bude sotva 
míchat do záležitostí Kanady. I přes 
legalitu by se měl Trudeau vyhnout 
tvrdému postupu, který by mohl 
způsobit i vyvolání ústavní krize. 
Oponující provincie berou za hlavní 
ne legalitu, ale druhý výrok Nej- 
vyššího soudu zdůrazňující kon
vence v ústavních otázkách, která 
spočívá tradičně na souhlasu všech 
provincií.

Půjde teď o zápas, kdo získá ve
řejné mínění. Z charty občanských 
práv jednotných pro celou zemi by 
měl užitek každý jednotlivec. Ústava 
má tedy šanci.

Decentralizace je rysem dem okra
cie, jde však o to, jakou  míru má její 
optimum. Obrovská rozloha Kanady 
a její historický vývoj zcela logicky 
vedly k autonomnosti provincií. Na 
druhé straně to způsobuje i pro
vincialismus, v jehož stínu idea 
kanadské státnosti rozhodně nijak 
nekvete. Také kanadská národní 
identita není dosud příliš rozvinuta. 
Staří Anglo-Kanaďané se svou loya- 
litou vůči Velké Británii si vytvořili 
legalitu duálního občanství, která 
trvá dodnes. (Dnes toho využívají
i na dvou židlích sedící čeští a slovenští 
prospěcháři. Jen místo britské koru
ně podepisují loyalitu Husákovi a praž
ským místodržícím. O ostatních roz



dílech není třeba diskutovat. Jsou 
známé.)

Kanadský národ se přesto rodí a 
vyvíjí. Má už i své hrdiny. Mladý 
sportovec Terry Fox, nemocný na 
rakovinu, a jeho běh s am putova
nou nohou přes Kanadu, zapůsobil 
na všechny. Cit solidarity má i 
konkrétní výraz - na výzkum rako
viny. Na fond dnes už zesnulého 
Terryho Foxe, se zatím sebralo 
téměř 30 miliónů dolarů.

Quebec
Převážně francouzská provincie 

Quebec zůstává Damoklovým me
čem kanadské scény. Přes 5 milionů 
Franko-Kanaďanů, či přesněji fran
couzských Quebečanů, však nemá 
žádné citové vztahy k druhé bývalé 
koloniální moci Francii, kterou 
byli zcela opuštěni po její prohrané 
bitvě s Anglií v r. 1759. U Franko- 
Kanaďana, pokud inklinuje k nějaké 
formě nacionalismu nebo au to n o 
mie, jde o příslušnost ke Quebecu.

O nezávislost usilující a zároveň 
sociálně demokratická strana Parti 
Quebecois se dostala v provincii 
k moci ve volbách r. 1976. Zkusila 
si tak nelehkou roli vládnout, zvláště 
obtíže ekonomické. Z obavy neuspě
chat quebecké obyvatele, nepříliš 
dychtivé vydat se do nejistých vod 
separovaného státu, vymyslelo si 
vedení strany modifikovanou cestu 
mírnějšího typu, t.zv. “suverenitu- 
asociaci”. Ta by znamenala na
prostou vnitřní autonomii a fiskální 
suverenitu a na druhé straně asociaci 
s Kanadou v rámci celní a tarifní 
dohody a hlavně v užívání stejné 
měny. Pro tento koncept bylo vyhlá
šeno v květnu 1980 referendum. 
Výsledek zarmoutil separatisty. 
Quebecký volič rozhodl 60% ku 
40% proti. Po odečtení hlasů que- 
beckých Anglo-Kanaďanů (k nimž se 
hlásila i většina nových imigrantů), 
jichž je přes jeden milion, t.j. 20%, 
se ukázalo, že suverenitu odmítla i 
dobrá  polovina francouzských vo
ličů.

Po výsledku referenda, tak přízni
vého pro  kanadský federalismus, 
očekávala se i porážka Parti Quebe
cois v provinčních volbách v dubnu 
1981. Zvláště když i v doplňova
cích volbách po referendu všude 
vyhrávali quebečtí liberálové.

Parti Quebecois zatím usilovala
o přízeň voličů. Vláda zavedla řadu 
sociálních zlepšení (např. bezplatná 
zubní péče o děti do 14 let) i dříve 
tak časté stávky byly řešeny smírněji 
a rychleji.

Do volební kampaně šla Parti 
Quebecois s heslem “dobré vlády”. 
Slíbila, že v příštím období, bude-li

zvolena, nové referendum o suvere
nitě nebude a o separaci přestala 
mluvit nadobro. (To vedlo dokonce 
k obvinění ze zrady a odchodu někte
rých radikálních independentistů.) 
K tomu přidala sliby dalších sociál
ních zlepšení (dětské podpory, ma
teřská dovolená).

Liberálové na druhé straně nezvo
lili dobrý postup. V kampani spíš 
neohrabaně imitovali vládnoucí 
stranu ve slibech sociálních bonusů 
a neuspěli navíc organizačně. Nový 
šéf Claude Ryan, devotní katolík, 
se projevil jako  autoritář; sám chtěl 
vše řídit, na což nestačil. Také jeho 
řečnický styl je velmi neatraktivní.

Quebecký volič dal ve volbách 
přednost dosavadní vládě. Parti 
Quebecois vyhrála 80 křesel, libe
rálové jen 42. V procentuálním 
složení všech voličů (popular vote) 
byl ovšem poměr velmi těsný: Parti 
Quebecois 49%, Liberální strana 
Quebecu 46%. Volební klíč byl do
sud založen na okrscích a má se nyní 
měnit.

Ryanova pozice ve vedení Libe
rální strany je po porážce velmi 
otřesena. V otázce kanadské ústavy 
zaujal Ryan vůči Trudeauově postu
pu zcela záporné stanovisko, totožné 
de facto s pozicí separatistů. Ryan 
ovšem není pro plnou separaci. Zdů
razňováním větší autonomie chce 
získat přízeň francouzských voličů, 
což by mohlo naopak ulomit hroty 
separatismu. Ostatně řada jiných 
provinčních vlád, zvláště AÍberta, 
zcela podporuje tuto linii. Výsled
kem je zatím rozpolcení v Liberální 
straně Quebecu. Federální Liberální 
strana a Trudeau měli v kanadských 
volbách v quebeckých voličích vždy 
největší oporu. (Z celého Quebecu 
vyhráli konservativci jediný okrsek.)

Ryan se nestaví ani proti jazyko
vému zákonu 101, jehož cílem je 
“francizace” Quebecu a odmítání 
dvojjazyčnosti. (Ta je viděna jako 
oslabování francouzštiny, která by 
mohla na anglicky mluvícím konti
nentě postupně zaniknout). Tím 
R y an  a n ta g o n iz o v a l  a n g l ic k o u  
menšinu, dosud hlavní voliče que
beckých liberálů. Ryan však usiluje
o přízeň Francouzů, těch je většina 
a rozhodnou příští volby. Do de
mokracie ovšem patří i práva mino
rit.

Anglická menšina v Quebecu má 
stále své školy, university, noviny 
a divadla. Její růst je však omezován 
a to hlavně omezením jazykových 
práv (vedle drastického omezení 
subvencí např. pro angl. university). 
Do anglické školy smí pouze děti 
rodičů, kteří také navštěvovali 
základní anglickou školu v Quebecu,

nebo aspoň sourozenci zapsaní před 
r. 1977. Takže Anglo-Kanaďan 
přišlý odjinud musí poslat své děti 
jen do francouzské školy, samo
zřejmě také imigrant. Také nápisy 
nemohou být dvojjazyčné, ale jen 
francouzský. Stojí za zmínku, že 
dnes už přes polovinu francouzských 
Quebečanů vidí tato opatření jako 
příliš tvrdá. V Montrealu dokonce 
dvě třetiny jich je pro zachování 
dvojjazyčnosti. Také nová podnika
telská vrstva Quebecu už nevidí 
v nezávislosti tak důležitou hodnotu. 
Anglická menšina, dříve dominující 
skoro veškerému obchodnímu životu 
v Montrealu, ztrácí pozice a spíše 
se zmenšuje. Montreal, stále kosmo
politní metropole, po období stagna
ce se od referenda vrací k novému 
růstu.

Podle výzkumu je pro separaci jen 
přibližně 25% Quebečanů, za to však 
stoupl počet kladných odpovědí na 
otázku “suverenity-asociace”, a to 
ze 42% na 59%. Nový dokument 
Parti Quebecois hodlá spojit otázku 
“suverenity-asociace” s příštími 
provinčními volbami v r. 1985. Vý
voj francouzské otázky tedy pokra
čuje.

V demokratickém systému má 
každý národ právo realizovat své 
hodnoty; právo na sebeurčení a 
autonomii je respektováno jako  zce
la legitimní. Ačkoli je objektivním 
faktem, že větší integrovaný státní 
celek je ekonomicky a často i poli
ticky výhodnější, národní hodnoty 
a zájmy obvykle nespočívají na 
takové objektivní kalkulaci. Národní 
hodnota a cíl mohou být kladeny 
výše než blahobytný životní stan
dart. Svým vývojem procházejí 
různé národy různým tempem i s 
průvodními chorobami. To Čech i 
Slovák dobře zná ze svých vlastních 
dějin.

Pro Quebečana je pochopitelným 
uspokojením, že jeho jazyk se stal 
v jeho domovině konečně prvním ja 
zykem. Stupeň autonomie a národní 
jistoty ho může uspokojit natolik, 
že odmítne separaci. To je možné 
východisko. (Svou úlohu tu může 
sehrát prostý fakt ekonomický, 
jistota kanadské měny s ostatními 
souvislostmi.)

Trudeauovy jednotící snahy a 
idea kanadského státu mají svůj 
merit, zdá se však, že decentralizo
vaná koncepce autonomních pro
vincií zatím vyhovuje většině členů 
kanadské federace. Toto  řešení má 
také větší šanci zachovat celistvost 
Kanady. Nedaleká budoucnost uká
že. Richard Drtina
R i c h a r d  D r t i n a  j c  p r o f e s o r e m  h u m a n i t y  n a  J o h n  
A b b o t t  C o l le g c  v M o n t r e a l u .



Naši v Jugoslávii
Do Jugoslávie se jezdí ze severní 

Evropy v létě k moři, já tam jel slu
žebně obhlížet terén, tedy kulisu před 
níž se bude odehrávat německo- 
italsko-jugoslávský film, k němuž 
píšu scénář. Vyhnout se u jugosláv
ského Jadranu  turistům z Českoslo
venska nelze. Vystoupíte-li z auta 
s poznávací státní značkou “D “, s 
mnichovským číslem, hovoříte-li s 
manželkou česky, stanete se středem 
pozornosti našich lidí, kterým stát 
povolil cestu k teplému jihoslo- 
vanskému moři. Odvážnější turisté 
ze socialistického Českosloveska 
k vám dříve nebo později přistoupí, 
chvíli vás obhlížejí, a zaslechnou-li, 
že s manželkou mluvíte skutečně 
česky, dodají si odvahu a vychrlí 
několik šeptem pronesených otázek, 
asi v tomto pořadí: Odkud jste? 
Kolik v Německé spolkové republice 
vyděláváte? Co stojí v Německu 
auto?

Odpovědmi na tyto tři základní 
otázky - na druhou jsem při nej
lepší vůli nedokázal přesně odpo
vědět - jsem zahajoval rituál rozho
vorů na námět “cesta do Jugoslávie 
a poměry v Československu”. Cesta 
k jugoslávskému moři je pro česko
slovenského občana záležitostí nejen 
nákladnou, ale i utrpením, které za
číná už v tuhé zimě sháněním čet
ných potvrzení, vyjádření, posudků 
a samozřejmě devizového příslibu, 
protože Jugoslávie, ač země so
cialistická, platí v Československu 
za kapitalistickou cizinu. “Letos 
však,” svěřil se mi horník z Havířo
va, “ Byli soudruzi na šachtách 
ostravského revíru při udělování 
posudků k cestě do Jugoslávie vel
korysí. To asi proto,” povzdechl 
havíř, “že mají strach z Polska.” 
Havířova atraktivní paní, která 
zprvu zarytě mlčela, přerušila úvahy 
svého manžela o Walesovi a o sym
patiích, které má i na Ostravsku, 
poněkud nelogicky zlostným a skoro 
hysterickým výbuchem: “Walesa 
hrabe, jen se stal předsedou Soli
darity, už dostal nový byt!”

Manžel-havíř byl však jiného ná
zoru. “Drž pysk!” okřikl svou zřej
mě politicky uvědomělou, ženu, 
“poslouchám přece denně Hlas 
Ameriky, takže vím všechno lépe!”
V příští půlhodině mne zasypal 
odbornými otázkami o kreditech, 
které Západ Polsku poskytuje, o 
podle jeho názoru “slabé” politice 
Západu proti Sovětskému svazu a o 
rozpačitosti, s níž prý havíři na 
Ostravsku naslouchají západním 
hlasům o “zápaďáckém nevměšo

Nasi u oběda

vání se do polských událostí,” Roz
hovor skončil obvyklým způso
bem: Ač zřejmě rozdílných poli
tických názorů na vývoj v Polsku, 
manželská dvojice se shodla nakonec 
ve výpadu proti socialistickému 
Československu: “Za dinár (ju
goslávská měna, pozn. autora) jsme 
doma museli státní bance zaplatit 
80 haléřů,” vztekal se havíř a manžel
ka mu živě přitakávala, “takže si tady 
nemohu dovolit ani panáka ani pivo, 
protože by mě to stálo majland!”

Čechoslováci jsou na tom v Ju 
goslávii skutečně špatně. Pravda, 
zasloužilým “odborářům ” uhradí 
ROH asi 3 /4  nákladů na pobyt, 
cestu autobusem si však každý musí 
platit sám a sám také zaplatí státní 
bance při výměně omezeného počtu 
jugoslávských dinárů “manipulační 
poplatek” ve výši tříset procent, 
takže krabička velice špatných ju 
goslávských cigaret jej tam přijde 
asi na dvaapůl dolarů, litr benzínu 
tři dolary a oběd v průměrné restau
r a c i -  ve srovnání s námi, kteří pla
tíme v západních měnách - tak asi na 
20 dolarů.

Dva technici z jižní Moravy, které 
jsem pozval na kávu a na tři trava- 
rice (jugoslávská kořalka) zasténali, 
když jsem zaplatil 180 dinárů, pro 
mne tedy asi 11 záp. marek, pro ně 
však dvoudenní výdělek.

Západ byl pro československé 
turisty, s nimiž jsem v Jugoslávii 
hovořil, zemí hmotného přebytku, v 
níž stačí, aby člověk otevřel ústa a 
už v nich má pečeného holuba. Do 
Jugoslávie nejezdí naši jen za slun
cem a za překrásným mořem, ale

hlavně proto, aby si ze země, která 
v našich očích, tedy očích “zápaďá- 
ků” neoplývá nabídkou konzumních 
statků, něco koupili. Takže se musí 
úpěnlivě šetřit. Dětem se nekoupí 
zmrzlina, protože stojí 15 dinárů, 
skoro 13 korun, na litřík dobrého 
jugoslávského vína také nezbude, 
žije se tedy skromně. Starořímské 
památky, kterých na jugoslávském 
pobřeží je habaděj, nebudí u našich 
obdiv ani zájem. Ten se soustřeďuje 
na obchody a v nich především na 
kávu, kakao a laciné svetříky, vše 
pokud možno západní výroby.

Československý turista v J u 
goslávii je především hladový po 
konzumu, a protože si jej nemůže 
dovolit, srovnává hodnotu koruny 
s jugoslávským dinárem, tedy zá
padní měnou. Po  první návštěvě 
v některé prodejně ve Splitu, v Du- 
brovníku nebo v Rijece je totálně 
vyděšen a jeho důvěra v českoslo
venskou ekonomiku je otřesena. 
Přes “ekonomický otřes” a při pohle
du na “masy pracujících” ze Západu, 
kteří si v Jugoslávii užívají, přepa
dají československého občana u 
Jadranu  i chmury jiného druhu.

Kdysi, krátce po roce 1968, byl 
československý turista přijímán 
v Jugoslávii jako  slovanský bratr, 
kterému se vede prachmizerně a je 
mu proto třeba pomoci. Vztah Ju- 
goslávců k Čechům a Slovákům se 
však mezitím změnil. Dnes už každý 
v Jugoslávii ví, kdo k nim teď jezdí: 
prověření soudruzi, či lidé tiší, 
zastrašení, přizpůsobiví, pro rozví
jející se jugoslávský turistický prů
mysl i ekonomicky nezajímaví. Po-



cit, že ve slovanské zemi je  Čech 
nebo Slovák dnes turistou třetí 
třídy, naše u Jadranu  deprimuje.

Ze setkání s československými 
turisty v Jugoslávii jsem si odnesl 
nepříjemný dojem. Se škodolibostí, 
která by možná byla i oprávněná, 
jsem totiž zjistil, že ani jeden z Čechů 
a Slováků po desetiminutovém 
“seznamovacím” rituálu nenašel 
pro poměry v Československu ani 
jediné slovíčko chvály. A to, zdů
razňuji znovu, jezdí do Jugoslávie 
jen občané a soudruzi několikráte 
politicky prověření a zřejmě i jinak 
zasloužilí. Jenže - nedělejme si iluze:
o československé duchovní mizérii si 
naši spoluobčané, zaslepení touhou 
po hmotných statcích a konzumu, 
nedělají žádné starosti. O Chartě 77 
vědělo z 26 československých tu
ristů v Jugoslávii jen šest. O tom, 
že v květnu v Praze a v jiných měs
tech zatkla státní bezpečnost několik 
spisovatelů, intelektuálů a signatá
řů Charty 77 nevěděl ani jeden... 
Pravda, několik z nich si vzpomnělo, 
že v Rudém právu četli noticku o 
zatčení a o mladých Francouzích, 
kteří chtěli do Československa při
vézt západní tiskoviny a finanční 
podpory pro členy VONSu, ale 
pokud jsem s našimi turisty v J u 
goslávii hovořil, zpráva v nich ne
zanechala stopy či jakýsi konkrétní 
dojem. Přijali ji  s lhostejností... 
Naši lidé, s nimiž jsem v Jugoslávii 
hovořil, jsou dvojím způsobem 
imunní: oficiální propagandě nevěří, 
nezajímají se o politiku, tedy ani o 
Chartu  77 a o osud potlačené české a 
slovenské kultury, literatury a umě
ní. Exulantům nezávidí to, čeho si 
tady (ne sice všichni, ale mnozí) ce
níme - pocitu svobody i její reálné 
projevy - ale zase jen především naše 
skoro neomezené možnosti hmotné-, 
ho konzumu. Skutečnost, že jezdím 
ve velkém opiu budila u našich tu
ristů větší údiv a obdiv k Západu 
než naše možnosti všechno číst, 
vědět, či publikovat.

Nabyl jsem v Jugoslávii dojmu, 
ostatně potvrdil mi jej i jeden technik 
z Brna, že mezi Husákovým reži1- 
mem a lidem existuje cosi jako  tichá 
úmluva: Lidu vláda a strana povoluje 
drobné krádeže, podvůdky, podrazy 
a obezličkářství, vyžaduje však jako 
protislužbu od lidu, aby nemluvil 
do věcí veřejných, držel se zticha, 
hleděl si svých fušek, zalezl do 
soukromí. Dodržuje-li občan tuto 
tichou úmluvu, odmění se mu stát 
třeba i tím, že jej jednou za tři roky 
pustí do Jugoslávie. Nedělejme si ani 
další iluzi: znormalizovaný lid v 
Československu netrpí, o utrpení 
a o pronásledovaných nechce ani

vědět, protože už jen vědění by 
mohlo ohrozit jeho lhostejný klid, 
do něhož se uzavřel. V Jugoslávii 
československý občan trochu rozvá
že, snad pod dojmem ekonomického 
šoku a naštván, že jej českoslo
venská státní banka tak krůtě a 
bezohledně při výměně omezeného 
počtu devíz okradla, ale v gruntu se 
těší domů a na chvíli, kdy se před 
svými méně šťastnými spoluobčany 
bude moci pochlubit: “Letos jsme 
dostali Jugoslávii!” Zajisté, českému 
i slovenskémlu turistovi imponuje, 
že si jej jugoslávští celníci skoro 
ani nevšimnou a je naštván na české 
i slovenské, kteří mu na hranicích 
prohlídnou auto i zavazadla, jako  by 
ze socialistické země pašoval za 
hranice diamanty či kilogramy zla- 
ta. Ale v základě nechápe ponižující 
scény na československo-maďars- 
kých hranicích jako  pokořující výjev, 
ale jako  na něco, nač si už prostě 
zvykl. Když v autobuse ze Slovenska 
pašoval jakýsi turista z Bratislavy 
do Jugoslávie 200 západoněmeckých 
marek, které koupil na černém trhu, 
aby si u Jadranu  mohl přilepšit, 
kdosi to na něho udal. Na hranič
ním přechodu do Maďarska prohlí
želi celníci autobus a do naha svle
čené turisty čtyři hodiny až konečně 
devizy našli a turistu ze zájezdu 
vytáhli. Mladá žena, která mi o pří
hodě na hranicích vyprávěla, se 
nezlobila na celníky, ale na nešťast
ného turistu, který pozbyl 200 marek 
a sen o Jugoslávii: “Jak  k tomu 
přijdeme my, co jsme si do J ugoslávie 
nemohli přivézt žádné marky! Ať ho 
teď zavřou až zčerná.”

Ota Filip

Naši u moře

Když Sovětský 
svaz pozve 
českého exulanta

“ Přece nepojedeš, blázne, to risk
nout,” říkali mi tady doma v Ameri
ce. A totéž jsem říkal sám sobě. 
Nicméně, měl jsem nutkání. Ono, 
přeci jenom, tadyhle jsem ten běže- 
nec z šedesátých let, renegát vyklouz 
z pražské Akademie věd, a teď mne 
sovětští akademici zvou, abych k 
nim přijel do Moskvy a promluvil. 
Promluvil anglicky. Nikdy předtím 
jsem v Moskvě nebyl, po ní netoužil. 
Toužím snad teď koncem léta 1981? 
Třeba z toho pak bude permanentní 
Sibiř nebo odsun na Pankrác. Vstou- 
pím-li na půdu okupantů, co pak se 
tím vlastně nenormalizuji? Jenže, 
nahrávám já  snad bolševikům? 
Vždyť všechno budou platit oni. Jim 
třeba půjde o rozumy stran kapita
listického umu a já jim zatím roze- 
seju ideologické jedy. Až se Praha 
dozví o mém zájezdu, jejej, to se 
soudruzi popudí. A kádrově prospě- 
ju  příbuzným v Čechách. Takže jsem 
si to přece jen zdůvodnil a pozvání 
přijal.

Udělování vstupní doložky
Písemné pozvání v ruce, jako  že 

tam o mne mají zájem, o vízum jsem 
včas požádal. Den odjezdu se blí
žil a bumážka nikde. Nezbylo než 
abych došel na ambasádu.

Přijal mne kulatý diplomat, přís
nost nad přísnost. A že to mám sice 
pěkně v pořádku, že takhle pěkné 
papíry zřídka vidí, nicméně se ještě 
sovětskému zastupitelskému úřadu 
nepodařilo spojit se s hlavním 
městem případ si náležitě prověřit.

D iplomat věděl, že příští den mám 
odletět.

“Není vízum, tak holt nejedu,” 
pronesl jsem bez lítosti, strachu, 
nachu, zcela ležérně. A to ho teda při
vedlo z míry. Však je zvyklý na mu
zické úklony a žmoulání čepice. 
Zarazil se, rukou došel k čelu, pustil 
se do myšlení a za pět minut měli na 
ambasádě zavírat.

“Snad by se přeci jen něco dalo 
jH  udělat, když byste laskavě mohl po- 

& S *  sečkat, já bych se šel pokusit,” a
zmizel-

*"*■**“1 Ano, diplomat se pustil do přesča
sového výkonu. A pak že socialisté 
úřadují jen nepružně. Brzo brzičko 
se vrátil. “Tady to máte,” předal mi 
oštemplovanou bumážku s vážností 
hodnou při udělování Nobelovy 
ceny. Chudák zářil, já  vzal doku
ment a po zavírací době byl vypuštěn 
z výsostného území.



Matka Moskva
Přistáli jsme na tom novém, 

olympijském letišti. Interiér klasi
fikuji jako  hogo fogo aušus.

U pasové kontroly čekalo osm li
dí přede mnou. Trvalo to hodinu, 
než na mne došla řada. Oficiál studo
val dokumenty, fysiognomii drži-' 
tele, hezky blízko do tváře, též i z 
profilu. Předlouhá to hodinka. 1 mě 
si podrobně prohlížel, zda jsem ten 
příslušný Amerikáněc.

Pak tedy k celníkům. Zrovna p ře
de mnou jednoho chudáka Rusáčka 
málem vysvlékli do spodního prádla. 
Zcela ho vybrakovali.

“Turist?” oni na mne.
“Nět. Bysnys,” povídám, a strčil 

pozvání pod nos. Početli, pokývali, 
samá slušnost; kdepak, kufry že ne
musím otevírat.

“ Magazíny?” Po těch se pídili.
Měl jsem s sebou několik kopií 

“ International Herald Tribune”. 
K novinám jsem se přiznal.

Zamysleli se, co dělat. Pak došli k 
závěru “O kej”.

Vešel jsem tedy s ideologickým 
jedem a brzo vzácný dar  rozdával.

Nevěděl jsem, zda vůbec dorazila 
zpráva o mém příjezdu. Nicméně, 
byl jsem očekáván. Akademik čekal, 
spolu se svým asistentem. Šofér a 
auto že je moje k použití kdykoliv, 
bez ohledu na denní či noční hodinu. 
Slečnu, kágébáckou či jinačí, mi 
nepřidělili.

Hotel byl nový, moderní. V mém 
pokoji nefungoval telefon. Též spr
cha nefungovala. Sem tam káplo, ale 
toť vše.

Postěžoval jsem si svým hostite
lům, a jaké bylo mé překvapení, 
když nedostatky socialistického 
růstu byly odstraněny. Pokomento- 
val jsem úspěch a hostitelé mne 
poučili, že existují tři kategorie 
ubytovacího komfortu. V první 
kategorii musí všechno fungovat: 
zde nedostatky jsou životu nebez
pečné. V druhé kategorii už všechno 
v pořádku být nemusí, ale musí dojít 
k nápravě, vznese-li se stížnost. 
Tam jsme spadali my, takovou moc 
Akademie má. A pak zbývá třetí 
druh, ona naprostá většina, kdy se 
dovolat nelze.

Brali mě do nejlepších restaurací. 
Vždy to vypadalo, že není místo, 
velké dohadování, vždy pak došlo 
k vytažení knížečky Akademie, 
zázračného dokumentu, že mají 
hosta, státní to zájmy, a stoleček 
se pak prostřel.

Hodovalo se na státní útraty. 
Večeře pro tři přišla na šedesát až sto 
rublů. U nás by se takové najedení 
posuzovalo jako dobrý průměr, v 
Moskvě to ovšem byly královské 
hody.

zit. Divadlo, koncert, galerie, Kreml, 
a co si vyjet do okolí a kde večer po
jíme. Nikdo se nezeptal na přednáš
ky, jež jsem měl dodat, proto mě 
přece do Moskvy pozvali, odborné 
otázky nikdo nekladl, akademici 
se starali o královskou krmi.

Určitě jsem byl záminkou k zpes
tření jejich životního standartu, ale 
naprosto jsem se necítil být zneuží
ván. Rovněž ze mne nechtěli dělat 
hlupce, oslňovaného potěmkiádou. 
Spíš naopak.

“ Rozumíte ruský,” řekli, “jděte do 
ulic, poslouchejte, co si lidé říkají.”

Rád jsem využil ponouknutí, času 
jsem měl dost. První a též poslední 
dojem byl dojem ze společnosti 
třídně antagonistické. Ano, tohle 
jsou ty putující vykořisťované masy, 
mají svůj úděl vepsaný ve tváři, 
v oblečení, ve stylu chůze, ve tvaru 
ručního zavazadla. A pak je tu vlád
noucí kasta, k níž teď momentálně 
patřím i já. Jen  ta mládež, přečasto 
v džínsech, vypadala netřídně, 
neutrálně, nej normálněji. A na po
litiku kašlou, slyšel jsem pak víc než 
jednou. Vzpomněl jsem si na Halase 
a jak  mu kdysi stalinisté nadávali za 
jeho básně o starých ženách: kde že je 
budovatelský optimismus. Utahané, 
sedřené sovětské ženy, ty teprve 
měl Halas vidět.

viděl, čím vládci krmí národ. Tele
vizní zprávy trvají tři hodiny. První 
hodinu, zpravodajství politické, 
domácí. Brežněv dává medajle. 
Hospodářská tématika zabere hodi
nu druhou. Vynikající výsledky v 
zemědělství. A třetí hodinu máme 
zprávy ze světa. Zrovna ukazovali 
protesty japonských pracujících 
proti americké okupaci Okinawy. 
Pokud si vzpomínám, tato okupace 
skončila před deseti lety.

Cirkus
Slavný státní permanetní cirkus: 

nikoliv pod plátnem, ve stanu, ale 
palác.

Produkce to byla průměrná. 
Neukázali nic, co člověk před tím 
jinde mockrát neviděl. Nicméně, byl 
to přeci jen unikátní zážitek. Tak 
především, po všech zdích, pěkně do
kolečka, sami obrovití Břežněvové. 
Aby nikdo nemusel natahovat krk, 
otáčet se, všude byl výborný pohled 
na Leonida, i poloslepí dobře viděli.

Představení začalo tím, že se 
Leonidové rozsvítili. A z ampliónů 
se vyhrnuly, hrozně hlasitě, říkanky, 
rýmovačky, naprosto oduševněle, to 
snad jen v ruštině tak krásně zní. 
Vášnivý, nostalgický hlas oslavoval 
stranu, její moudrost - záštitu míru, 
učitelka, velitelka, vůdkyně čili samé



nové věci. A tahleta díků vzdávání 
se pravidelně opakovala mezi kousky 
žonglérů, eskamotérů a krotitelů 
zvěře.

Vrcholem večera byl pro mne 
clown, smíšek s červenou bambulí 
na nose. Prováděl předvídatelné 
pitominy. Jenže, když jeho číslo 
skončilo a za potlesku odcházel, 
teprve pak došlo ke zlatému hřebu: 
k šaškovi přišel konferenciér a nesl 
ceduli s číslem 36.

“ Víte, co to znamená?” zeptal se.
“ Vím. Před třiceti šesti lety strana 

pobila fašistické vetřelce ve velké 
vlastenecké válce,” řekl zcela vážný 
šašek. Nikdo se ovšem nechichotal.

“ A víte, co znamená číslo 15?” dál 
naléhal konferenciér.

Clown řekl, že neví a zmizel z ma
néže.

“Já  ale vím,” zaduněl konferen
ciér. “Náš clown, zasloužilý umělec, 
je válečný hrdina, za chrabrost ve 
velké vlastenecké válce v boji proti 
fašistickým vetřelcům obdržel pat
náct vyznamenání.”

A jen co vysvětlil mystérii, hrdinný 
šašek, umytý, bez červené bambule, 
a strašně vážný se vrátil pochodo
vým krokem do manéže oblečen do 
uniformy s patnácti medajlemi.

Potlesk, potlesk. A z několika 
stran vcházeli na piliny vojáci, slav
nostně pochodují do kolečka, a k to
mu nové básně z amplionů.
Nedostatky na ideologické frontě

Vedle seděl mladík, koukli jsme se 
na sebe a on krčil rameny. O přestáv
ce se mi svěřil, že se zajímá o kulturu 
ve světě a proto prý poslouchá Hlas 
Ameriky. Též prohodil pár informo
vaných poznámek o situaci polské 
dělnické třídy.

Při nesčetných přípitcích mí hosti
telé volali “Na solidaritu” a pro 
jistotu na mne mrkali. Tak prý se 
dnes v Rusku připíjí, povídali a 
významně se mi dívali do očí, abych 
naprosto určitě pochopil.

Přišel jsem rovněž do styku s 
r e p re z e n ta n ty  j e d n o h o  odvě tv í  
společenských věd, na jehož věr
nosti Kremlu obzvláště záleží. A ti 
se tedy naprosto neupejpali. Pro ně 
je marxismus-leninismus totální 
mrtvola. N ikoho to nezajímá. O 
současných vývinech v jejich oboru 
na Západě byli předobře informová
ni.

Nepotkal jsem se v těchto kruzích 
s jediným partajním žvanilem. 
Nezdálo se mi, že jeden se bojí d ru
hého, nicméně, politické vtipy mi 
říkali zejména v parcích. Jeden 
akademik se mi svěřil, že má několik 
pozvání do Prahy, má tam řadu 
přátel, ale nemůže jet, “tolik se sty
dím, poté, co jsme vám udělali v roce

šedesát osm.” Věru, to Bilak a Šalgo- 
vič takové zábrany nemají.

Je m noho optimistů v těchto kru
zích sovětské inteligence? Asi ne. 
Značné množství jich páchá sebe
vraždu. “ Lidé jsou příliš unavení,” 
slyšel jsem. “To pak je vám všechno 
jedno - úplně se přestanete bát. Nebo 
se zabijete.”

Pro mnoho lidí je únikem studium 
historie. Ne jakékoliv dějiny, ale 
dějiny ruské a to éra mezi jedenáctým 
a třináctým stoletím. Vladimír 
Múdrý či jaký. V této epoše se vyží
vají. Co přišlo potom, je už neza
jímá.

Moji hostitelé patří k jednom u 
z novějších institutů Akademie. 
Nemyslím, že jsou to disidenti: snad 
krypto-disidenti, pokud by se kdo 
našel s přijatelnou definicí tohoto 
patvaru. Ústav je útočiště, snad i 
útulek před přílišným zasahováním 
z oficiálního světa.

Přednášel jsem anglicky a po ruce 
byl velmi schopný tlumočník. Netajil 
jsem se, že jsem z Československa 
zmizel nikoliv negálně. Nikdo mi 
krok nevyčetl. Myslím, že mě až 
předobře chápali.
Zlevněné Československo

Přednášel jsem nejen v Moskvě. 
Celičký pobyt v SSSR mne nestál 
ani kopějku.

Když pobyt končil, měl jsem po 
kapsách plno rublů kapesného. Čo 
s tím? Sel jsem do Mezinárodní 
knihy, kde prodávají nejen knihy. 
Dívám se po československých pro
duktech a bylo mi řečeno, že všechno 
Made in Czechoslovakia, od slabi
kářů až po jabloneckou bižuterii, 
se v Moskvě prodává za poloviční 
cenu. Ano, všechno bylo za půl. Z 
ostatních jen Bulhaři byli takto 
štědří. Nikdo jiný není. Jiní vymá
hají plnou cenu.

Zeptal jsem se, proč. Odpověď 
jsem nedostal.

Tak jsem ši ji musel domyslet.
Jeroným Vágný

Výsledek ankety
Přinášíme výsledek ankety na kviz 
Západu ze srpnového čísla č .4 /  
1981, str. 16:
1. Max Brod
2. Emil František Burian
3. Rudolf Firkušný
4. Theodor Pištěk
5. Vítězslav Nezval
6. Hugo Haas
7. Emanuel Moravec
8. Anny Ondráková-Schmelling
9. Jozef  Tiso
Vítězem se stal Josef Staša z USA, 
k terý  sp rávně uhádl všechny 
osobnosti a má tedy jeden ročník 
Západu zdarma. Gratulujeme!

KOLÁŽ K. TRINK EW 1TZE

Kongres v Torontě: 
Spisovatel 
a lidská práva

Ve dnech 1.-4. října se konal v To
rontě světový kongres na téma Sp i
sovatel a lidská práva, pod záštitou 
Amnesty International. Čestným 
předsedou kongresu byl náš krajan 
Josef Škvorecký, a českou literaturu 
zastupovali Julius a Zdena 1 omíno- 
vi, oba Chartisti (Zdena byla nějaký 
čas mluvčím Charty), kteří nyní žijí 
v Oxfordu v Anglii, a Jiří Gruša, 
nyní bytem v BRD. Čestný předseda 
měl dobrou snahu zajistit, aby síly 
demokracie a levice byly na Kongre
su zastoupeny alespoň rovnoměrně; 
bohužel, jak  tomu bývá, většina po
zvaných, od nichž bylo lze očekávat, 
že budou hájit naše názory, na 
Kongres nakonec nepřijela (Kunde- 
ra, Kohout, Arthur Miller, Philip 
Roth, Kingsley Amis, Tom Stop- 
pard, Ray Bradbury, Czeslav Milosz 
aj. (William Styron po prvním dnu 
odjel), zato levičáci se dostavili v 
hojném počtu. Nedošlo sice k něja
kým bojovným střetnutím, na Kon
gresu se ovšem jasně projevilo, jak  si 
humanismus spisovatele a jeho boj 
za lidská práva představují nemar- 
xisté, a jak šije  interpretují marxisté. 
Kongres vybral sedm spisovatelů, 
kteří jsou nyní ve vězení, ve vyhnan
ství nebo nezvěstní v sedmi různých 
státech světa (tzv. Východní Evropu



zastupoval Václav Havel), aby sym
bolicky reprezentovali několik set 
ostatních vězněných spisovatelů,
o nichž se ví. Na zasedání účastníků 
Kongresu in camera navrhl ruský 
básník Josef Brodsky, aby k těmto 
sedmi byla připojena ještě jména 
Ukrajince Marčenka, a kubánského 
básníka Valladarese, kterého Castro 
za bestiálních podmínek žalářuje 
už jednadvacet let, takže se ve vězni
ci stal mrzákem a je po infarktu. 
Uruguajský revolucionář Eduardo 
Galeano se postavil proti zařazení 
Valladarese na petici s tím, že Valla- 
dares byl prý za Battisty u policie. 
Nehledě k tomu, že podle jiných 
pramenů (např. právě vyšlé knihy 
Antonia Navarra: Tocayo) byl Valla- 
dares jedním z Castrových barbudos 
(nebyl ovšem marxista, nýbrž de
mokrat), stěží se do naší představy 
spisovatele vejde člověk, který odmí
tá žádat o milost pro mrzáka v ko
lečkové židli, majícího za sebou 
jednadvacet let kubánského krimi
nálu. Čestný předseda, přesto že 
předsedal např. panelu s Allenem 
Ginsbergem, si na kongresu získal 
pověst černého reakcionáře, když 
ve svém příspěvku pravil, že nevěří 
v úspěch jakékoliv revoluce, na níž 
se podílejí komunisti nebo fašisti, a 
podobně dopadl i Jiří Gruša; ten 
ovšem z důvodů americky speci
fických. Přirovnal totiž ve svém 
referátě komunistickou censuru k 
neplodné staré panně, čímž vzbudil 
značnou nevoli četně přítomných 
militantních feministek (předsedky
ně Kanadského svazu spisovatelů 
Margaret Atwoodová ve svých pro
jevech zásadně mluvila o spisova
teli jako  o “she”). A ještě hůře do
padl u marxistických dam Vasilij 
Aksjonov, jenž censuru rovněž 
feminizoval, a to dokonce směrem 
k nejstaršímu ženskému povolání. 
Rovnítko, které západní levičáci 
rádi kladou mezi Sovětský svaz a 
USA, se na Kongresu opět hojně 
uplatňovalo, i když čeští a ruští 
účastníci seje snažili rušit. Nejobjek
tivnější z amerických radikálů se 
ukázal být Allen Ginsberg, který sice 
mluvil o infiltraci F.B.l. do americ
kých radikálních časopisů a organi
zací, ale nikdy neopominul říct, že 
“Nikdo nebyl zatčen”, a pokaždé 
se obrátil na předsedajícího čestné
ho předsedu s přáním, aby uvedl ně
jaký podobný příklad policejních 
zásahů ze zemí Sovětského bloku, 
v tom  mu předseda pokaždé vyho
věl, až na to, že svoje příklady za
končoval vesměs slovy: “ Mnozí byli 
zatčeni.” Na závěr se přihlásil do 
diskuse bývalý jugoslávský partyzán 
ze skupiny nešťastného generála

Michailoviče Nikolas Pašic, který 
shromážděným gratuloval, že tak 
horlivě bojují proti infiltraci F.B.I., 
a projevil naději, že stejně horlivě 
budou bojovat i proti infiltraci K.G. 
B. Přítomní to uznalým potleskem 
slíbili, ovšem jak víme, sliby bývají 
chyby.

Levičáci jaksi zcela ignorovali 
přítomnost chilského spisovatele 
Eduardo Yenstzena na Kongresu. 
(Svaz sovětských spisovatelů byl 
rovněž oficiálně pozván, asi však 
neměli na letenky: nepřijel nikdo). 
Jaksi se jim muž ze Santiaga nehodil 
do obrazu současných poměrů v Chi
le. Tento spisovatel ačkoliv do Ka
nady přijel přímo z Chile a opět se do 
Chile vrátil, naprosto nevystupoval 
a nehovořil jako  nadšený stoupenec 
generála Pinocheta, nýbrž naopak. 
Uváděl ovšem, že byl rovněž od
půrcem Allendeho, čímž si u marxis
tů nepolepšil. Podle jeho vyprávění 
se zdá, že současné poměry v Chile 
připomínají trochu Československo 
z počátku šedesátých let. Policajti 
mají velkou moc, ale nejsou vše
mocní, svoboda není z rodu americké 
svobody, ale také ne z rodu sovětské 
pochopené nutnosti. Generál zemi 
ekonomicky zvedá, ovšem za cenu 
příliš velkých cizích kapitálových 
investic. Celkem působil Chilan 
dojmem inteligentního, odvážného 
a čestného člověka, který ví, oč v 
současném světě jde, což o mnohých 
jiných lidech z Latinské Ameriky 
říci zřejmě nelze. Jiný inteligentní 
člověk přijel ze Zimbabwe, bývalé 
Rhodesie. Ten, měli jsme dojem, 
pohlížel na revoluční stoupence 
marxismu (zejména revolučně se 
projevovali někteří kanadští spiso
vatelé) jako na ony tvory dobře cha
rakterizované Leninem.

Vyvrcholením Kongresu byl d ra 
matický pořad z děl oněch sedmi 
symbolicky vybraných uvězněných 
spisovatelů (než k tomu došlo, ge
nerál Pinochet povolil svému repre
zentantu návrat z vnitřního vyhnan
ství v městečku Freirina v severní 
Chile, takže jich zbylo jen šest), 
a vyvrcholením tohoto představení 
byla četba závěrečné hrdinovy řeči 
z Havlova Protestu: od ostatních 
příspěvků se Havlův text, ve výbor
ném podání kanadského herce 
Douglasse Campbella odrážel bri
lantním vtipem a uměleckou úrovní: 
byl to jediný příspěvek večera, při 
němž se lidé váleli smíchem, takže 
krásně podtrhl starou a dobrou 
českou tradici, s níž naši nejlepší 
lidé odjakživa reagovali na zlé situa
ce: tradici satirického smíchu.

Afghánistánu vzpomněl na celém 
Kongresu pouze Jozef Brodsky, pře

krásnou básní, kterou sám přednesl 
ruský a anglicky. Snad v Afghánistá
nu nejsou žádní spisovatelé, nevím.

Česká skupina vydala na Kongre
su prohlášení, v němž se upozorňuje 
na připravovaný politický proces
v Praze, v jehož rámci bylo už zatče
no a vyslýcháno na sedmnáct spiso
vatelů (např. Karel Pecka, Eva Kan- 
tůrková, Milan Šimečka, Mojmír 
Klánský, Karel Kyncl, dr. Jiřina 
Siklová aj.). Protest proti tomuto 
chystanému justičnímu zločinu po- 
depsali ze známějších spisovatelů 
N a ta l ia  G o rb a n e v s k a y a ,  Allen 
Ginsberg, Hans Christoph Buch, 
Ray Bradbury (na Kongresu nebyl, 
ale poslal čestnému předsednictvu 
dopis v němž souhlasil s tím, aby jeho 
jméno bylo užito na protestním prohlá
šení), Susan Sontag, Yotaro Konaka aj.

Kongres jen potvrdil starou prav
du: většina lidí je poučitelná jen, 
pozná-li blaho marxismu v praxi 
a na vlastní kůži. Většina těchto 
nepoučitelných jsou lidé, kteří to 
myslí dobře. Jenže my víme, co se s 
nimi pak stane.

Vladislava Burke

Tk. T •  W • W /•Nejnovejsi 
americká vládní 
zpráva o plnění 
Helsinek

United States Deparment of State, 
Bureau of Public Affairs ve Washing
tonu vydal svou desátou půlroční 
zprávu pod titulem “ Implementation 
of Helsinki Finál Act” za údobí od
I. prosince 1980 do 31. května 1981.

Prvním tématem je madridská 
schůzka. Američany reprezentoval 
velvyslanec Max M. Kampelman. 
Důležitou řeč pronesl člen delegace 
Šesták (Jerome Shestack).

A nyní k helsinskému plnění - to
tiž jeho třem košům: Prvním koší
kem je evropská bezpečnost. Sedmý 
princip se zabývá lidskými právy, 
občanskými svobodami. Pronásle
dování Chartistů není opomenuto 
a čteme jm éna Rudolf Battěk, Václav 
Malý, Bedřich Placák, Jaroslav 
Šabata, Jiří Hájek. Na vědomí bylo 
vzato úspěšné odvolání nevinného 
Petra Cibulky, jakož i další notné 
pronásledování nevinné katolické 
církve. Dostalo se pozornosti i Ru
dému právu za komentář uveřejněný 
17. března. Šlo totiž o koniášský 
útok na Petlici a podobné samizda
tové počiny. Švestkové noviny vyslo



vily zatracení slovy “nástroj ideolo
gické diverze.”

Druhý košík - spolupráce hospo
dářská, technická, vědecká. S M a
ďary je uspokojivá, s Rumuny chva
litebná a téměř výtečná. Čechoslo
váci jsou dost nedostateční. Výměna 
užitečných informací upadá kvali
tativně i kvantitativně, počet filiálek 
zahraničních firem se zmenšuje.

Třetí a nejdůležitější to koš - lidská 
práva, občanské svobody: Jak  s e d a 
lo čekat, v sousedních zemích reálné
ho socialismu je  situace lepší než 
tam, kde jsme se narodili. Ale úplný 
úhor jsme přece jen nebyli. V roce 
1980 v československých biografech 
promítáno prý bylo 57 amerických 
filmů. Programy amerického pů
vodu se na televizi údajně objevily 
třiatřicetkrát. Bližší údaje chybí. 
(Zatím co se na příklad dozvídáme, 
že Maďaři pouští národu na obra
zovku “Street o f  San Francisco”, 
“Ellery Queen” a “Charlie’s Angels.”)

Dva američtí žurnalisté nedostali 
vízum vstoupit do Prahy a informo
vat své čtenáře o nejnovějším stra
nickém sjezdu. Jednoho  poslal Voice 
of America. Hlas Ameriky je v 
Československu špatně slyšitelný, 
rušičky burácí, vzdor svátým podpi
sům na mezinárodních smlouvách.

Jedním ze značně opěvovaných 
bodů détente je výměnná distribuce 
časopisů z tábora míru do tábora 
války a naopak. Mírumilovníci 
distribují měsíčník SOV1ET LIFE 
a váleční paliči se revanžují s publi
kací A M E R IC A  1LLUSTRATED. 
Dohodnutý  náklad je šedesát dva 
tisíc. Nastojte, sovětský distribuční 
úřad vrací Američanům desetitisíce 
kopií jejich produktů jako  nepro
dejné.

Výměna umělecká - divadla, 
orchestry, Bulhaři kupodivu hodně 
jezdí. Čechoslováci nikoliv.

Josef Říha z pražské techniky a 
■ Václav Regner z Ústavu meziná
rodních vztahů přijeli na měsíc do 
USA zúčastnit se semináře o tom, 
jak  se dělá americká zahraniční po
litika. Na oplátku smí jeden Ameri
čan promluvit v Praze a Bratislavě
o americkém románu.

Československo dostalo od ame- 
ričanů pochvalu za spolupráci v 
otázce slučování rodin. Procedura 
vyžaduje dobu tří měsíců až jednoho 
roku. Penzistům a osobám neduži
vým se ovšem vyhovuje nejspěšněji. 
Největší zdržování způsobují úřado- 
vé v provinčních oblastech. V období 
od října 1980 do března 1981 ame
rické velvyslanectví v Praze vydalo 
1.200 návštěvních víz, a 40 víz imi
gračních.

Zpráva State Deparmentu obsa

huje větu, nad níž jsem musel kroutit 
hlavou. Cituji: “U.S. citizens wanting 
to visit relatives in Czechoslovakia 
usually do not encounter difficul- 
ties.” Že tedy v USA naturalizo- 
vaní Čechoslováci nemají potíže 
obdržet vstupní povolení k návštěvě 
rodných lánů. Nikdy jsem o tuto po
těchu nežádal, ale ptal jsem se v 
okolí. A vesměs jsem v roce 1981 
slyšel o zamítavých odpovědích 
na papíru špatné kvality.

Adresáti to vědí. Američtí úřadové 
však nikoliv. Snad bychom jim měli 
napsat a informovat. Obrátit se na 
State Deparment, Washington, D.C. 
20420 k rukám velvyslance Kampel- 
mana. Číslo publikace, o níž se tady 
zmiňujeme, je “Speciál Report No. 
85.”

Ota Ulč

O nových knihách
M ám několik známých, kteří ří

kají: “ Mne čtení knih nezajímá... 
kupování knihy je zbytečné... m an
želka čte, ale ty její vysněné světy 
nestojí za nic...” Je zajímavé, že to 
jsou zpravidla ti nejnudnější pa tro
ni, nedá se s nimi mluvit o ničem, 
lidé plní mindráků a psychologic
kých problémů. Za kamarády bych si 
je nevybral. Kniha dělá člověka lep
ším.

A to platí z dnešního souboru snad 
nejvíc o knížce Václava Černého “O 
povaze naší kultury.” Na začátku se 
zdá těžké se do ní začíst, ale čím dál 
člověk pokračuje, tím víc se s filo
zofií Černého ztotožňuje. Černý 
za kulturu považuje vše, co lidé 
vytvořili, tedy celý způsob života. 
Nakonec dochází ke správné a drtivé 
kritice socialismu. Knihu vydala 
edice Arkýř (Postfach 34 00 08, 8000 
Munchen 34) za D M  14.00.

S touto knihou je, i když se to na 
první pohled nezdá, myšlenkově spo
jena kniha Antonína Cekoty “Ge
niální podnikatel Tomáš Baťa.” 
Mnohé je v ní sice poplatné někdejší 
propagační mašinérii Baťových zá
vodů, ale to hlavní, co Cekota po
pisuje, je filozofie aktivity a nepod
dání se osudu, něco, co by mohlo být 
základem naší národní filozofie, ažsi 
ji jednou zformulujeme. Cekotovu 
knihu by si měli přečíst všichni naši 
podnikatelé. V tomto aktivním 
přístupu ke světu je si blízký Černý 
s Cekotou. Knihu vydalo 68 Publis- 
hers, Box 695, Station A, Toronto, 
Ont., Canada M5W 1G2, Can. $9.95.

Pak jsem četl ještě dvě další knihy 
se silně politickým obsahem. Jednu 
napsal Vladimír Fleischer a jmenuje 
se “ Hlas Ameriky - Saigon” (68

Publishers). Je to sbírka rozhlaso
vých pořadů o Vietnamu, které v 
průběhu let připravil autor, známý 
komentátor amerického rozhlasu.

Druhá politická kn íha je  alegorie. 
George Orwell napsal Zvířecí statek 
v roce 1945, a protože si nechtěli 
an g lič t í  n a k la d a te lé  zn e p řá te l i t  
SSSR, nikdo mu jej nechtěl vydat. 
Je to zlá satira na novou třídu ma
jitelů sovětského státu (Index, 
Postfach 410511, 5 Koln 41, Zá
padní Německo, DM 16.00 nebo US 
$ 7.80).

Co se týče počteníčka, tak jsem si 
tentokrát nejvíc smlsnul na dvou kni
hách Milana Kundery, které vydalo 
68 Publishers, “Kniha smutku a za
pom nění” (Can.$7.75) a poslední, 
snad už konečná verze “ Směšných 
lásek” (Can. $ 7.60). Směšné lásky 
jsou povídky, Kniha smutku vlastně 
také, i když mnohé osoby tam vystu
pují častěji. Obě jsou už dávno slav
né a vyšly v mnoha jazycích. Jsou to 
bestsellery, odměňované mnoha ce
nami. Nenechte si je ujít.

Z knih básní vyšla sbírka Pavla 
Javora “Plamen a píseň” (68 Publis
hers, Can. $ 7.00), bohužel poslední 
verše básníka, který nedávno zemřel. 
Daniel Strož vydal tři knihy: “Eume- 
nidy” Josefa Kostohryze, člena 
nešťastné generace básníků, která 
seděla víc ve vězení než za psacím 
stolem. Tento osud poznamenal i 
jeho nynější sbírku. Ivan Diviš vydal 
znovu “První hudbu bratřím.” Už 
vyšla jednou v roce 1947, a ukazuje, 
odkud Diviš začínal, než dospěl ke 
svému nynějšímu bohatému verši. 
Vratislava Křiváka “A utostop” jsem 
otvíral s očekáváním, a zavíral s 
rozpaky. Jen málokterému básníko
vi bych odpustil verše: “je vidět/ 
všemi otvory jejího těla/ zhlouplou 
duši českého národa.” Národní sa
m ohana je sice exilovou módou, ale 
přece snad... Tři poslední knihy vy
dala Poezie mimo Domov, Max 
W onner Strasse 31, 8000 Munchen 
50, a každá stojí DM 6.00.

A pak byl ještě vydán slavnostní 
spis na počest a památku Jana  We
richa. Známí i neznámí, vtipně i 
méně vtipně, mu blahopřáli k sedm
desátým narozeninám, sestavil Jiří 
Lederer, vydal Index v Kolíně, cena 
DM 17.00 (US $ 8.30).

Stanislav Reiniš



Československo

názory a údaje o jeho osobních 
poměrech (obžalovaný je signatá
řem Charty 77), např. o jeho svě
deckém výslechu Bezpečností v 
trestní věci proti odsouzenému 
Štefanu Kvíčovi. Poukazoval rovněž 
na to, že v jednom ze zadržených do
pisů manželce výslovně píše, aby jej 
nedávala nikomu číst, o čemž však 
soud rozhodl, že to “može byť len 
p re d c h á d z a jú c a  d o h o d a ,  k to rú  
obžalovaný v případe odhalenia 
využije na svoju obhajobu.” Dále 
soud (tentokrát odvolací) rozvádí 
k tom uto bodu, že manželka “takýto 
příkaz nemusela rešpektovaťa vzhla- 
dom na to, že zostala nelegálne v 
cudzine, aj ona prejavila negativny 
postoj k našej spoločnosti, a preto 
ako taká by bola nepravdivé správy, 
ktoré jej poslal obžalovaný, roz
hodne rozširovala.”

Soud dále dokazuje subjektivní 
s tránku skutkové podstaty (t.j. 
nepřátelský úmysl) pouze z údajné
ho pomlouvačského obsahu dopisů 
samých (aniž by se však pravdivostí 
jejich obsahu vůbec zabýval), resp. 
ze samotného faktu jejich existence, 
dále z toho, že jeden z dopisů byl 
opatřen fingovanou zpáteční adre
sou a z toho, že manželka obžalo
vaného byla ve styku s anglickým 
státním příslušníkem, u něhož byly 
nalezeny při namátkové celní pro
hlídce při jeho návštěvě v C SSR  její 
dopisy, v nichž jej žádala o zprostřed
kování vzkazů svému choti.

Obžalovaný se proti rozsudku 
v plném rozsahu odvolal a žádal

Případ Adriána 
Dobrovodského

Obvodní soud pro Bratislavu 2 
uznal v hlavním líčení konaném dne
6. srpna 1980 Adriána Dobrovodské
ho, nar. 20. 8. 1954, bytem v Brati
slava, Marinčekova ul. 28, povolá
ním poštovního doručovatele a 
jídlonoše, vinným z pokusu o trestný 
čin podle § 112 tr.z. (pokus o poško
zování zájmů republiky v cizině) a 
odsoudil ho k trestu odnětí svobody 
na 18 měsíců nepodmíněně do 1. 
nápravně výchovné skupiny. Dále 
soud rozhodl o propadnutí psacího 
stroje obžalovaného státu a o zni
čení zabavené knihy “Czechoslova- 
kia’s Interrupted Revolution”, “na- 
kolko ide o bezcennú vec.” Senát 
obvodního soudu zasedal za před
sednictví JU D r. Jána  Mazúra s 
přísedícími soudci z lidu F ran
tiškem Horváthem a Michalem Ší
pem.

Skutkovou podstatu inkriminova- 
ného trestného činu naplnil Adrián 
Dobrovodský údajně tím, že “v 
mesiacoch november 1979 a apríl 
1980 v Bratislavě napísal a pokusil 
sa odoslať svojej manželke Kornélii 
Dobrovodskej, íctorá sa t.č. zdržuje 
nelegálne v Nemeckej spolkovej 
republike, dopisy, v ktorých podá
val skreslené, nepravdivé a oho- 
váračské zprávy o pomeroch v 
Č S S R .” Obžalovaný přiznal au to r
ství obou dopisů, avšak tvrdil, že 
obsahovaly jen jeho subjektivní

jeho zrušení ve všech částech. Avšak 
senát Městského soudu v Bratislavě 
za předsednictví JU D r. Ján a  Racka 
ve veřejném zasedání ze dne 23. září
1980 jeho odvolání zamítl a potvrdil 
rozsudek prvoinstančního soudu.
20. března 1981
Výbor na obranu nespravedlivě stí
haných. Československá liga pro 
lidská práva, člen Mezinárodní fe
derace pro lidská práva.

Policejní akce v 
Praze 18.-22. 
března

Ve dnech 18.-22. března proběhla 
v Praze rozsáhlejší policejní akce 
proti signatářům Charty 77 a členům 
VONS. Okrajově jí  bylo zasaženo i 
několik dalších občanů podezíra
ných ze sympatií či spolupráce s 
okruhem Charty 77.

Ve středu 18.3. 1981 byl v místě 
svého bydliště ve Staré Říši zadržen 
historik umění a bývalý manažer 
beatové skupiny Plastic People of the 
Universe Ivan M. Jirous a odvezen 
do Prahy do budovy KS SNB pro 
Prahu a Středočeský kraj v Barto- 
lomějské ulici. Tam s ním bylo ne
vybíravě nakládáno a jeho zadržení 
trvalo do pátku večer, kdy byl pro
puštěn s podmínkou, že okamžitě 
odjede zpět do  Staré Říše. Týž den 
byli zadrženi signatáři Charty 77 
dr. Zdislav Šulc, bývalý vedoucí
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ekonomické rubriky Rudého práva 
a jeho manželka Olga, rovněž bý
valá novinářka, a ing. Zdeňka Ře
háková.

Ve čtvrtek v časných ranních ho
dinách byli zadrženi na 48 hodin 
signatáři Charty 77 Milan Daler, 
spisovatel a zpěvák Vlastimil Třeš- 
ňák a členové VONS Jiří Němec a 
Andrej Stankovič a dále student 
Jiří Rančík (v bytě signatářky C har
ty 77 Markéty Němcové, která ne
byla přítomná). V pokoji tohoto 
zadrženého na koleji S trahov byla 
později provedena bez povolení k ní 
domovní prohlídka a při výslechu 
byl zbit. Za jeho nepřítomnosti 
a za nepřítomnosti majitelky bytu 
byla rovněž provedena domovní 
prohlídka v bytě Markéty Němcové: 
byla zabavena soukromá korespon
dence a některé knihy. V odpoled
ních hodinách pak zatkla policie 
na ulici spisovatele Pavla Janského, 
bývalého politického vězně z pade
sátých let a v pátek spisovatele a 
scenáristu Karola Sidona, signatáře 
Charty 77. Oba zadržela rovněž na 
48 hodin.

Krátkodobě StB zadržela signa- 
tářku Charty 77 a členku VONS 
Danu Němcovou, signatářky Charty 
77 historičku umění Věru Jirouso- 
vou a dokum entátorku Olgu Stanko- 
vičovou (15 hod.), bývalého vedoucí
ho vnitropolitické rubriky deníku 
Práce Josefa Vávru (29 hod.) a dělní
ka Františka Horáčka.

Policisté převážnou většinu zadr
žených vyslýchali ohledně maškarní
ho plesu, který měl ráz “ Postavy 
brakové literatury,” a konal se dne
1. března 1981 v uzavřeném salónku 
restaurace Na Kačandě v Praze 10
- Hostivaři za účasti 25-30 taneční
ků. Přitom operovali s tanečním po
řádkem, katovskou kápí (součást 
jedné z masek) a odznakem Solida
rity, údajně nalezeným při úklidu 
místnosti. Tyto skutečnosti se staly 
předmětem oficiální výstrahy vyslo
vené generálem SNB Rypplem, ná
čelníkem KS SNB pro Prahu a Stře
dočeský kraj, Ivanu M. Jirousovi, 
Andreji Stankovičovi, Olze Stanko- 
vičové a Vlastimilu Třešňákovi s tím, 
že se dotyční mají napříště vystříhat 
pořádání maškarních plesů a vydá
vání tzv. “Brakové edice” (!?), neboť 
jinak by se vystavili nebezpečí trest
ního stíhání podle § 98 a 202 tr.z. 
(výtržnictví, resp. podvracení re
publiky).

Jiné zadržené, např. manžele 
Šulcovy, vyslýchali policisté kvůli 
údajné snaze založit “militantní 
protistátní skupinu.”
V Praze dne 25. 3. 1981

Hrobaři
Masová média mají v socialis

tické češtině název “sdělovací pros
tředky” - a skutečně si jej zaslouží. 
Jejich hlavní úlohou je totiž sdělo
vat: co si lidé mají o čem myslet, jaká 
hesla mají vyvolávat v májovém prů
vodu, v kterou sobotu mají zase při
jít do práce.

Je jim také sdělováno, jaká popu
lární hudba je dobrá (socialistická, 
ale především sovětská), a jaká 
špatná (západní, především anglo
americká). A aby posluchač věděl, 
že se pro něj něco dělá, je vysíláno 
skoro výhradně jen ta “dobrá” hud
ba. Především na celostátní rozhla
sové stanici Hvězda, která po čist
kách v letech 1969-71 nahradila 
dřívější “Československo I.” Její 
šéfredaktor Miroslav Kratochvíl 
(dříve ředitel ústeckého studia) se 
dostal k lizu za “zásluhy v konsoli
dačním procesu.” Je to člověk, které
ho se bojí i jeho vlastní šéfové (a to 
jsou jaká zvířata!), neboť chodí popí
jet na sovětskou ambasádu a má 
prý velmi dobré známé na minister
stvu vnitra. Lidem kolem hudby 
je však znám spíše pod přezdívkou 
“H robař české pop-music,” kterou 
si vysloužil zvláště za vynalézavá 
témata rozhlasové soutěže “Písničky 
pro Hvězdu” (např. “Ochránci a 
zachránci-SNB a Lidová milice,” 
“Vítězný únor,” “Čs. spartakiáda,” 
“VŘSR - písničky k M SČ SP” apod.) 
a za neúnavné sestavování různých 
seznamů zpěváků, autorů  a dokonce
i aranžérů, kteří mají mít ve vysílání 
přednost pro  své “občanské postoje a 
společenskou aktivitu.” Na druhé 
straně je však nutno přiznat jeho 
velkorysost: když potřebujete ně
jaký titul či zpěváka do vysílání 
prosadit, stačí projevit svou spo
lečenskou aktivitu přinesenou lahví 
vodky, a dá se s ním o tom s úspě
chem pohovořit.

Takových “h robařů” je  na vedou
cích místech v Československých 
“sdělovacích prostředcích” plno. 
Např. Václav Hons, předseda rozhla
sové textové komise, která má na 
starosti, aby se natáčely jen “ ne
závadné texty.” Sám je také píše, a 
to dost hrozné (samozřejmě se natá
čejí). Je to také tuze slavný bás
ník (opěvuje hlavně únor, Sparta- 
kiádu a Lenina) a vyšlo mu už ně
kolik sbírek. Nebo soudruzi na 
Slovensku, ti si to rozdělili tak, 
že západní producenské gangy jsou 
proti nim amatérská sdružení cho
vatelů poštovních holubů. Pár lidí 
sedí v Bratislavě na všech důležitých 
postech, takže se běžně stává, že

jistý dotyčný zplodí písničku, sám 
si ji jako  předseda příslušné komise 
schválí, nechá ji jako odpovědný 
redaktor v rozhlase natočit, navrhne 
si honorář  a nechá si jej proplatit, 
a nakonec ji vydá jako redaktor gra
mofonové firmy na deskách. Jeho 
přítel (obvykle spoluautor dotyčné 
písně) ji ovšem - jako televizní dra
maturg - často zařazuje do vysílání. 
A takových příkladů by byla neko
nečná řada.

Občas se sice v tisku objeví nesmě
lé kritiky na poměry v oficiální pop- 
music. Ty ale samozřejmě nic nevy
řeší, protože míří jen do spodních 
řad - nahoru si netroufnou. A tak 
Homo Bohemiaens, (sou)druh “Po
bělohorský” má opět možnost pro
jevovat své “přednosti” v neohra- 
ničené míře...

Úryvek z textu jedné z vítězných 
“Písniček pro Hvězdu” (na téma 
“21. září - Den tisku, rozhlasu a 
televize”).

V parku Ju lky Fučíka
Zas vyhrává m uzika
K om u pa tří všechna ta sláva?
Narozeninám Rudého práva!

Všichni dobří hospodáři
Z  polí, dílen, o d  cechů
Sejdou se vždy koncem  září
V Parku ku ltury a oddechu.

Vladimír Rukavička

Zapomnětlivci
Dík za dopis, kterým  js te  nám připo
mněli, že už víc než půl roku nedostá
váme Západ. Zapomněli jsm e nikoli z 
důvodů obsahových. Západ máme rá
di, čteme s chutí a s chutí jsm e  i prodi
skutovali některé příspěvky. Do další
ho ročníku na předplatné už nezapo
meneme.

A.T., Vídeň

Plánujete dovolenou na Floridě? 
JASM ÍN 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 * Shuffleboard * 
Barbecue * Obchody a restaurace 
nablízku *

Těší se na Vás Vaši krajané
Lajoš a Jana  Naňák



Zpěv z podzemí: 
Charlie Soukup

Zpěvák a textař Charlie Soukup je 
jednou ze známých osobností české
ho  u m ě le c k é h o  u n d e rg ro u n d u .  
Patří k mladé generaci (nar. 1951) 
a jako  vyučený nástrojař doslova 
“vzešel z dělnické třídy,” jak  to sou
druzi rádi píší do čítanek. Takového 
robotníka jako  Soukup si ovšem 
mohli představit jen ve zlých snech: 
Aktivní bojovník za lidská práva, 
režimem několikrát vězněný, Sou
kup se r. 1977 stal signatářem Charty 
a o tři léta později členem kolektivu 
jejích mluvčích. Brzy nato byl opět 
zatčen za zpívání zapovězených 
písniček a odsouzen k desíti měsí
cům vězení.

Umělcovy texty s neobvyklou 
přesností zrcadlí pokřivenou tvář 
Husákovy republiky. Nekompliko
vané, jakoby nahrubo přitesané 
verše pokládají na posluchačův ta
líř sousta znormalizované reality, 
všednodenní tuposti, ideologické 
letargie a masové tuposti jako  kusy 
zkaženého masa: “Sluníčko zasvítí/ 
je mi z něj na blití/ nebo to není tím/ 
bude to od p ití /Jak  přijdu na ranní/ 
tam mi to nevadí/mašina dovád í/a  já 
s ní.” Nebo prozaičtěji: “ Kalorie po
s i l u j e / k a l o r i e  o s v ě ž u j e / k a l o r i e  
uzdravuje /  kalorie fekálie”  apod.

Soukupovy verše jsou prosáklé 
poetičností zatažené oblohy, poškrá
bané gramofonové desky, dráťáku 
(ne náhodou se jeden z jeho songů 
nazývá “ Rádio”). Hedvábný ubrou
sek si au tor  před ústa také nedává
- ostatně, mluví-li se o hnojišti, lze 
to jen stěží dělat voňavým jazykem: 
“Televize Eurovize Intervize pořad
o prác i/a  jsme v prděli.” Básník se 
rovněž zmocňuje režimní politické 
fráze a s výsměchem ji vrhá do tváře 
jejím vynálezcům.

Ačkoliv se Soukup, podobně jako 
jiní autoři českého protestsongu 
také sám doprovází na kytaře, je 
jeho hudební projev zcela svérázný. 
Nenajdeme tam například melo
dickou poezii Hutkovy národní 
písně ani krylovskou výzvu - zato 
však úděsnou monotónnost (např. 
“Televize”) s občasnou amelodič- 
ností. Mám-li si představit vizuální 
paralelu k Charlieho písním, pak 

řede mnou vyvstanou obrazy Jana  
afránka, s jejich téměř bruege- 

lovskou atmosférou. Soukupův kri
tický postoj se neomezuje jen na 
Československo nebo komunistic
kou společnost. Dosah m noha jeho 
songů je vpravdě univerzální (např. 
“Amerika” a “Generace”). O důle

žitosti Soukupovy umělecké výpo
vědi lze stěží pochybovat: Nikdo 
si nemůže dovolit ignorovat vizi 
tohoto “básníka roku 1984.”

J.U.
Deska se Soukupovými songy vyšla 
pod názvem Rádio  v edici Šafrán 78 
ve Švédsku a je tamtéž distribuová
na (Evropa). V sev. Americe ji lze 
dostat přes Boži M lýn Collective, 
Toronto, Ont., Canada.
Televize
Televize Eurovize Intervize

krasobruslení 
Televize Eurovize Intervize

olym pijské hry 
Televize Eurovize Intervize

večerní zprávy  
Televize Eurovize Intervize

m y jsm e  umělci 
Televize Eurovize Intervize

hovor s m ládeží 
Televize Eurovize Intervize

pořad  o práci 
a jsm e  v prděli

Generace
Jsm e generace 
dospělá krátce 
ko lek tiv  práce 
organizace 
Jsm e populace  
sam á legrace 
baví nás práce 
vlastníme vládce
vládci dík
Ref.:
Já pořád  budu fe to va t  
zelenou lásku pěstovat 
růžověj svět si malovat 
halucinejšn milovat
Jsm e vyškolený  
žít připravený  
v práci neúnavný  
dohře vychovaný 
Jsm e p o zitivn í 
vždy konstruk tivn í 
v práci p roduktivn í 
k vládci loyální
vládci dík
Ref.:
Jsm e psychotici 
vožralý ja k  broci 
stavte nem ocnici 
pro pro-roci 
Že m ám e náturu  
na tuhle kulturu  
připravte nám  v Boru 
čtyřhrannou potvoru
vládci dík
Pozn. redakce: P o d l e  p o s l e d n í c h  z p r á v  byl S o u k u p ,  
n e d á v n o  p r o p u š t ě n ý  z d e s e t i m č s í č n í h o  vězen í,  opět  
v y s lý c h á n  a  při  v ý s le c h u  fy zi cky  t ý r á n ,  p ř e d e v š ím  b i 
t ím .  A l a r m u j í c í  z p r á v y  o  t e t o ,  j a k  se z d á  n o v é  ( n e  tak  
d o c e l a )  fázi  p o s t u p u  čs.  p o l ic ie  vů č i  d i s i d e n t ů m ,  d o 
ch áze j í  z rů z n ý c h  s t r a n  a  tý k a j í  se i j i n ý c h  z a tč e n ý c h .

“Politický azyl” 
Milana Landu

Možnosti rozšířeného cestovného 
ruchu zneužívajú niektorí jednotliv
ci na ilegálne opustenie republiky. 
To - prirodzene - je trestný čin. D o
pustí sa ho každý, kto zostane v 
zahraničí s úmyslom buď vóbec, 
alebo dlhší čas sa do CSSR nevrátit’ 
po uplynutí termínu jeho povolenia 
zdržovat’sa v cudzine. T restnýzákon 
stanovuje, že kto bez povolenia 
opustí územie republiky, potresce 
sa odňatím slobody až na páť rokov, 
alebo přepadnutím majetku. Rovna- 
ko sa potrestá československý Štát- 
ny občan, ktorý bez povolenia zosta
ne v cudzine.

Tridsatjedenročný Milan Landa, 
opravár JR D  Šarišské Bohdanovce, 
sa takto dohodol s dalšími dvoma 
občanmi ML’R, že turistickú cestu 
do Bulharska pri přechode Juhoslá- 
viou zneužijú na emigráciu do ka- 
p i ta l is t icke j  cudz iny . C es to v a l i  
autom  a z Juhoslávie přešli do Ta- 
lianska, kde Landa požiadal o po
litický azyl, kde ako dóvod svojej 
emigrácie uviedol nespokojnosť s 
politickým režimom u nás. Umiestni- 
li ho v zbernom tábore nedaleko 
Terstu. Tu čakal týždne a mesiace 
na vízum do USA. Nakoniec ho 
čakanie omrzelo a vrátil sa do ČSS R.

Po návrate ho stíhali pre trestný 
čin opustenia republiky. V zahraničí 
hrubo ohováral naše politické zria- 
denie, v dotazníkoch a pri výsluchoch 
uviedol mnohé skutočnosti, týkajú- 
ce sa našej ekonomiky a róznych 
osob. Na otázku, prečo sa rozhodol 
pre emigráciu a žiadal politický 
azyl, povedal potom skutočné dóvo- 
dy: mal platit’ výživné na dve deti 
z prvého manželstva a prispievať na 
výživu dieťaťa zo súčasného m an
želstva. Manželke oznámil, že ide na 
tri dni do Maďarska a potom naraz 
dostala od neho rozlúčkovú pohlad- 
nicu z Terstu. PodTa hodnotenia z 
pracovisk mal zlú pracovnú morál
ku, dostal výpověď z Komunálnych 
služieb pre porušenie pracovnej 
disciplíny. V trestnom registri mal už 
z minulosti záznam o potrestaní - bol 
odsúdený pre neplnenie odvodovej 
povinnosti a krátko pred jeho roz
hodnutím emigrovat’ začalo sa proti 
nemu trestné konanie pre zanedba- 
nie povinnej výživy. Také teda boli 
skutočné dóvody jeho “nespokoj- 
nosti s politickým režimom u nás.”

Odsúdili ho na 18 mesiacov straty 
slobody v prvej nápravno-výchov- 
nej skupině. Landa sa odvolal. Zia- 
dal trest s podmienečným odkladom



jeho  výkonu, lebo sa vraj k svojej 
trestnej činnosti přiznal a ol’utoval 
ju. Krajský súd v Košiciach v odvo- 
lacom konaní uvážil, že Landa po
škodil záujmy nášho zriadenia v 
zahraničí, dopustil sa trestného 
činu, motivovaného najma snahou 
zbaviť sa vyživovacej povinnosti 
voči svojim trom deťom. Jeho odvo
láme zamietol - rozsudok je právo
platný.

František Novák 
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Generálové bez 
armády

“ S těmito lidmi jsem prožil sedm 
let. Byla to  nejtěžší léta mého života.” 
Tak zahájil vyprávění třicetišestiletý 
československý vyzvědač Marian 
Slameň, když se po splnění úkolu 
vrátil do vlasti. Roku 1969 pronikl 
do n e j reak čn ě jš ích  s lo v en sk ý ch  
emigrantských organizací, aby do
podrobna poznal jejich cíle i kon
krétní akce. Svůj úkol splnil na vý
bornou. Na počátku svého pobytu 
v zahraničí byl obyčejným nená
padným uprchlíkem a nakonec 
vyrostl v jednoho z vedoucích něko
lika emigrantských štábů.

Po jeho návratu do vlasti zavládla 
v těchto štábech panika a zmatek. 
Všichni hledali, kdo je vinen, kdo se 
vlastně musí zodpovídat za tak velká 
odhalení. Čí lajdáctví umožnilo, 
aby do nejstřeženějšího centra štábů 
slovenské emigrace pronikl cizí člo
věk.

Usnadněme vůdcům naciona
listických organizací toto pátrání 
a uveďme hlavní jméno. Je to Ferdi
nand Ďurčanský, bývalý ministr 
operetní slovenské vlády za války.

Kolem Ďurčanského se seskupili 
pováleční slovenští emigranti, kteří 
se těžce prohřešili před vlastí. Dávno 
ztratili spojení se svou zemí, a proto 
zájem západních ochránců o ně a je
jich cena klesaly. Pochopitelně se 
zaradovali z přílivu “čerstvé krve” 
v krizovém období 1968-1969. Zda
leka ne všichni kteří tehdy opustili 
Slovensko, jim však vyšli vstříc. A 
proto měli takoví “dobrovolníci” 
jako  Marian Slameň pro ně cenu 
zlata. Ďurčanský jej přijal a postaral 
se o něho. Dostal ho do jednoho zá
vodu BMW  jako  frézaře a potom  k 
firmě Siemens, jako  inženýra pro  po
čítače. Zároveň byl přijat do  slo
venské sekce Evropské federalistické 
strany.

Nový člen strany dělal s aktivní

podporou Ďurčanského rychlou 
kariéru. Zakrátko se stal předsedou 
její slovenské sekce. Zároveň pilně 
pracoval i mezi svými “spolutrpite
li,” uprchlíky z let 1968-1969. V NSR 
bylo pro ně pod patronací místního 
ministerstva vnitra zřízeno takzva
né středisko Slováků v Německu. Po 
dlouhotrvajících zjevných i tajných 
prověrkách byl Slameň zvolen za 
předsedu prezídia této provoka- 
térské organizace.

German Ustinov

(Výňatek z knihy Devět řemesel 
mistra, Vydavatelství politické li
teratury, Moskva 1981)

Sláma vs. Tigrid 
a Svědectví

Pan L. Sláma (pseudonym) zaú
točil docela nenávistně (Západ č.4, 
roč.3, dopisy) na Pavla Tigrid;'. (a 
Svědectví), kterého po mnoho let 
známe jako jednoho z nejlepších 
českých politických publicistů.

Téměř ve šlépějích Rudého prá
va, jen s posunem znaménka, dě
lá Sláma z P. Tigrida agenta ameri
cké politiky a jejích omylů, chyb 
koncepce, detente a zrady. Tato sil
ná tvrzení se opírají více o zášť než
o fakta. Je i podivné vinit politické
ho komentátora za chyby politiků.

Tigridova novinářská činnost 
byla trnem v oku pražského režimu 
před r. 68 i po něm, možná, že mu 
vadila víc nežnapř. Rada Svob. Če
skoslovenska (čímž nepopírám úsi
lí tohoto seskupení). Konečně exi
lová činnost nemusí mít jen jediné 
pole. Tigridovo Svědectví dík svým 
kvalitám dávalo vždy výborné in
formace, politické znalosti a pře
hled a tak spoluvytvářelo ono poli
tické vědomí, z něhož pak může 
vzejít i praktická aktivita. L. Slá
ma tomu říká, opět ve vzácné sho
dě s partajními propagandisty, 
“poštěkávání z exilu” . Najednou 
to už nejsou žádné smiřovačky a di
alog, z nichž obviňuje Tigrida na 
počátku.

Tigridovo Svědectví vbylo zamě
řeno hlavně domů, do ČSR, proto
že tam, chtěj nechtěj, žijí aktéři pří
štích změn. (Viz dnešní Polsko.) 
Spor demokracie a totality se sotva 
vyřeší nukleárním střetem velmocí. 
Politika má více nuancí mezi alter
nativou poloslepých ústupků a ra
dioaktivním hřbitovem miliónů.
To byla i linie P. Tigrida. Jak  vid- 
no, ani pevný postoj dnešní vlády 
USA nevylučuje dialog. Nemyslím, 
že je také dobré, jak to činí L. Slá

ma, budeme-li Američany obviňo
vat ze zrady a vyčítat jim, že ne
bojovali a neumírali za ty, kteří si 
sami velkým dílem pokazili kus 
svých dějin. Není také pravda, že 
Američané přestali bojovat rokem 
1955. Co např. těch 54.000 zabi
tých Američanů ve Vietnamu v 60. 
a 70. letech? Jak  bojoval pan Sláma 
v té době? Podepsal jednou do roka 
nějakou výzvu a seděl v bezpečí. P. 
Tigrid dělá výborný časopis. Za to 
se i fyzicky likviduje (viz nedávný 
atentát na Rádio Free Europe, ne
bo případ bulharského žurnalisty 
v Angli). Po léta tedy větší riziko 
než jaké nese p. Sláma v zápecí ně
kde v Chicagu. Nakonec ještě k té 
nechutně páchnoucí zmínce o kon
vertitovi. Pan Sláma v tom není pů
vodní. Přesně stejně se snažilo dis
kreditovat českého novináře Pavla 
Tigrida před čtrnácti lety Rudé 
právo. Sláma šel však ještě níž. Pod 
svůj trapný výlev se ze zbabělosti 
ani nepodepsal pravým jménem.

Richard Drtina, Montreal

Susan Sontagová nepřestávala na 
kongresu Spisovatel a lidská prá
va (Toronto, říjen 1981) zapřísa
hat účastníky, aby na lidská práva 
nepřikládali dvojí měřítko, jež v 
jejím vlastním případě kdysi způ
sobilo, že byla slepá k porušování 
lidských práv v komunistických 
zemích. “ Vina, kterou my Ameri
čani cítíme ohledně amerického 
imperialismu, činí nás slepými na
příklad k bezpráví na Kubě, a plní 
nás nemístnou shovívavostí vůči 
jistým režimům... Dostala jsem 
velkou lekci,”  říkala dále, “ale do
stala jsem ji příliš pozdě, teprve, 
když jsem se sblížila se spisovateli- 
exulanty z Východní Evropy.”

Oprava
Do článku S. Reiniše “Vlezte nám na 
záda s politikou”, roč. 3, č. 5 se vlou
dila nepříjemná tisková chyba. Místo 
“Socialistický časopis” na několika 
místech článku čtěte “Sociologický 
časopis”.
Rovněž tak ve článku O. Ulče “Z a
chovaná popularita pirátské živ
nosti”, roč. 3, č. 5, str. 6 má být: Svě
tovým centrem tohoto  podvodnictví 
byl donedávna Libanon. (Nikoliv 
tedy Lisabon).
Do třetice v článku M. Šuchmy 
“Míra tolerance”, roč. 3, č. 5, věta 
ze strany 1 na stranu 2 m á být: ...po
kusem připoutat pozornost) a  pa
matujte, že tolerance k názorům...



Exil
Exterminátor 
Josef Hodic

Pražský režim má novou špio
nážní hvězdu. Po téměř čtyřletém 
nasazení v západní Evropě se letos 
v červnu do Československa vrátil 
agent Josef Hodic, bývalý politruk 
a historik. Během tiskové konfe
rence Hodic naházel bláto na své 
bývalé kolegy v Československu, 
na český a slovenský exil od sociál
ních demokratů, Pelikána, Mlynáře 
a Tigrida až po podnikatele Štefa
na Romana, na polskou Solidaritu, 
všemožné západní instituce a zá
padní vlády. Hodic maloval kýčový 
obraz Západu a zrádné emigrace, 
posedlé snahou rozvrátit socialismus 
ve státě dělníků a rolníků. Mnohem 
závažnější ovšem bude jeho svě
dectví proti disidentům v Česko
slovensku, které zřejmě implikuje 
ze styku s exilem. Někteří z nich, 
například básník Jarom ír Hořec, 
novináři Kyncl a Ruml, socioložka 
Šiklová, historik Mlynářík, již byli 
zatčeni a patrně je čeká soud na němž 
připadne Hodicovi role korunního 
svědka.

Případ H odice jev ícenežsm utnou  
kapitolou na téma morální degene
race v znormalizovaném Českoslo
vensku. Jeho špiclovská kariéra ne
má obdoby v našich moderních dě
jinách - snad s výjimkou básníka 
Karla Sabiny, který v době bachov
ské reakce po potlačeném povstání 
v roce 1848, se údajně zlomil a začal 
donášet na své kolegy, včetně Karla 
Havlíčka Borovského. V případě 
Hodice, zdá se, jde  spíše o návrat 
do pravé kůže.

Dnes sedmapadesátiletý doktor 
práv dostudoval v nejtužších sta
linských dobách a zakotvil na Vo
jenské politické akademii Klementa 
Gottwalda, která sloužila jako 
c e n t ru m  p o l i t ic k é  in d o k t r in a c e  
československých oficírů. Naprostá 
věrnost stranické linii tam byla 
podmínkou přežití. Když jsem Hodi
ce poznal v roce 1965, poměry v 
Československu se uvolnily a um ír
něný reformismus se stával módou i 
v pravověrných institucích. Hodic 
projevoval vágní sympatie s re- 
formisty, ale politicky či akademicky 
se neangažoval. Na rozdíl od svých 
kolegů zůstal vždy straníkem a vo
jákem spíše než nezávislým inte
ligentem.

V době Pražského ja ra  podplu- 
kovník Hodic také neskočil na vlak

reformismu: Jako přední znalec 
poměrů v armádě se stal členem 
týmu, který připravoval podklady 
pro rehabilitaci perzekuovaných 
vojáků a pro případnou vojenskou 
reformu. Když se však v létě 1968 
nad Československem začaly staho
vat intervenční mraky, Hodic se opět 
zatáhl do své ulity. Pamatuji se na 
bouřlivou schůzi v druhé půli čer
vence, za účasti generálů Lomského 
a Rytíře, kterou Hodic dokázal pro
mlčet.

Po srpnové invazi Hodic, pozna
menaný spoluprací s reformním 
generálem Prchlíkem, byl nicméně 
smeten neostalinským koštětem. Vy
hozen z práce a z rodné strany, 
skončil jako  exterminátor hlodavců.
V poctivé češtině se tomu říká kry- 
sař... V tomto nejnižším bodě jeho 
kariéry podle mého názoru začala 
další metamorfóza Josefa Hodice. 
Hodicův dočasný pád byl konec
konců nedorozuměním. Oportunista 
jeho typu, který věrně sloužil vlád
noucí straně jak  za Gottwalda a 
Novotného, tak za Dubčeka, byl 
ochoten sloužit i za Husáka. Kdy 
přesně se Hodic vykoupil z krysař- 
ské kariéry špiclováním nelze přesně 
odhadnout. Podle režimního eufe- 
mismu, Hodic se stal “ spolupra
covníkem československé bezpeč
nosti proti domácím antisocialistic- 
kým silám a proti politice reakční 
části emigrace... v pokrizovém obdo
bí.” Upřesnit okolnosti jeho zlomu 
by mohli disidenti z jeho okruhu, 
z nichž někteří, jako  historik Jan  
Tesař (“ Honza Tesař” v Hodicově 
prohlášení na výše zmíněné tiskovce) 
skončili ve vězení. Osobně jsem 
přesvědčen, že Hodic se zlomil již 
v roce 1974, kdy “povýšil” z krysaře 
na úředníka a začal navazovat nové 
styky s disidenty. V lednu 1977 pak 
byla uveřejněna Charta  77 a Hodic
- k mému velkému překvapení - byl 
mezi signatáři. Jeho podpis byl v 
totálním rozporu s jeho vojensko- 
partajní minulostí a osobním kon- 
formismem. Od Hodice se podobný 
akt občanské statečnosti prostě ne
dal očekávat.

Podpis na Chartě posloužil Hodi
covi jako  jízdenka do emigrace. Se 
svolením československých úřadů 
bývalý politruk v listopadu 1977 
vycestoval do Rakouska následován 
manželkou. Jeho dcery zůstaly doma 
jako  rukojmí. V Rakousku byl novo
pečený martýr uvítán s otevřenou ná
ručí. Urychleně mu bylo uděleno 
rakouské občanství, což mu po

mohlo k pozici výzkumného pra
covníka ve vídeňském Institutu pro 
mezinárodní politiku. Herr Doktor 
Hodic tam mimo jiné připravoval 
studii na téma svého dlouholetého 
výzkumu, vojensko-politické názory 
v československé armádě v létech 
1948-68. Disidentská minulost mu 
také otevřela dveře do exulantských 
kruhů západní Evropy v nichž se po
hyboval s obratností jemu vlastní.

Hodicovo špiclování objasňuje 
některé incidenty v nedávných lé
tech. Například před dvěma léty ho 
ve Vídni navštívil profesor torontské 
univerzity Gordon Skilling, mezi
národní kapacita na českosloven
skou historii a politiku, který se 
právě chystal do republiky. Profe
sor Skilling později napsal v toront- 
ském Star, že v interview na něj 
Hodic udělal dobrý dojem a neměl 
žádné pochyby o jeho integritě. Po 
příjezdu do Československa byl 
profesor Skilling špehován na kaž
dém kroku, a při výjezdu ho na hra 
nicích podrobili zevrubné prohlídce 
v níž jim šlo hlavně o získání inkri- 
minující evidence o disidentech. 
Skilling byl propuštěn až po diplo
matické intervenci kanadské vlády.

K mnohem závažnějšímu inciden
tu došlo letos na jaře. Po léta exil 
udržoval spojení s domácí opozicí 
prostřednictvím tajných kanálů, 
které se režimu nikdy nepodařilo 
odhalit. Přesně toto, domnívám se, 
bylo Hodicovo hlavní poslání na 
Západě. Pomohl mu fakt, že byl 
bývalým kolegou dr. Tesaře, spe
cialisty na protiněmecký odboj v 
Protektorátě, jehož Hodic na výše 
zmíněné tiskovce “odhalil” jako  
organizátora těchto kontaktů v re
publice. Jak  dalece Hodic uspěl je 
těžké odhadnout. Jisté je, že když 
letos v dubnu dva mladí Francouzi, 
Francois Anis a Jules Thonon se 
svým kamiónem přijeli na českoslo
venskou hranici, celníci šli najisto: 
Ve dvojité střeše jejich auta našli 
západní literaturu, gramodesky, 
peníze, dopisy disidentům... Tah  se 
podařil, ale Hodicovi začala hořet 
půda pod nohama. 17. června dr. 
Hodic vyčistil své bankovní konto 
ve vídeňské Hausbank a zmizel. Dva 
týdny později ČTK oznámila jeho 
návrat do lůna socialismu.

Případ Hodic je lekcí v metodách 
pražské špionáže a diverze. Soudru
zi mají velmi omezený zpravodajský 
prospěch z emigrantů, kteří se vrací 
dom ů na návštěvy. Takové osoby 
jsou vesměs dobře známé v emigraci



a jejich význam, i kdyby se propůjči
ly k donášení, by byl velmi omezený. 
Československou špionážní praxi 
lze v podstatě shrnout ve třech bo
dech:

1. Úměrně ke svému orthodoxní- 
mu profilu, pražská vláda věnuje 
exulantské aktivitě více pozornosti 
a sabotuje ji usilovněji než jiné so
větské satelity v Evropě - snad s vý
jim kou Bulharska, které jak  známo, 
neváhá likvidovat své protivníky 
klasickou byzantskou vraždou.

2. S každou emigrantskou vlnou 
(1948, 1968, 1977) přichází na Zá
pad českoslovenští agenti. Jejich 
hlavním zájmem a oblastí působení 
je západní Evropa a Severní Ame
rika, kde se soustřeďuje politicky 
nejaktivnější emigrace.

3. Agenti mohou mít reputaci 
disidentů, jak  tomu bylo v případě 
Hodice, nebo se po příchodu na 
Západ aktivně zapojují do proti
komunistické činnosti. Hodicův 
p ře d c h ů d c e ,  h la sa te l  S v o b o d n é  
Evropy Minařík, po léta svými pro
gramy “rozvracel” mládež v Česko
slovensku, a kdysi dokonce navrho
val pisateli tohoto  článku, aby se 
podělil s posluchači v Českoslo
vensku se zkušeností jak  se emigruje 
“přes dráty.” “Pom ohlo  by to  těm, 
kteří se nemohou dostat ven jinou 
cestou,” zdůrazňoval blonďatý play
boy z něhož se po návratu do Česko
slovenska vyklubal kapitán českoslo
venské rozvědky.

Podobně Hodic po svém příchodu 
na Západ prodal západoněmeckému 
týdeníku Der Spiegel - za tučný 
obolus - kopii memoranda, které 
Husák poslal do Moskvy na sklonku
2. světové války, a které prvního 
tajemníka zdánlivě staví do nepřízni
vého světla. “Pravděpodobnost, že 
Hodic tehdy jednal v oficielním 
pověření je nepatrná,” bránil se 
Spiegel po Hodicově návratu. Po
zoruhodné. Spiegel nevzal na vědo
mí, že odhalení Husákova antisemi
tismu a jeho návrh na připojení 
Slovenska do Sovětského svazu ho 
nejen nekompromitoval, ale naopak 
mu pomohl v kremelských kuloá
rech. Od uveřejnění memoranda 
Husák úspěšně podrazil ambiciózní 
diadochy typu Vasila BiPaka a jeho 
pozice se zdá neotřesitelná.

A co spolupracovník rozvědky 
Hodic? Není pochyb, že režim jeho 
svědectví využije v tažení proti di
sidentům. Přijde však doba, kdy ho 
režim již potřebovat nebude, kdy 
se naopak stane nepohodlným svěd
kem.

Jiří Fabšic

Klukovina nebo 
dezinformace?

Před několika měsíci se v Kanadě 
vynořila nová organizace, Českoslo
venská federální rada. Název je to 
velice ambiciózní a ukazuje, že nejde
o nějaký lokální spolek pěstující 
lidové tanečky. Vznik nových orga
nizací, které reprezentují specifické 
zájmové skupiny emigrantů, je zpra
vidla naším exilem přijímán dosti 
příznivě. V případě Česféry (tak se 
totiž v Ottawě této skupině říká)jsou 
však mnozí na rozpacích. Česféru 
založila skupina, která prý existuje 
v Československu a která sama sebe 
nazývá Věrni zůstaneme 11. V Česko
slovensku se tato skupina zatím 
pečlivě skrývá. V zahraničí bylo do
posud jejím hlavním činem zveřejně
ní M emoranda o připravované anexi 
Československa Sovětským svazem. 
Bylo přetištěno několika exilovými 
listy, a zpráva o něm byla uveřejně
na i v tisku Anglie, Kanady a snad i 
dalších zemí. Rovněž několik tisíc 
výtisků prý bylo doručeno do Česko
slovenska.

V tomto M em orandu autoři roze
bírají některé zákony, nařízení a 
opatření, které mají být přijaty mezi 
rokem 1980 a 1986 a které mají při
blížit československou ekonomiku, 
zákonodárství, školství, arm ádu 
a kulturu sovětským vzorům. Nako
nec to vše má vyústit v připojení 
Československa k SSSR. Část me
moranda je velmi specifická. T o je  ta, 
která popisuje události roku 1980. 
Plány toho, co se má teprve stát, 
jsou velmi všeobecné a žádná kon
krétní data ani přesné termíny se 
neuvádějí. Většina konkrétních 
informací už byla stejně uveřejněna 
ve stranickém tisku. Původ tvrzení, 
že to všeje známkou blížící se anexe, 
není nijak doložen. M em orandum  je 
napsáno velmi autoritativním tó
nem. Člověk by však spíše očekával 
texty dokumentů, údaje, odkud po
cházejí různé citáty v Memorandu 
atd. V každém případě je tam na to, 
že to  má být zveřejnění tajného 
plánu, tajných dat neuvěřitelně 
málo. Po přečtení M em oranda je 
člověk ponechán nejistotě. Kde jsou 
důkazy, že SSSR skutečně anexi pro
vede takovým způsobem?

V poslední době se stupňují útoky 
na náš exil. Hodicova aféra a aféra 
Slaměně, který se dostal do vedení 
slovenských organizací, jsou jen tou 
nejnápadnější částí této ofenzívy. 
Patří k ní také korupce části exilu 
vystěhovaleckými pasy i skandalizo
vání těch, kteří dělají pro náš exil

nejvíc. Kdyby to vše člověk bral 
vážně, musel by přestat číst Svě
dectví, protože prý Tigrid nebojoval 
za II. světové války, musel by přestat 
číst knihy 68 Publishers, musel by 
protestovat u čtenářů všech civili
zovaných zemí, že čtou moc Kunde- 
ru... Vyrojili se kádrováci, a určují 
kdo může být bojovníkem proti ko
munismu a kdo musí nadosmrti ml
čet. Je možné, že kromě tohoto 
drobného rozeštvávání nastal i čas 
větší dezinformační akce, velkorysé 
skandalizace exilového hnutí a 
zakládání nových organizací, které 
rozštěpí exil na spoustu drobných 
soupeřících skupinek. Z  těchto dů
vodů je nutné se na každou novou 
organizaci podrobně podívat a uvá
žit, zda a komu prospívá její činnost.

M emorandum o anexi je nedůvě
ryhodné. Kdo si jej prostuduje, 
přijde na to sám. V podstatě je jasné, 
že závislost Československa na 
SSSR se neustále zvětšuje. S postu
pem koncentrace moci v socialistic
kém systému, která vyplývá z jeho 
podstaty, dochází logicky ke sni
žování významu nižších složek, tedy
i národních států. Na to není potřeba 
mít “zaručené” zprávy z Ústředního 
výboru. Je celkem bezpečné tvrdit, 
že tento proces bude pokračovat
i nadále. Na nejmladší exilovou ge
neraci nebo na ty, kteří se příliš poli
tikou nezabývají, to může působit 
jako  šok, ale novinka to není.

Je zde ovšem další aspekt. Aby náš 
exil byl důvěryhodný, aby jej braly 
vážně vlády západních států i naši 
lidé doma, musí mluvit pravdu, 
ověřovat si všechna fakta, nefanta- 
zírovat. Tvrzení o anexi vyplývá z 
logiky socialistického imperialismu, 
ale je, co se týče detailů, původu 
pochybného. Tím zpochybňuje také 
vše ostatní, co děláme. Další věc je 
také pochybná. Podle prohlášení 
v časopise Československá cesta, 
tiskovém orgánu Česféry, věděla 
skupina Věrni zůstaneme II o anexi 
už od let 1976 až 1978. Jak  je  tedy 
možné, že plány anexe byly publiko
vány až v roce 1981? Zodpovědná 
skupina by tyto materiály dostala 
do zahraničí co nejdříve, předala 
by je úřadům všech zemí, tisku, exi
lovým organizacím. V roce 1976 by 
předpověď toho, co se stane v roce 
1980, byla zajímavou a přesvědčivou.
V roce 1981 už není předpovědí.

Zanechme však M em oranda a po
dívejme se na další činy Česféry. 
Jeden z pracovníků Česféry, iniciátor 
a předseda, dr. Jiří Kótas, uveřejnil 
v Kanadských listech interview. 
Z něj bych chtěl citovat jednu část, 
a to odpověď na následující otázku: 
.. .Řekněte nám otevřeně a upřímně,



co si vlastně myslíte o dosavadním 
exilu a také o vztahu Čechů a Slo- 
válců v zahraničí?

“Chtěl bych být opravdu upřímný 
a zase nechci některé lidi podráždit 
nad únosnou mez. My jsme si o 
exilu nedělali v Praze žádné iluze již 
díky tomu, že jsme měli možnost sle
dovat tento problém z originálních 
tiskovin.

Trochu jsem se této otázce věno
val i ve svém článku v 1. čísle našeho 
časopisu Československá cesta, tak 
se nechci opakovat, ale říkám, že 
termín exil lze vztáhnout jen na 
velmi malou vrstvu Čechů a Slováků 
v zahraničí. Ostatní jsou, ať to be
reme jak to bereme, venku z jiných 
důvodů, než aby primárně pomohli 
své zemi. Co tu někdy člověk vidí a 
slyší, je přinejmenším zarážející, 
věčné omílání problémů, které doma 
už celá desetiletí nikoho nezajímají, 
názory a morální soudy, ze kterých 
se někdy člověku dělá špatně, nebo z 
nich jde mráz po zádech.

Takoví lidé nechápou nic a již s 
nimi také na podobná témata ne
diskutujeme. Když tak přemýšlím o 
některých jednotlivcích nebo orga
nizacích, už chápu, čemu Masaryk 
říkal “Kocourkov a Hulvátov” .

Po zjištění nespolehlivosti Memo
randa zde tedy máme zjištění druhé. 
Je zde sice pár bojovníků, ale exil 
jako celek - no hanba. Kocourkov 
a Hulvátov. Oni si o exilu nedělali 
iluze již díky tomu, že měli možnost 
sledovat originální tiskoviny - kdo 
jsou ti “oni”, kdo měl možnost sle
dovat tiskoviny? V M em orandujsm e 
četli o nejvyšším stupni morálního 
rozkladu v Československu... apa
tii... bezkoncepčnosti. České a 
slovenské národy se tedy skládají ze 
dvou složek: hulvátské svoloče v 
exilu, která si tu žije, zatímco doma 
lidé úpí a zakládá organizaci Věrni 
zůstaneme 11, a pak z demoralizova
ného, apatického, bezkoncepčního 
houfu doma. To je povrchní, nic 
nechápající zhodnocení. Autoři 
M emoranda zřejmě přehlédli Chartu 
77 a její několikaletou činnost, která 
nesvědčí o apatii, aspoň ne o apatii 
Chartistů.

Názor na odpor našich lidí doma je 
vůbec podivný. V Československé 
cestě, č. 1, str. 8, se říká: “D om a je 
možné jít po dvou, třech, v podstatě 
jen náznacích akce do vězení, což je 
sice čestné, ale politicky nepraktické. 
To samozřejmě neznamená, že doma 
nelze dělat nic, samozřejmě lze, ale 
ne začínat.”

To je podivuhodné tvrzení. Je  to 
určitě narážka na Chartisty, kteří 
chodí do vězení, protože jsou ne
praktičtí. Jaké je to  pěkné, Chartisty

pozavírat a pak říci: Oni jsou takoví 
nepraktičtí.

Jak  jsem už naznačil, Česféra také 
vydává časopis. Je to časopis nechtě
ně humoristický, jak  ukážu na 
jednom článku. Napsal jej Tomáš 
Navrátil a jmenuje se “Současná 
mezinárodněpolitická situace a 
Československá federální rada” 
(č. 1, str. 12). Ve stylu hesel k první
mu máji, které každoročně uveřejňu
je Rudé právo, zde au tor hovoří o 
vztazích Česféry snad ke všem ze
mím světa. Tento článek doporučuji 
všem milovníkům absurdit. Podob
nost s Rudým právem je fantastická. 
Tak kupříkladu Tomáš Návrátil píše: 
“Pokud jde o budoucnost Španělské 
Sahary, rozdělené dnes mezi M aroko 
a Mauretánii, Č SFR  se domnívá, že 
může být zabezpečena a uskutečněna 
jen na základě svobodně projevené 
vůle místního obyvatelstva a bez cizí
ho vměšování.” Všeobecná nezávaz
ná pravda, nikoho to nezarmoutí. 
Ale, Rudé právo dne 19. září 1979 
na str. 6 píše: “V otázce Západní 
Sahary se konference vyslovila pro 
to, aby saharský lid mohl uplatnit 
své právo na sebeurčení a nezávislost 
co nejdříve.” Skoro stejná slova.

V tom to článku jsou ale horší věci. 
Poslechněte si tento citát: “Č SFR  si 
upřímně přeje, aby nicaragujská re
voluce z května 1979, která odstrani
la dlouholetou diktátorskou vládu 
Anastazia Somozy, upevnila a 
prohloubila novou nicaragujskou 
svobodu a demokracii, která by 
byla schopna čelit sovětským a ku
bánským snahám o zavlečení Ni
caragui do sféry svých zájmů.” Tedy 
naprosté politické zmatení. Jakoby 
se autor tvářil, že neví, k čemu už v 
Nicaragui došlo. Oldřich Pospíšil v 
Rudém právu dne 8. dubna 1980 še 
zřejmě opičí po Tomáši Navrátilovi 
z Československé cesty, když říká: 
“A v minulých dnech byli poprvé 
hosty naší vlasti představitelé nové, 
svobodné Nicaragui, lidu, jenž obě
tavě překonává těžké následky so- 
mozovské hrůzovlády a staví zákla
dy pro lepší, spravedlivou budouc
nost své země.”

Takže au tor článku si zřejmě 
ulehčil práci a porůznu něco opsal 
z Ruďasa. Dneska už není na nikoho 
spolehnutí.

J inak se mi nepodařilo najít v 
tiskovinách Česféry nic nového, 
co bychom už dávno nevěděli a proč 
by se musela zakládat nová organi
zace, která má velkoryse p ropono
váno 16 výborů speciálního určení 
(včetně např. výboru pro zvláštní 
úkoly a výboru pro informace a 
masové prostředky!) a Všeobecné 
shromáždění, které se obdobně jako

celá Česféra řídí svým základním 
zákonem (?).

K dokreslení situace jsem si ještě 
přečetl prohlášení spolku IDEA, což 
je zkratka světové organizace s náz
vem International Democratic Al
bánce, P.O. Box 13250, Kanata, 
Ontario. To je stejná adresa jako 
Česféra. Vcelku to ukazuje zase jen 
povrchnost a jediný zajímavý bod je, 
že v duchu přísného socialistického 
centralismu, veškeré vznikající 
místní i národní organizace budou 
schvalovány Hlavním stanem a 
veškerá místa této organizace jsou 
placená a na plný úvazek. A možná, 
že to je hlavní motiv celého tohoto 
podnikání, a ne nějaká dezinformace 
nebo popletená snaha stát se vůdcem 
exilu. Namísto exilových nadšenců, 
kteří přes den dělají a večer utrácejí 
vydělané peníze, zde máme konečně 
dobře prosperující, pevně vedený 
podnik.

Můj celkový dojem je víc než kri
tický. Oproti vzoru Tomáše N avráti
la a Oldřicha Pospíšila se však ne
podepisuji pseudonymem Zdeněk 
Převrátil, ale

Stanislav Reiniš

Pozn. Západu: Výše uvedený článek 
člena redakční rady S. Reiniše, byť 
napsaný v nadlehčené formě, má 
plnou podporu celé redakční rady 
Západu hlavně proto, že činnost 
a materiály Č SFR  byly podrobně 
monitorovány a celkové závěry 
nejsou tedy povrchní. Z těchto dů
vodů neexistuje žádné spojení mezi 
Č SFR  a časopisem Západ. Stejná 
geografická adresa Č SFR  v Kana- 
tě (západní předměstí Ottawy) a 
redakce Západu v Ottawě je pravdě
podobně zcela náhodná.

Sdělení representanta 
Charty
K dotazům a dohadům  z nejrůz
nějších míst bych rád osobně sdě
lil, že podle naprosto ověřených 
informací z domova i exilu ne
existuje a nikdy neexistovalo žád
né spojení mezi Chartou 77 a tzv. 
Československou federální radou 
v Kanadě.

Ivan Medek, Vídeň 21.X.81

32 letý svobodný muž by se rád se
známil se štíhlou sympatickou že
nou z Toronta a okolí. Odpovědi do 
administrace Západu pod zn. 
“Nový emigrant” .



Humor
In vodka veritas

Sovětský svaz měl z renezance 
malý užitek. Jediné co tenkrát T a ta 
ři dovolili importovat byla vodka 
a syfilis, zatímco Decameron ani 
Božskou komedii nepovolili, neboť 
jim to bylo podezřelé. Některé tradi
ce se prostě táhnou s národem na 
věky.

Nevíme jak  to je dnes v Sovětském 
svazu s chorobou shora uvedenou, 
ale víme, jak  je to tam s vodkou. 
A posuzujeme-li význam této kom o
dity pro sovětskou přítomnost a 
budoucnost v celé jejich šíři sociální, 
politické a demografické, můžeme 
usoudit, že perspektivně by se nám 
to mohlo jevit jako  světlo na konci 
tunelu.

Tedy vodka, přátelé a rodáci: Ne
záleží na tom, zda stoličná, moskev
ská, simbirská nebo dom a pálená,
i když posléze jmenovaná je patrně 
pro svůj účel nejpříhodnější. Mužici 
pili vodku za cara, pili ji za Stalina 
a pijí ji do dneška. Co je důležitější 
je to, že jí pijí čím dál víc a že to má 
odpovídající účinek na sovětská 
já tra , ledviny a ostatní orgány, včet
ně politických.

Vždycky jsme se divili jak  je to 
možné, že průměrný ruský člověk 
vydrží číst Izvěstije a dívat se na 
moskevskou televizi a nevyskočí po 
nějaké době z okna, avšak opomněli 
jsme přitom ten moment, že stan- 
dartní Kuzma Kuzmič se prostě při
tom nepřetržitě ožírá, což lze vcelku 
považovat za hlavní způsob usmíře
ní sovětské veřejnosti s jedenáctou 
pětiletkou.

Výsledky tohoto vytrvalého úsilí 
uniknout aspoň na pár hodin z reali
ty vymezené na jedné straně oslavou 
V Ř SR  a na druhé straně frontou 
na východoněmecké preservativy 
se nedávno hutnou měrou promítly 
do sovětských statistik. Sčítání 
lidu z r. 1979 se sice ještě pořád zpra
covává a studuje, ale z toho co se už 
přepočítalo se dá usoudit na řadu 
zajímavých ukazatelů.

Tak například u ruského obyva
telstva SSSR klesá průměrný věk 
dožití, což je mezi soudobými prů
myslovými společnostmi rarita. U 
mužů je věk dožití už jen  61 let, což 
je  o dvanáct let méně než v Americe. 
Současně (další rarita) stoupá v ce
lém Sovětském svazu dětská úm rt
nost, která je  dnes již víc než třikrát 
vyšší než je západoevropský průměr.

Enormně stoupá také počet potratů; 
loni jich bylo přes 20 milionů, z toho 
naprostá většina v evropské části 
SSSR. Všechny tyto úkazy se pře
devším vysvětlují vodkou.

V těchto detailech je zašifrovaná 
demografická propozice, že během 
takových dvaceti let by se nám ve
doucí síla RV H P mohla v podstatě 
uchlastat, zvláště pak podaří-li se 
nástupcům nynějšího politbyra za
chovat všechno tak jak to je a hlavně 
vedoucí úlohu strany a ministerstva 
vnitra, což jsou pro tento progre
sivní alkoholismus optimální před
poklady.

Nám pak z toho kyne naděje, že 
zachováme-li si míru a eventuálně
i zvýšíme dodávky alkoholu do 
Vlasti socialismu, mohli bychom 
se z toho blázince přece jen dostat, 
a to i bez úkonů nám tak nezvyklých 
jako  je např. manipulace s výbušni
nami.

Jiří  Hochman

“Co tomu říkáte, 
pane Škutino?”
ptá se Václav Táborský

Před časem se mě nevlasatý teena
ger místo obligátního “Co tomu ří
káte, pane Škutino?” zeptal: “V KO
LIK VSTÁVALI NAŠI BUDITE
LÉ?”

To je takzvaně otázka bez odpově
di. Otázka sama o sobě. Jen  tak. 
Vtipná. Nepřeložitelná. Polopa- 
tisticky odpověděno: Vstali pozdě. 
Neboť když nás vzbudili, orient- 
expres už byl fuč a nám zbyla jen  lo
kálka. S udýchanou lokomotivou. A 
tak jsme do ní nastoupili, mašinfíra 
zahoukal, přihodil uhlí, rozjel to - 
a vyskočil. A teď to jede furt, nikdo 
to neřídí a až dojde uhlí, samo sebou 
se to  zastaví. Pokud to  nevjede na 
slepou kolej. Nebo nevykolejí. Tak 
nějak je to  s tím našim národním 
charakterem. S češstvím.

“Václav Táborský se mě ptá: “Če
ši jsou hlavně pivní politici, kteří 
ochotně, do nekonečna, bez ohledu 
na realitu, čas, konzumaci alkoholu 
a zavírací dobu prodebatovávají 
nejfantastičtější problémy. Tak nám 
prosím tě pověz, co si myslíš o bu
doucnosti. Moc lidí si myslí, že bude 
třetí světová, jiní zase doufají, že než 
dojde k těm explozím, tak se něco 
rozloží, buď Sovětský svaz nebo

socialismus anebo aspoň socialistic
ký realismus.

Jaké  řešení bude podle tebe a tvých 
diskusí s krajany na mnoha konti
nentech:

a) v tom nejtragičtějším případě
b) v tom nejkomičtějším případě
c) v tom nejabsurdnějším pří
padě...”
Když jsem výše ocitovanou otázku 

dočetl, byl jsem si jist, že nevlasatého 
teenagera s dotazem na vstávání na
šich buditelů vyslal pokradm u právě 
Václav Táborský. On je totiž sran- 
dista, před nímž mě varoval (do
konce písemně) už Vratislav Blažek, 
který mi právě před 13 léty položil 
taky takovouhle blbou otázku a 
myslel kdoví, jaká  to nebude legra
ce, když mě dosadí za Sibylu. Jenže 
mě pak zavčas zavřeli, takže už jsem 
se mu v tom tumlu nemohl vydat 
všanc.

Jediné, co vím na beton (pokud 
běží o řešení, vydedukované v disku
sích s krajany na mnoha kontinen
tech), že řešení bude různé na mnoha 
kontinentech.

Nejvíc legrace bude v Americe. 
Jako v době němé grotesky. P ro to 
že až bude Brežněvův nástupce 
vládnout v Bílém domě, Američané 
si pořád budou myslet, že to není 
ještě tak nejhorší a nebudou to brát 
vážně. Američanům většina věcí do
padne až po dopadu. Když jejich 
vážně nemocný president Roosevelt 
na Jaltě  ze slušnosti kýval na vše;chno 
Stalinovi, došlo většině Američanů 
až po roce 1968, že tenkrát Roosevelt 
odkýval okupaci Československa, 
Polska a taky Jugoslávie.

Nejtragičtější to bude v západní 
Evropě, protože levicoví socialisté 
coby pátá kolona komunismu, 
budou vraždit ve velkém. A už nebu
de kam utíkat.

Nejabsurdnější to bude v dnešních 
zemích rudého carství. A nejvíc na 
území, k te ré je  dnes značeno na ma
pách jako  Československo. U této 
vize se drobátko zdržím.

Když Ionesco a Beckett psali s v á . 
absurdní divadla, neměli potuchy o 
existenci reálného socialismu v 
n e jzáp ad n ě jš í  g u b e rn i i  ru d é h o  
carství. Kdyby to totiž byli bývali 
tušili, prohlásili by svá díla za ryzí 
socialistický realismus a poslali by 
své diváky na nejabsurdnější komedii 
světa v Praze a okolí. Odehrává-li se 
v Praze a okolí dnes nejbláznivější 
absurdní teátr, pak v době “ řešení” 
oživnou obrazy Hieronyma Boschea 
Salvatora Daliho.



Než vysvětlím blíže, musím se vrá
tit k školnímu výkladu o rozdílu 
mezi neštěstím a katastrofou. Jak  o 
tom vykládal jistý soudruh učitel 
v jisté výběrové devítiletce ve vý
chodních Čechách. A vyzval žáky, 
aby uvedli praktické příklady. 
“Neštěstí by bylo,” rozváděl to Luboš 
Strouhal, “kdyby tatínkovi uletěli 
poštovní holubi.” Soudruh učitel 
souhlasil a ptal se, co by bylo, kdyby 
se zřítilo letadlo s československou 
stranickou delegací? “Prosím, to by 
byla katastrofa. Ale nebylo by to 
žádné neštěstí. Neštěstí by bylo, 
kdyby tatínkovi pochcípali nebo 
uletěli poštovní holubi.”

Tento školní vtip je totiž dokona
lou fotografií odvrácené tváře české
ho člověka. Katastrofy už nepohnou 
citem českého člověka, zatím co 
uhynutí poštovních holubů v době 
zostřené poštovní cenzury je neštěs
tím, které hluboce ovlivní všedno
denní běh opraváře výtahů v Motole, 
jenž před léty bývával světově proslu
lým vědcem v oboru m akromoleku
lám! fyziky a pro něhož se pěstování 
poštovních holubů stalo posledním 
útočištěm před absolutní rezignací 
a totálním ubitím.

Zřícení letadla s československou 
stranickou delegací ani zbla nepohne 
komunistickým režimem. Neboť 
nastoupí jiná galérka a jako dnes 
lidé se steskem vzpomínají “zlatých 
časů Antonína Novotného,” budou 
dojemně vypočítávat, že Augustus 
Jednadvacátý nebyl ještě ten Ivan 
Nejhroznější.

A tak zatím co se na tribuně na 
S ta ro m ě s ts k é m  n ám ěs t í  b u d o u  
anglicky přít zástupci Federální 
rady svobodného Československa 
a představitelé Rady svobodného 
Československa s delegáty Poradní
ho sboru Rady svobodného Česko
slovenska o obsazení funkce ministra 
vodního a lesního hospodářství, 
nakloní se vnuk zakladatele Česko
slovenské opozice k vnukovi pos
ledního popraveného Chartisty a s 
pohrdáním ruský prohlásí: “Durak! 
Svoj rodnoj jazyk zabyl” (Nepřelo
žitelná slovní hříčka, znamenající 
ve volném překladu něco v tom 
smyslu, jako  že “ Hlupák! Z apo
mněl svůj mateřský jazyk!” - poz
námka překladatele).

Takže vidíš, milý Vašku, moc si 
toho o budoucnosti nemyslím. A 
pokud si myslím, nemyslím si to 
nejlepší, ač jsem optimista. Neboť 
moc lidí, kteří si myslí, že přijde ta 
třetí světová, se nemýlí, jelikož ta 
třetí světová už hezkých pár let všu
de možně trvá. Jiní, co doufají, že 
než dojde k explozím, snad ani ne
postřehli, že k explozím dochází

skoro častěji než k hromadnému 
uhynutí ryb v znečištěných vodách. 
A Sovětský svaz včetně socialismu už 
je rozložen plných 64 let a pořád to 
nemá konce. Čili, jak jsem pravil 
referentovi federálního ministerstva 
vnitra ČSSR, když se mě dotazoval 
po důvodech, proč chci vyemigro- 
vat. Ze mám důvody dva. Ten první 
je, že se to v Československu sere a 
sere a sere, načež mi referent fede
rálního ministerstva vnitra ČSSR 
přisvědčil, že sebekriticky musí 
uznat, že se to sice sere, ale na druhé 
straně mě jako komunista musí 
ujistit, že se to nikdy neposere.

“Tak vidíte, pane referente fede
rálního ministerstva vnitra Č SSR ,” 
odvětil jsem na to. “A to je právě 
ten druhý důvod, proč chci emigro
vat!”

Václavu Táborskému odpovídal 
Vladimír Škutina Z Curychu do 
Toronta, září 1981 *
*
Budoucnost nemusí být vždy až na 
horizontě. Může být také budouc
nost na dosah. Jak  kdysi pravil 
Smutný muž: “Zakoupil jsem si 
zářivku. Dosud ještě září. Čo však 
bude, až uhodí říjen?” **

**
Poznámka sazeče: Už je říjen a já  
pořád ten Škutinův text nemám. 
Tak ho vysázím až v prosinci.

Několik přísloví 
z knihy F.L. 
Čelakovského: 
Mudrosloví
(Pozn.: Moskal - přezdívka pro 
Rusa)

Dí-li Moskal: na mou čest! kdo mu 
věří, zklamán jest.

Dí-li Moskal: sucho, vyhrň se po 
ucho.
Na vlka se svádí, a Moskal kobylu 
ukradl.

S Moskalem za dobré bývej, ale vždy 
kámen za ňadry mívej.
Táto, táto! Hle, čert k nám leze do 
chalupy! “Nechť si leze, jen když 
není Moskal!”
“Ruský dar” slově Polákům takový, 
jejž dárce zase nazpět žádá, ano, za 
jaký nejméně v dvojnásob obdaro- 
vati třeba.
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• votevře noviny, po
rad  jen Po l it ik a !

Krok vpřed, dva 
kroky vzad?
Polským soudruhům 
Ivan Skála

Á>o/ř vpřed, dva kro ky  vzad a ještě  
dva k tom u  

Tak ladit svů j hlas podle ladičky  
cizích hrom ů!

Tak bezcestí volit m ísto  cest!

“Fašisté táhnou. Jdou  do útoku. ” 
Před sebou ženou oblouzený dav. 
Soudruzi moji, kolik je š tě  na ústupu  

zbývá  kroků?
Kolik je š tě  těch alarmujících zpráv?

Zatím co Jidášové p íska jí na fujaru, 
zatím co m edem  je  oslepeno cizí 

osidlo,
ja k  ovce ustupovat do soutěsky  

vlastního zmaru? 
ja k é  iluze se chytáte za křídlo?

Braňte své dílo, zardousili vás 
málem,

cožpak jedno ta  pracujících je  zcela 
rozbita?

Solidarita se světovým  kapitálem  
je  divná solidarita!

Šli p ro ti něm u otcové, šly zástupy  
bosé,

neobalam util je  pán  ani kněz. 
Neustoupili p řed  fa šis ty  ti na

Volokolam ském  šosé, 
neustoupili p řed  m ěšťáky ti na Pere 

Lachaise.

Soudruzi moji, zbavte se m ěšťácké  
chátry,

která  nen í národ, která  n ikdy  nebyla  
lid.

Jak granát házím  přes Vysoké Tatry 
básnické srdce: čest a dynam it!

To ABYCH SE ZA CWN/IU 
BAL VOTEV&fT FLAŠKU 
RUMU 1

Ty
Vladimír Reisel

S i z rodu spravodlivých, strana, 
si víchrom ošl'ahaná tvár, 
si sam a búrka,
si sam a tišina a vyteplený dych, 
si p o d lžn o sť i dar.
S i hviezdou veněená,
si v střede zeme, v střede hviezd,
si rovina i strm é pohorie,
si pevnina i šíre more,
si lod ivod  a spúšťaš lode na more.
S i sestra, brat a bohov nepriatel’, 
brat ponížený, sestra perspektiv, 
si ostrieVaný terč, 
neporanený jeleň, 
si pokladnica  neom ylných striel.
S i viac než hlas a viac než úsvity, 
si viac než láska, viac než smrť, 
viac ako hradba, viac než hrom, 
si zvonkohra  i surmity.

Nedoráňaná doráňaná,
si slávou vytepaný šperk,
si najrodnejšia rodná,
lebo si z rodu spravodlivých strana.
N ed ď n á  Pravda, č. 13,3. apríla 1981

Služba 
pracujúcim

“L’udia u nás v obchode vyhl’a- 
dávajú mákký, čerstvý chlieb. Čo 
však povedať na to, keď v predajni 
zmakčujú starý chlieb tým, že ho 
vopchajú do igelitového vreca a při
kážu brigádnikom po ňom šlapat’ - 
ako sa to stalo v novej modernej 
samoobsluhe 03201 na ul. Schneide
ra - Trnavského v Bratislavě - Dú- 
bravke.”
Z bratislavského časopisu Nové 
slovo, č. 39, 25. septem bra 1980



Interview
Západ hovoří s
¥ •  V  ^  VJirim Grusou

Jiří Gruša, jeden  z  nejvýznam něj
ších současných českých spisovatelů  
a hlavni redaktor Edice Petlice, je 
nyn í na ‘‘studijním  p o b y tu ” na Zá
padě. Jeho rom án  Dotazník (S ixty- 
Eight Publishers) byl příčinou jeho  
zatčení v roce 1978 a by! vyznam enán  
Cenou Jiřího Koláře a Cenou Egona 
Hostovského.

V říjnu se Gruša zúčastnil Kongre
su Spisovatel a lidská práva  v To
rontu, při kteréžto příležitosti jsm e  
ho požádali o interview.

Západ: Jak  to nyní vypadá s Edicí 
Petlice?
Gruša: Po 220 titulech se asi nynější 
podoba řady - zejména po letošním 
horkém létě - vyčerpala. Není to její 
konec, jistě se objeví nové knížky. 
Nejedná se totiž o nějakou “pod
zemní činnost,” jak se domnívají 
úřady, anebo jak  se o tom tady často 
píše, aby to bylo novinářsky při
tažlivější, nýbrž jde tu o přirozenou 
potřebu odkrývat a spolutvořit při
rozený svět. To je elementární pod
mínka každého tvoření. Dokud moc 
ovšem připouští víceméně jenom 
propagandistický popis svého pseu- 
dosvěta, je všecko ostatní rovnou 
odkazováno - a jaksi a priori - do 
oblastí samovydavatelského působe
ní. Přirozené se vyjadřuje nepřiro
zenými prostředky... a nepřirozené, 
totiž pseudosvět, pseudotvorba, se 
tváří jako  ta nejpřirozenější věc na 
světě. Jenže literatura jakožto  jazyk 
jazyka, jakožto  uskutečování sku
tečnosti pomocí jejího pojmenová
ní a ustavení jejího významu sebe- 
vsázkou a prožitkem je konec konců 
neodstranitelné. Aspoň tak dlouho, 
dokud “zázrak života trvá.” Ostatně 
Petlice nebyla nikdy sama, byla 
pouze nejznámější.
Západ: Říkáš “samovydavatelská 
činnost” - nestačilo by říct “sa
mizdat?”

Gruša: Asi ne. Na rozdíl od ruské
ho podnikání v tomhle oboru se u nás 
prosadil způsob veřejného prezento
vání díla autorem, který tak dával 
na vědomí, že jako Středoevropan 
nerezignuje na své právo působit 
svým dílem jakožto auctor, tj. někdo 
viditelný, zjevný původce, abych si 
trochu zaetymologizoval... působit

v zemi, kde se narodil a jejímž jazy
kem tvoří. Málo se ví, že všechny 
ty knížky byly podepsány a většinou, 
protože přepisování je drahé, i okle
pané na domácím stroji. Vazby, 
myslím ty knihařské, obstarávaly 
veřejné vazárny, nejednalo se tedy 
v přímém slova smyslu o žádné 
nakladatelství, nýbrž o svépomoc. 
Existoval však seznam titulů Petli
ce, do kterého byly pojaty takové 
knihy, které by za kulturnějších 
podmínek vyšly v kterémkoli českém 
nakladatelském podniku. Čili šlo tu
o konsensus a jakousi hranici opti
málního minima literární kvality. 
A ještě jeden důležitý moment: díla 
se recenzovala, ať už doma, nebo v 
zahraničí, takže se autoru kromě 
odezvy čtenářské, dostalo i odezvy 
kritické a navíc tu byl i bibliogra
fický záznam o vzniku díla plus jeho 
archivace. Prostě, rukopis byl “od- 
šuplíkován," psychologicky velmi 
významná skutečnost. Z textu, z 
rukopisu se stalo promluvené slovo... 
a často samovydavatelská prezenta
ce sloužila za podklad pro skutečné 
vydání knihy, třeba právě zde v T o
rontu u Sixty-Eight, anebo cizoja
zyčně.
Západ: Co říkáš Západu?

Gruša: Tomu s malým “z”? Zatím 
radši nic, jsem tu teprve krátkou 
dobu, abych si udělal pořádný úsu
dek. Snad jen to, že žije s nebezpeč
nou iluzí o Východu - ale zatím ještě 
žije ... a dobře.

Západ: Četl jsi tady anebo slyšel
0 tom, že Československo bude při
pojeno k Sovětskému svazu?

Gruša: Cha! To je známá dezin
formační fáma jisté provenience. 
Doma to před časem taky kolovalo. 
Fám a docela chytrá, protože má 
sloužit - tou svou apelací na “vlaste
neckou obavu” - k posilování důvěry 
v naši vnějšku dodanou a ne zrovna 
vlasteneckou vládní garnituru, která 
se takto jeví jako  menší zlo, jako 
konec konců zástupce existenčního 
zájmu obyvatel země, takže je lépe 
se vlastně přimknout k ní a potažmo
1 k “velikému tomu tam dubisku” 
(Kollár: Slávy dcera - míněno 
Rusko). Takových fám jsem zažil 
celou řadu. Nyní jsou vyráběny 
protipolské, na Slovensku proti
české a v Čechách protislovenské. 
Občas i protiněmecké. Jedna byla 
zvlášť pěkná... o tom, jak se coby 
turisté sjeli na Ještědu bývalí esesáci 
ze Sudet, objednali si celou hospodu, 
a když se dali do “revanšistických

písní,” český hospodský je chtěl 
vyhodit, avšak neměl sílu. I zavolal 
českého poldu - a ten taky neměl 
sílu, až v zoufalství někoho napadlo 
zavolat do Milovic, odkud přijeli ti, 
kdo sílu měli, mají a budou mít 
vždycky, a to se ví, ti revanšisty 
rozprášili. Poslání této balady je 
zřejmé. Ona připojovací balada je 
samozřejmě v současné politické 
geopolitické situaci nesmysl, neboť 
de facto Československo už dávno 
připojeno je, a z de jure připojení 
by nevzešly žádné další užitky, jeli
kož nynější forma je právě ta nej
výhodnější. Umožňuje protektoru 
nejvyšší politickou mobilitu pomocí 
zástupných států v oblastech hospo
dářské exploatace či vojenské, tajno- 
služební etc. přítomnosti ve všech 
sférách vlivu, nebo tam, kde teprve 
vliv má být ustaven. Ostatně je zná
mo, že kdyby Stalin byl věděl, že ho 
v Jaltě pustí až k Labi, asi by si roz
mýšlel pobaltské anexe. Ale to sa
mozřejmě v roce 1940 nebyl ani jeho 
nejsmělejší sen, a tak vycházel ze 
zásady, “co je doma, to se počítá”
- a ještě z jedné, neméně důležité 
okolnosti, z mentálního tiku všech 
absolutních vladařů: odevzdat ná
stupci neztenčenou říši (jako např. 
starý císař František Josef II., který 
obsese, že ztenčil monarchii o ital
ské državy, se přes svou jinak celko
vou opatrnost neváhal pustit do 
náhradního balkánského řešení, 
jímž ovšem nakonec impérium přišlo 
na mizinu). Ze stejného tiku se dá 
odvodit i pokus o úplnou anexi 
Polska a Finska, opuštěný, jakmile 
se ukázalo, že domácí i mezinárodní 
odpor je příliš silný... a že opět: 
geopolitická realita poválečné Evro
py umožňuje dokonce angažmá v 
celé jedné půlce Německa. Podstat
nou změnu by mohlo přinést teprve 
vítězné uspořádání poměrů s ruský
mi divizemi až někde u Atlantiku, 
ale i pak by se - aspoň podle mého 
názoru - dala přednost takové “F ran 
couzské socialistické republice” s 
Gottwaldem-Marchaisem v čele, 
anebo “ Portugalské socialistické 
republice” s Gottwaldem-Cuňhalem 
v čele, než přímému rozprostření 
državy. Jeden z nejnebezpečnějších 
omylů tady na Západě (ale i u nás do
ma tom u tak bylo, zejména v r. 1968) 
je považovat Rusy za pitomce nebo 
za milé médi do dětské postýlky, 
zatímco máme co dělat s velice inte
ligentní, a co do těchhle posunů 
nejzkušenější mocností, která ne



myslí v “success” kategoriích vy
počtených na jedno krátké volební 
období, nýbrž plánuje a pracuje 
v časovém rozmezí generací.

Západ: Jsi tedy skeptik?
Gruša: Jak  se to vezme. Jsem 

skeptický ke všemu tomu pragmatic
kému, pozitivistickému myšlenkové
mu dědiství, které si vede jako  po
jišťovací agent, tj. svěřuje člověka 
a jeho osud tomu, co se zdá být tzv. 
nejpravděpodobnější, tj. odhadnu
telnému, vypočítatelnému, tak či 
onak předpokládatelnému, čímž se 
dopracovává zcela zvláštním způ
sobem k jakési “dynamické ztrnu- 
losti,” která je jenom obzvlášť umně 
zakrytou formou entropie, či chcete- 
li: rozpadu. Mluvím o zdejší myšlen
kové orientaci západní. Z životního 
postoje se tak ztrácí orientace a 
odvaha k neočekávanému, neboť 
dokonce i to, co se jeví jako  “neprav
děpodobné,” bývá ztvárňováno a 
předestíráno jako  cosi, proti čemu 
se lze chránit “chytrou pojistkou.” 
A když už to  vůbec přijde na přetřes, 
představují si to tady jako  western 
nebo sci-fi story, anebo jako  válku 
hvězd - prostě jako  zlou pohádku, 
která má nahnat, ale hlavně zahnat 
strach z odvahy. To je chabá výzbroj 
proti onomu mesianismu entropie, 
produkovanému protistranou, jímž 
v podstatě je ona hegelovsko-mar- 
wovská koncepce dějin a člověka, 
založená na víře v pochopení a tím 
ovládání dějinných zákonů, neboť 
ty jediné pochopitelné a ovlada
telné zákony jsou právě ty, které 
definuje zákon entropiejakožto míru 
probability v uzavřeném a izolo
vaném systému... tj. jakožto  míru 
rozkladu. Je to úplné odlidštění, 
provozované ve jménu vyšší lidskos
ti. Je  to slib budoucnosti za cenu 
úplného popření všech jejích zdro
jů, neboť uzavře-li se v člověku 
ohnisko - duše - plamen oné neoče
kávané kreativity za pomoci slibu 
jistoty, založené na “objektivně 
nutném chodu dějin,” otevře se 
právě a jenom  entropická “budouc
nost” - hřbitov. Zaslíbenou zemi 
marxilenblemblem, ten sekularizo
vaný ráj, nakonec vždy spíš ovládá 
policajt než filosof, neboť policajt 
je muž pořádku, notorický entropiic. 
Ale recept je to přitažlivý. Kuchařka 
se těší, že bude řídit stát, chudí, že 
zbohatnou, netalentovaní, že objeví 
svůj talent, sršeň je celý bez sebe, 
že bude bombardovacím letadlem, 
atd. To ovšem pod podmínkou, že se 
“výkon dějin” svěří těm, kteřížto 
jako  inkarnace jejich pochopené 
nutnosti vědí jak  na to. Lákavá 
ideologie, neboť v každém z nás je

naše entropická vloha, naše smrtel
nost, náš vnitřní stín... A tak při 
pohledu na onu latentní “pojišťo- 
váckou” entropii zde, a při pohledu 
na onu vykupitelskou, a proto glo
bálně destruktivní entropii onde, 
není mi zrovna do smíchu.
Rozmlouval Josef Škvorecký

Československé 
vysílání Ottawa

Již 8 let se pravidelně dvakrát mě
síčně ozývá čeština a slovenština z 
ottawských obrazovek. O ttawské vy
sílání bylo vlastně první českosloven
ské  vysílání v zahraničí. Řada evrop
ských návštěvníků s trochou překvape
ní a někdy i pozitivní závistí kouká na 
tuto kanadskou zvláštnost [od října
1981 začíná také pravidelné týdenní 
rozhlasové vysílání v Ottawě], Před 
několika lety vzniklo také televizní 
vysílání v kanadském Kitcheneru, čes
ká  a slovenská vysílání v Torontě, ob
časná vysílání ve Vancouveru a v po
slední době slovenské vysílání v Otta
wě, sponzorované Slovenskou ligou. 
Pro úplnost je  třeba doplnit, že existuje 
vysílání v Austrálii [viz. Západ č. 4,81\. 
Nevíme o žádném televizním vysílání v 
češtině nebo slovenštině v USA nebo v 
Evropě [i pochopitelnou výjimkou ne- 
exilového a znormalizovaného Česko
slovenska]. O ottawském vysílání roz
mlouvala redakce Západu s producen
tem a autorem pořadů Arnoštem  
Wagnerem.

Západ: Jak  vlastně vznikl Česko
slovenský kaleidoskop v Ottawě?

A W: Před osmi lety, díky kanad
ské vládě, která dává k disposici 
studio, vysílací čas a technický per
sonál zdarma. Díky několika obě- 
tavcům, kteří dokáží udělat zajíma
vý třicetiminutový pořad během 
několika hodin, někdy doslova na 
koleně.

Z; Spolupracují s vámi profesioná
lové?

A W: Před léty s námi dělal režisér 
Vašek Táborský, malíř Emil Purgy- 
ňa a kameramam Jirka Klobouk. 
Dnes s námi pravidelně spolupracu
je hlavně malíř Ctirad Smolík, tech
nickou spoluprací Michal Marek a 
jedna z nejlepších hlasatelek mane
kýnka Irena Machová, vedle řady 
dalších. A mohu říct, že po osmi 
letech (přes 100 natočených pořadů) 
se to každý tak trochu naučí. Je  to 
dost dlouhá učňovská doba. Dnes 
máme již vlastní kompletní studio, 
a tak si můžeme s některými progra
my pohrát. A navíc: jsme naprosto 
nezávislí, i když rádi spolupracu
jeme.

Z: Jaká  je náplň vašich pořadů?
A W: Převážně kulturně-poli- 

tická. Hlavně formou satiry, komen
tářů a interview. Máme řadu pravi
delných rubrik jako  například “Volá 
rádio Moskva,” “ Ottawské profily,” 
“ Zprávy z dom ova,” “ Charta  77” , 
politické karikatury apod. Zprávy, 
které dělá Chartista Aleš Březina 
jsou pokud možno původní, aby
chom se neopakovali v tom, co si 
lidé mohou přečíst v novinách. Kaž
dý pořad má zlatý hřeb - rozhovor 
s význačnou politickou, nebo kul-

Mé botky, vřele milované, 
podobají se ementálu: 
n e b  do podrážek vítr vane 
a svršky -  pásky od sandálů, 
v nichž chodidélka hoři ti.

I táži se jich, zdali srážky, 
na pouti Kanadou a Státy, 
neměly vlivu na podrážky, 
jež, jako žralok rozesmátý, 
hrozí mé palce pozříti?

Mé botky mlčí. Nožky bolí 
a v krku sucho. Na zalknutí.
A přec! Když člověk doblábolí, 
přeci ho vychování nutí, 
narovnat zpověd pokáním.

Žel, přes louži mi nelze kráčet, 
neb moje nožky protestuji, 
že by se mohly cestou zmáčet! 
I rozhoďjsem se: poděkuji 
alespoň tímhle říkáním.

Karel Kryl



Interview s Karlem Krylem. Vpravo K. Kryl, vlevo A. Wagner, fo to  M. M arek

turní osobností československého 
exilu.

Z: Co se vašim divákům líbí nejví
ce?

A W: Jsou to např. komentáře a 
rozhovory s Ottawanem, profesorem 
Radovanem Seluckým, který s námi 
již léta pravidelně spolupracuje. 
Pak jsou to interview a vystoupení 
osobností iako je J.Voskovec, J. 
Skvoreký, V. Skutina, A.J. Liehm, 
K. Kryl, J. Hutka, Já ra  Kohout, A. 
Mandlová, V. Jasný, spisovatelé
O. Filip, O. Ulč, J. Vejvoda atd. 
Za to bych vlastně měl poděkovat 
časopisu Západ, neboť přes Západ 
se k těmto lidem dostaneme u pří
ležitosti besed pořádaných redakcí. 
Divákům se také líbí ilustrované 
nebo “hrané” písničky, satirické 
scénky s ruským desertérem z Afghá
nistánu kapitánem Fjodorem Gavri- 
lovičem Muslimovem - členem Kom
somolu, KSSS, nositelem Fučíkova 
odznaku (ještě z pražské okupace) 
a třech náramkových hodinek. Po
pulární je tradiční “oslava” VRSR. 
Také kreslené vtipy Ctirada Smolíka 
a Pavla Kantorka, které pořady oži
vují.

Z: Pokud vaše programy sleduji, 
myslím si, že hodně hýbáte žlučí 
představitelům československého
i sovětského režimu...

A W: Dá se říci. No dom ů se jen 
tak hned nepodívám. Klima je tam 
dosti sychravé. Sem tam slyšíme
o nějakém protestu ze strany zastupi
telských úřadů, jsme ale ve svobodné 
zemi, což soudruhům  občas uniká.

Z: Máte nějaké problémy?
A W: Problémy? Máme. První: 

peníze. Mimo času a studia si hra
díme všechno sami. Výdaje na pásky 
do kamery, filmy, fotografie (někdy 
až 70 diapositivů na pořad), udržová
ní našeho ministudia. Naše českoslo
venská obec je malá, nemůžeme 
finančně konkurovat takovým etnic
kým gigantům, jako  jsou Italové, 
Poláci nebo Ukrajinci. Druhý: někte
ří lidé se s námi bojí spolupracovat, 
bojí se ukázat na obrazovce, aby je 
neviděli na vyslanectví. Třetí: spo
lupráce s místní TV společností, 
která naše pořady vysílá. Technické 
nedostatky na obrazovce, nedodrže
ní vysílacích časů. Asi to bude tím, 
že z nás dolary nemají. Čtvrtý:...

Z: Že tě přerušuji... máme jenom  
omezený počet stran a jak  tě znám ty 
máš problémy rád a u pátého bych tě 
už asi těžko zastavil a nezbylo by mi 
místo, abych vašemu televiznímu 
štábu vyslovil uznání za to co v O t
tawě děláte a popřál všem chuť do 
dalšího vysílání.

A W: Děkuji.

Dvojí literatura?
Podle některých západních pra

menů existují v socialistických stá
tech dva druhy literatury - oficiální 
a neoficiální. Ta neoficiální se prý 
rozšiřuje jen v pracně pořízených 
opisech. Á podle znalců neoficiální 
literatury, kterých je  patrně víc než 
autorů, opisovačů i čtenářů dohro
mady, musí někteří literáti v socia
listických státech více než pět století 
po Gutenbergově vynálezu knihtisku 
opisovat sami svá díla nikoli pro 
jejich na první pohled pochybnou 
úroveň, ale z jiného, vážnějšího 
důvodu: jde prý o taková díla, jejichž 
vydání tiskem by div nepoložilo na 
lopatky socialistické zřízení. Snad 
pro tuto rádoby čarovnou moc naj
dou výtvory neoficiální literatury čas 
od času mecenáše a spatří světlo svě
ta v nějakém slepenci. Odborníkům 
na tuto formu literatury vůbec ne
vadí, že o nějakém obohacujícím u- 
mění, natož o umělecké avantgardě, 
nemůže být řeči. Vždyť tato svérázná 
dílka mají jiného, pro ně sympatič
tějšího společného jmenovatele - 
informují o neexistujících spole
čenských a politických náladách v 
socialistických státech, pomlouvají, 
překrucují, falzifikují, pokoušejí se 
útočit na socialismus. Z těchto dů 
vodů přestává být v něčích očích na
mnoze ubohý spisek tím, čím ve sku
tečnosti je, a začíná se s ním kalku
lovat jako  s ideově politickou zbraní. 
A takové tvorby, která posluhuje 
temným zájmům a cílům, se pohoto
vě ujímají vlivní ochránci, rád se jí

promine i zásadní nedostatek a 
někdy dokonce velkoryse protěžuje
i na úkor autorů domácích. Nelze 
se tomu divit, neboť neoficiální 
literatura byla vzata na vědomí niko
li čtenářskou obcí, ale především 
těmi, kdo ji povýšili na nástroj ideo
logické diverze.
R udé právo, 17. března 1981

Nepřehlédněte
U příležitosti 80tých narozenin 
největšího žijícího českého básníka, 
národního umělce a signatáře Charty 
77 Jaroslava Seiferta, Nadace Charty 
77 ve Stockholmu vydala malou 
seifertovskou bibliofilii v počtu 
999 číslovaných výtisků. Knížka 
obsahuje dvě z posledních mistro
vých básní a řadu jeho fotografií. 
Texty jsou v řeči české, anglické a 
švédské. Knížka je neprodejná - je 
však zasílána jako  dar těm přátelům, 
kteří přispějí Nadaci Charty 77 na 
podporu pronásledovaných v ČSSR 
částkou nejméně 150 šv. korun (75 
DM nebo $ 35)

Redakce Západu doporučuje čte
nářům bibliofilii našeho největšího 
žijícího básníka. Pomůžete tak pod 
pořit Chartu 77 a pronásledované v 
Československu.

Objednávky:
The Čharta  77 Foundation:
Box 50041, S - 107 05 Stockholm, 
Sweden nebo Postgiro 19 41 64-0, 
Charta  77 nebo Commerzbank 
Hamburg, Zweigstelle Hoheluft- 
chaussee, 36/79800 - Charta  77 
(Bankleitzahl 200 400 00)



Divadlo
Hry Václava 
Havla v Sydney

Během posledních patnácti let se 
stal Václav Havel nejznámějším 
československým dramatikem v zá
padním světě. Jeho hry byly režíro
vány v Evropě, v Anglii, v Americe a 
v Kanadě na profesionálních, am a
térských a univerzitních scénách.

V Sydney bylo Havlovo Vyro
zum ěn í uvedeno na začátku 70tých 
let v N árodním institutu dramatické
ho umění (NIDA) a jeho Vernisáž 
se četla jak  českému tak anglickému 
publiku v r. 1978 na School of Dra
ma, University of New South Wales. 
Protest - ve zkrácené versi - byl také 
uveden, a to Společností pro vědy a 
umění, jako  čtená hra v r. 1979.

Vedení pokrokového divadla 
N IM R O D  se rozhodlo, částečně 
vlivem SVU-Sydney, představit 
Havla australskému publiku a nastu
dovalo tři jednoaktové hry: A udien
ci, Vernisáž a Protest. Hry byly uve
deny pod názvem Protest.

N IM R O D  byl založen v roce 1970, 
skupinou mladých herců a režisérů, 
absolventů university a NIDA, kteří 
byli zklamáni činností státně subven
covaného divadla O L D  TOTE. Bě
hem sedmdesátých let se NIM ROD vy
vinul v nejpokrokovější experimen
tální činohru v Sydney s přesně 
vymezenou dramaturgií. Režírovaly 
se hlavně hry nových australských 
autorů  (75 her) a moderní interpre
tace Shakespeara.

V roce 1980 byla založena nová 
státní činohra a jejím uměleckým 
ředitelem se stal jeden z hlavních 
režisérů N IM R O D U . Jeho speciální 
zájem o inscenace nových austral
ských her se s ním přesunul do státní 
činohry. A tak N IM R O D , po deseti 
letech činnosti, hledá nový d ram a
tický směr.

Kafka, Čechov, Brecht, Stoppard, 
Dario Fo se objevili na programech 
v posledních dvou letech a V. Havel 
je ten nejnovější krok do středo
evropské soudobé dramaturgie, 
která již po léta byla v Sydney za
nedbávána. M E T R O P O L IT A N  and 
IN D E P E N D E N T  T H E A T R E S  by
ly dvě polo-profesionální činohry, 
které uváděly evropské hry od tři
cátých do šedesátých let. NEW 
T H E A T R E  - amatérská, politicky 
velmi tendenční levicová činohra se 
45ti letou činností, uvedla během

John Walt on a Barry Otto v "Audienci’ 
těchto let m noho evropských, levi
cově - orientovaných her pro úzký 
okruh převážně komunistického 
publika.

N IM R O D  je divadlo politicky 
neangažované, i když v případě 
Havlových her SVU přispěla infor
macemi o nynějším Havlově poslání 
doma, také překlady materiálů o 
činnosti Charty 77 a zúčastnila se 
v poradní úloze na přípravě režie. 
N IM R O D  spolupracoval s Amnesty 
International na podpisové akci za 
propuštění V. Havla a ostatních 
Chartistů, která probíhala v divadle 
během sezóny Havlových her.

Dramaturgicky je výběr těchto tří 
her a pořadí jejich provedení velmi 
účinný. Tak jako  většina Havlových 
her, všechny tři jsou autobiografické 
a ukazují:

1. setkání d ram atika (jehož hry 
jsou na indexu) s nevzdělaným, 
neustále nachmeleným sládkem-ty- 
ranem, který se baví zastrašováním, 
ponižováním vydíráním a donuco
váním mladého dramatika, aby se 
“normalizoval.” Sládek má pocit 
marnosti před jeho morální převa
hou.

2. Vernisáž - návštěva u dobře 
mínících známých (kteří se naučili 
dívat na svět jen materialisticky a 
žít privátně jen pro sebe) skončí 
v nedozorumění. Normalizovaní 
manželé nechápou dramatikovu

snahu žít bez nepřirozeně vynuco
vaného přizpůsobení a myslet na 
dodržování lidských práv. Nejsou 
schopni rozumět jeho morální síle 
a nezištnosti.

3. Konfrontace s kolegou (který 
kolaboruje s režimem, ale chce využít 
znalostí a odvahy Chartistů, a zejmé
na osobnosti mladého dramatika, 
aby se protestovalo v zahraničí 
proti uvěznění populárního zpěváka 
a budoucího jeho zetě) zkomplikuje 
otázka podpisové akce. V dlouhé 
závěrečné samomluvě si zbabělý 
kolega objasní, proč nemůže on sám 
protest podepsat.

Nekolísavá čestnost, tolerance a 
morální síla dramatika v konfronta
ci s lidmi ze tří různých společen
ských vrstev, žijících ve stejné poli
tické situaci, dává tématický střed
i směr všem třem hrám; ještě navíc, 
d áv á  j im  f i lo so f ic k y -p o l i t ic k o u  
jednotu  a dramatickou velikost 
trilogie.

Režie A. Mellora a herecké výko
ny C. Downesové, J. Waltona a 
zejména B. Otty byly velmi účinné.

Kritický ohlas her byl celkem 
velmi positivní a uspokojivý. Režie 
a herecké výkony byly jednohlasně 
chváleny.

Sydnejští kritikové jsou z valné 
části zvyklí, že divadelní kus má 
pobavit, nikoliv nutit obecenstvo 
konstatně přemýšlet.



John Walton a Barry Otto v “Protestu"

Pod titulem Czech Tyranny and 
C o n fo rm i ty ,  n e jváženě jš í  zdejší 
kritik H.G. Kippax napsal v Sydney 
Morning Herald, 12.6. 1981:

Hry jsou předvedeny s citlivým 
přesvědčením, zejména p. Ottem, 
který má hlavní zodpovědnost ve 
třech nádherně odlišných rolích ... 
Jsou to dram ata  lidské zkušenosti
- z k u še n o s t i  z pronásledování 
čestnosti, což se právě v jeho zemi 
odehrává...

Viki Write referovala v deníku 
Australian (12.6. 1981) o předpre
miéře, na kterou SVU - Sydney 
rozprodala vztupenky.

I před začátkem sezóny Protest 
měl úspěch. Malé Downstairs The- 
atre bylo tak přeplněno, že uvaděči 
přistavovali mim ořádná sedadla. 
Nikomu to ale nevadilo. Naopak, 
hustota diváků plných úcty a bázně 
vlastně přispěla ke skličujícímu 
ovzduší prvé hry.

Kritika je psána s obdivem a nad
šením o těch “třech dlouhých, plod
ných hrách, které vytvářejí poutavé 
představení.”

Je důležité, že V. Havel byl pro
fesionálně představen v Sydney jako 
význačný dramatik  světového for
mátu a je  pro nás stejně důležité, 
že jeho hry promluvily o celé proble
matice činnosti členů Charty 77, 
těch, kteří ještě m ohou pracovat 
pro zachovávání základních lid
ských práv, i těch, co za svoji odvahu 
a čestnost jsou vězněni.

N IM R O D  si uvědomil, že toto  je 
také úkol divadla a my jsme jeho 
uměleckému vedení velmi vděčni.

O. Fiala

Na okraj Havlova 
“Protestu”

Články o představení Havlových 
her v sydneyském Nimrodu by ne
byly úplně bez zmínky o tom, jak  se 
na něm podílela Amnesty Internatio
nal (AI). Tato organizace se ujala 
Václava Havla a dalších pěti spolu- 
obžalovaných po procesu v říjnu 
1979, na který vyslala svého zástup
ce a pečuje o ně od té doby jako  o 
“prisoners of  conscience.” Zde v 
Sydney zajistila AI publicitu uvede
ní Havlových her mezi svým člen
stvem organizováním společných 
náštěv a současně také propagova
la svou činnost a poslání před návš
těvníky divadla Nimrod po celou 
dobu šesti týdnů, kdy byly Havlovy 
hry na programu. Ve svém stánku

ve foyer vystavovala fotogragie a 
životopisy všech známých českých 
disidentů, prodávala své publikace 
a grafické listy s tématikou útlaku - 
smutné to skutečnosti dnešní doby v 
m noha zemích. V minulém roce sle
dovala AI případy téměř 4500 vězňů 
ve 111 zemích a dosáhla propuštění 
asi jedné třetiny z nich.

Se Stánkem v divadle Nimrod se 
pojí příhoda, kterou je dobré uvést 
na doklad toho, v jakém  duchu AI 
pracuje. V druhém týdnu předsta
vení volala jednoho rána kancelář 
Amnesty International, že čeští 
návštěvníci divadla si stěžují na 
zkomolený nápis v češtině ve vestibu
lu s tím, aby někdo pomohl věc 
vysvětlit a napravit. Znělo to  dost 
záhadně při vědomí, že žádná česká 
organizace podobnou akci nepřipra
vovala. Skutečnost ovšem potvrdila, 
že Arts G roup  AI zhotovila z vlastní 
iniciativy nápadný nápis zasazený 
do solidního rámu, který měl česky 
informovat o tom, že Václav Havel

je “prisoner of conscience,” nápis 
ve velice zkomoleném panslovans- 
kém jazyku ze směsi nepřesné češti
ny, slováckého nářečí, srbštiny a 
polštiny - tak jak  někdo s nejlepším 
úmyslem připravil australskému gra
fikovi text. Nedalo mi nezeptat se 
autora této akce, co je  vlastně jejím 
hlavním posláním, když čeští návš
těvníci přece rozumějí angličtině 
a Havlův případ většinou znají. 
Odpověď byla zcela odzbrojující: 
“We mean it as a courtesy to Czech 
people.” Vznikl tedy nápis nový 
napsaný bez jediné chyby, který měl 
od té chvíle prominentní místo ve 
vestibulu divadla: Václav Havel jako  
politický vězeň, který trpí pro pravdu 
a lidská práva, je pod ochranou 
Amnesty International. Představení 
samo končí neobvyklým způsobem. 
John  Walton, který představoval 
postavu au tora , uzavírá hru sděle
ním, že nejde o divadlo, ale o sku
tečnost, kdy právě v této chvíli trpí 
ve vězení a ten, kdo chce proti tomu



vyjádřit svůj vlastní protest, má k 
tomu možnost: ve zmíněném již 
stánku AI je za 20 centů k dostání 
pohlednice s potrétem Václava Hav
la s předtištěným textem a adresou 
na presidenta Č SSR, který tento 
protest vyjadřuje, stačí připojit 
podpis, adresu a známku 35 centů, 
jež je ve stánku rovněž k dostání. 
Dále již nelze jít ani v divadelním 
kuse ani ve stánku AI, podpis je na 
náštěvníkovi. Pohlednic se prodáva
lo v průměru asi 60 každý večer, 
takže kancelář presidenta v Praze má 
doklad o tom, že se v Sydney a v 
australské veřejnosti ví o bezpráví 
na Havlovi a jeho spoluvězních. 
Ruku na srdce: byli bychom v čes
kých spolcích schopni zorganizovat 
podobný protest?

Rozhovory s režisérem a herci po 
čtvrtečních představeních, jak  je v 
N imrodu pravidlem, nabízejí násle
dující porovnání: na jedné straně 
rození Australané, kteří přistupují 
ke všemu s bohorovným klidem a pro 
které nebylo snad ani příliš důležité 
identifikovat zemi, kde se podobné 
hrátky odbývají a na straně druhé 
Češi, naturalisovaní Australani, 
kteří prožívali každé hnutí a každé 
slovo na jevišti. Důvod je velmi sro
zumitelný, protože jde o rozdíl mezi 
lidmi dom a a lidmi v exilu nebo lépe 
mezi lidmi v klidu a lidmi v pohybu, 
people at peace and people on the run
- i když tyto protiklady jsou více sta
vem mysli než fysické existence. 
“People in peace of mind” na rozdíl 
od lidí “people on the run” se někdy 
m ohou podobat lidem ve spánku 
před nebezpečím světa, který neznají 
a kterému naivně důvěřují, tak jak 
si někdy o rodilých Australanech 
říkáme. Aleje to klamné a nemá to co 
dělat s národností. Počet 60ti denně 
prodaných pohlednic na celkový po
čet 80 míst v divadle a jejich konečná 
suma 2200 totiž naznačuje, že ani 
australský klid není tak zcela boho
rovný. Potvrzují to i jiné zkušenosti 
než jenom  prodaný počet pohlednic 
v divadle. Sami sobě pak můžeme 
sáhnout do duše a nastavit zrcadlo 
vlastnímu počínání.

Jsme-li exulanty, jejichž klid vzal 
na nějakou chvíli za své do té doby, 
než se opět podíváme za normálních 
podm ínek dom ů - pak chce tento cíl 
něco jiného než jak  se někdy chová
me. V tom to světě nemůže obstát 
národ, který zapom íná na historic
ké lekce a který se chová doma nebo 
v exilu řečeno obrazně jako  národ 
spících blanických rytířů a šípko
vých Růženek, který čeká na p robu
zení nebo jinými slovy na spásu 
přicházející zvenčí.

Pokračujeme-li v hledání kořenů 
dnešního utrpení, je třeba jak o  ty
pický symptom doby uvést současný 
židovský exodus ze Sovětského 
svazu, známý Sartrův výrok o Biafře 
ducha v našich zemích a osudy tolika 
p r o n á s le d o v a n ý c h  v p o l i t ic k é m  
systému, který ze své podstaty šíří 
zlobu a nenávist. Havlův Protest je 
tedy výmluvným hlasem českého ná
roda dom a nebo v exilu bez rozdílu.

Jan Jirásek

Záběr z  d ivadelní hry Václava Havla 
"H orský  hotel" ve Vídni. Na sn ím ku  
zleva Sebastian Fischer v roli Orlof- 
fa , uprostřed Pavel Landovský  v roli 
K oterby a Elisabeth A ugustinová  v 
roli Mileny. Hra byla ve Francii 
odm ěněna cenou "Plaisir du Théa- 
tre." Foto Elisabeth H ausm anno- 
vá.

D o p i s y ---------------------------------

Radost z knih
S  časopisom  Západ sa m oja rodinka  
p rvý  krát střetla vo Viedni p ri svoji ch 
začiatočných ko n ta k to ch  so za 
padnou  civiUzáciou. M ali sm e k 
dispozici i Západ 1980 č. 5. Prečí- 
tali sm e p ra k ticky  všetko, ale pre  
nás bol najaktuálnejší článok Milo- 
ša Šuchm u "N ávod k emigraci do 
K anady”. Je p ísaný  jasné, s m nož- 
stvom  najpotrebnejších in form ácií 
s psychologicky ve lm i op tim istic
k ým  záverom. Velká radost’sm e m á
ti tiež z  m ožnosti zo zn á m iťsa  s adre
sam i vydavatelstiev českých a slo
venských knih, čo nám  iste vel’m i 
p o m ů že  ja k  v adaptacii na nové  
prostredie, tak aj v u d rža n íko n tin u i
ty  nášho duchovného  života.

/. G., R akúsko
Z komunisty demokrat
Za krá tké  “rodinné návštěvy” ve 
Francii se m i dostal do ruky  Západ. 
Celkem  se m i líb í - ale přátelé: co ten 
oslavný úvodn ík  Ivana Svitáka  q 
am erické ústavě? Nechci popírat, 
že se m n o z í b ýva lí ko m u n istič tí ideo
logové m ohli průběhem  desetiletí 
vyvinout v přesvědčené dem okraty. 
Á le pak  by m ěli velm i ja sn ě  povědět, 
že se hluboce mýlili, k d y ž  kd ysi 
stejně horlivě chválili (a vnucovali) 
ústavy jiné, stalinské. A p a te tický  
závěr, citát z  M istra Jana Husa - to 
u ž je  vrchol: právě  H usově pravdě  
horlivý ideolog ateism u kd ysi odpí
ral se vši vynalézavostí, aby si napra
vil své  stranické ostruhy.

Návštěvnice z Čech

Redakce diskriminuje ženy

Váš časopis se m i většinou m oc líbí, 
ale p ro to  Vám nepíši, p ro to že  to, že 
je dobrý víte sami. V čísle 4/81 m ě  
hodně naštvala - a naštvání trvá, f i lo 
zofie  p ro  dom ácnost Ivana Svitáka, 
nejen pro  svou  překvap ivou  blbost, 
která  činí článek m im ořádně vhod
ným  pro  Dikobraz, avšak to  je  k o 
nečně záležitostí autora, ale hlavně  
p ro  svůj d iskrim inační charakter vů
či ženám , což je  záležitosti redakce. 
M oc ráda bych Vám někdy něco 
napsala do Fóra, ale m ám  dost práce 
a tudíž málo času m ezi pěstěním  ro
diny plus (v poslední době, p o  sexuál
n í revoluci) vztahu k m anželovi a 
m ezi světem  jiné tvůrčí práce. R odi
na m ne p o  přečtení tohoto  dopisu  
začíná podezírat z  agresivních fe m i
nistických choutek, pro to  zdůrazňu
ji, že jsem  m ilující m anželkou a 
m atkou  jednoho  muže, dvou dě ti a 
kokršpaněla.

Jana Vasiljev-Tesař, H olandsko

Pozn. red.: Ivan Sviták nám poslal 
nejen Rady ženám, ale i Rady m u
žům. Rady mužům redaktor však 
někde potratil, domníval se však, že 
Rady ženám naleznou pochopení 
pro svůj rádcovský charakter. K 
obhajobě Ivana Svitáka, z doslechu, 
snad jen to, že jeho  pom ěr k ženám 
je kladný.



Film
Květ na poušti

Šel jsem na Postřižiny  Jiřího 
Menzla, dalo by se říci, trochu na
pjat. Slyšel jsem totiž o nich samou 
chválu, což často vzbuzuje nadměrná 
očekávání, která se nemohou splnit. 
Také jsem si vzpomněl na režisérův 
předposlední film, Báječní m uži s 
klikou, který přes své nesporné hod
noty byl v kontextu tvůrcova díla 
příznakem ochabnutí. Snažil jsem se 
si uvědomit, v jaké situaci Menzel asi 
pracuje a jaké překážky musí, vedle 
problémů uměleckých, řešit.

Tím příjemněji jsem byl překva
pen, když na ztemnělém plátně začal 
před mýma očima jiskřit nezředěný 
ohňostroj hrabalovsko-menzlovské- 
ho pábení, se vší tou svou subtilní 
poetičností, se surreálnem každo
denního života, jehož obraz nakres
lený realistickým objektivem filmo
vé kamery jsem si jen stěží dovedl 
představit. Předpokládám, že Hra- 
b a lo v u  s te jn o jm e n n o u  l i te rá rn í  
předlohu (1976) čtenáři znají, takže 
nebudu muset vysvětlovat, oč ve 
filmu jde. Vyhnu se také hodnotí
címu srovnávání obou děl: Jsem totiž 
názoru, že každé z nich je nutno 
posuzovat na základě svých vlastních 
kvalit.

Všeobecně lze říci, že se Menzel, až 
na několik výjimek (např. závěrečná 
scéna) Hrabalovy předlohy věrně 
držel, včetně dialogů.To odpovídá 
režisérově tradici a jeho schopnosti 
vybrat si spisovatele, k nimž má 
poměrně blízko a k nimž si může bez 
velkých obtíží najít cestu. Vzpo
meňme si například, jak  dovedně 
se mu podařilo vystihnout nena
podobitelnou atmosféru Vančurova 
R ozm arného  léta, které podle všech 
zákonů logiky patří, podobně jako 
knihy Hrabalovy, mezi tzv. nezfilmo- 
vatelnou literaturu.

Děj Postřižin  je zasazen do po
čátku našeho století. Přestože je tato 
časová lokalizace spjata spíše s před
lohou, než s úmyslem režisérovým, 
chtěl bych zdůraznit, že v tom to pří
padě ji  člověk nepociťuje jako  obli
gátní únik od současného tématu 
jako  tom u bylo v případě Báječných 
m užů  i řady jiných filmů z reálso- 
cialistického Barrandova. Namísto 
obehraných c. a k. figurek a rádo
by komických situací nabízí Menzel 
skutečné, samorostlé postavy a té
měř autentickou secesní atmosféru, 
kterou si hned neuvědomujeme, ale

která je všudypřítomná: Její kvinte- 
sencí je Maryška, ztvárněná s neob
vyklou hereckou suverenitou Mag
dou  Vašáryovou.

Konflikt této, jistou nostalgií 
podbarvené secesní doby s érou no
vou, “ moderní,” smrt první a zrod 
druhé, je vlastně dramatickým vr
cholem filmu, symbolizovaným 
drastickou změnou účesu jeho hrdin
ky. K tom u se ostatně váže i titul díla 
(postřižiny, někdejší obřadné stří
hání vlasů chlapcům na znamení 
přechodu z věku dětského do ji- 
nošského), jenž tu nabývá ještě d ru
hého, dalo by se říci, historického 
smyslu. Konflikt dlouhého s krát
kým, pomalého s rychlým, familiérně 
známého s nepochopitelně novým, 
nachází dokonalého výrazu ve scéně 
s rádiem: Pan Knížek s hrdostí v 
hlase sděluje, že teď budeme mít 
možnost slyšet zprávy nejen z Prahy, 
ale i (pomlka) z Brna, a také z Paříže. 
Ironie, kterou snad nejlépe vychutná 
divák v Československu - ale to vů
bec neznamená, že lidé odjinud bu
dou  postrádat materiál k přemýšlení.

Menzlův film je ovšem spíše kome
die, než filozofování. Komedie ab 
surdních situací - na rozdíl od kla
sického s lapsticku  neoddělite lně  
spjatá s všednodenností. Hrabal 
a Menzel jsou nepřekonatelní mistři 
v odhalování komična pod zápráše- 
nou dekou šedého pracovního dne. 
Dělají to přitom s neobyčejnou 
jemností a ohledem ke svým hrdi
nům, tedy nám všem. Jejich hum or 
je  často doprovázen poezií anebo v ni 
přechází (či naopak), jako  například 
ve scéně na komíně. Rozepisovat 
se o jednotlivých scénách nelze, ale 
chtěl bych připomenout nesmrtelný 
výjev z Ostře sledovaných vlaků  s 
utrženým hákem u oje vozíku a bitím 
hodin. Takových momentů je v 
Postřižinách  celá řada.

Některé z nich působí svými kon
trasty (zabíjačka/m azání krví nebo 
milostná scéna/střih  na prase); 
jejich včlenění do komicko-poe- 
tického kontextu působí na diváka 
jak o  skotské střiky. Jednotlivé gagy? 
Přirozeně, dědictví slapsticku je 
nabíledni, ale toho sofistikovaného, 
kam patřil Buster Keaton. Především 
však mám na mysli Jacquesa Tatiho 
a jeho filmy s nezapomenutelným 
panem Hulotem, který, podobně 
jako  strýc Pepin, nezpůsobuje spoušť 
ani tak přímou destrukcí, ale tím, že 
svým podivným chováním vyvádí z 
míry “normální” lidi, kteří ke svému

zděšení udělají nějakou ztřeštěnost 
sami. Pepin, symbol živelnosti a 
anarchie má svého protihráče ve 
Francinovi, představujícím spořáda- 
nost a organizovanost; jeho přiro
zeným “spoluhráčem” je Maryška, 
element především smyslový a poe
tický.

Postřižiny  sice vycházejí z literární 
předlohy, avšak zdaleko nejsou “ li
terárním filmem.” Vizuální element 
v nich hraje klíčovou roli - často 
působí hned na několika rovinách, 
vědomých i podvědomých, jako  
například vlající bílý šat Maryščin 
v komínové scéně a komický efekt 
střídání černé a bílé barvy oděvu 
u postavy de Giorgiho (kominický 
mistr v černém/ velitel hasičů v bí
lém/ po propadnutí komínem opět 
černý). Subtilní erotismus nezapo
menutelné scény s fulguračním 
aparátem je zesílen právě tím ma
gickým jiskřením a staví ji vedle 
“razítkovací scény” z Vlaků k nej
lepším svého druhu. Režisér tu vděčí 
za mnohé vynikající kameře J a ro 
míra Šofra.

Menzlův tvůrčí rukopis je neklam
ný a rozpoznatelný od samého za
čátku (dobové titulky v úvodu) a 
vyznačuje se mj. klidným rytmem 
a z e ro t iz o v á n ím  n e n á p a d n ý c h ,  
každodenních situací. Časová cha
rakterizace děje je podtržena použí
váním kruhové zatmívačky (iris). 
Škoda jen, že oba mužští partneři 
Vašaryové (Jiří Schmitzer a Ja rom ír  
Hanzlík) nebyli herecky najejí úrov
ni. Hanzlík trochu přehrával a 
Schmitzer působil spíše toporně. 
Oba byli zastíněni výkonem Rudolfa 
Hrušínského v doprovodné roli dr. 
Gruntoráda. Menzel, jak  se zdá, na
šel opět sama sebe. Postřižiny, které 
navazují na to nejlepší, co režisér 
vytvořil, jsou filmem mezinárodní 
úrovně, a snad jediným sku tečným  
dílem, které v Československu vznik
lo od zglajchšaltování naší k inem ato
grafie koncem 60. let. S ohledem na 
tuto situaci můžeme mít ještě větší 
radost z této květiny zrozené v pusti
ně.

Jan Uhde



Passerova cesta
Hollywood proslul nejenom vý

robou filmového škváru na běžícím 
pásu, ale i nevybíravým potlačo
váním děl, které se tak či onak příčí 
jeho filozofii kina coby masové 
anestézie, růžových snů a svatostán
ku pudových reakcí. Osudy těch, 
kteří se pokusili o něco jiného, jako  
Orson Welles či Erich von Stroheim, 
jsou dobře známy; občas si i někdo 
uvědomí, jak  neblahý vliv mají hol
lywoodské praktiky na celé skupiny 
tvůrců, jako  například na současný 
anglo-kanadský film. Divácká masa 
dnes reaguje už jen na saturační 
bom bardování gigantickou rekla
mou, a na šokárny na plátně sam ot
ném - subtilnější poselství zapadnou 
ve všeobecné vřavě a instantním za
pomnění.

Jednou  z posledních téměř-obětí 
zmíněného systému americké filmo
vé výroby a distribuce se stal nej
novější snímek Ivana Passera (auto
ra In tim ního osvětlení a jiných děl), 
uvedený na jaře  tohoto  roku pod 
názvem Cutter and  Bone, pro “malý 
zájem publika” na čas z kin stažený 
a znovuuvedený před několika týdny 
s novým jménem C utter’s Way (Cut- 
terova cesta). Většina recenzí toho 
to filmu byla neobyčejně příznivá, 
ale nestačila vyvážit nedostatečně 
f inancovanou reklamní kampaň, 
která se spokojila se zastrčenými 
oznámeními, na rozdíl od celostrán
kových reklam na filmy jako  M om - 
rnie Dearest. Na televizi se neobjevi
lo vůbec nic, zato jsme byli s neúnav- 
ností přesvědčováni, že bychom měli 
vidět poslední tarzanovskou břečku 
s voskovou figurínou Bo Derek v 
hlavní roli.

C u tters  Way je adaptací literární 
předlohy Newtona Thornburga, jejíž 
titul se shoduje s původním názvem 
filmu. Děj díla se točí okolo vztahu 
Alexe Cuttera, invalidy z vietnam
ské války, a jeho přítele, kalifornské
ho plážového gigola Richarda Bona, 
osob zcela protipólných jak  svým 
zjevem tak i náturou. Studie tohoto  
vztahu, poměru obou hrdinů ke 
C u t te r o v ě  m a n ž e lc e -a lk o h o l ič c e  
(Lisa Eichhornová), jakož i většina 
typicky passerovských pozorování 
drobných životních situací a neče
kaných kontrastů jsou soustředěny 
v první, podle mého soudu té nej
lepší části filmu. Shodou okolností 
se Bone stává svědkem a dočasně 
podezřelým z vraždy mladé dívky; v 
jednom  okamžiku se mu dokonce 
zdá, že v davu zahlédl domnělého 
vraha - bohatého olejového m agná
ta. Bonovo podezření se v Cuttero-

Alex Cutter [John Hearď] a Mo [Lisa 
vě neurotické mysli proměňuje v 
neotřesitelnou jistotu, jež strhne 
jeho  slabošského přítele a rozvíří sled 
událostí vedoucích ke konfrontaci 
hrdinů s oním neznámým. T ato  část 
filmu nabývá spíše akčního cha
rakteru.

Dva ze základních kamenů dějové 
zápletky díla jsou naštěstí dosti 
vágní (otázka vrahovy identity a 
závěrečná scéna), takže se nabízejí 
zjednodušující vysvětlení a divákovi 
je ponechán prostor  k úvaze. Tato, 
v k o n te x tu  a m e r ic k é h o  f ilm u 
n e o b v y k lá  “ d ě jo v á  o t e v ř e n o s t ” 
unikla i některým známým kriti
kům: Tak  například Andrew Sarris 
ve Village Voice chápe nedoložitelné 
podezření jako  fakt. Osobně bych dal 
přednost méně dramatickému a více 
reflexívnímu rozuzlení, myslím, že 
by to filmu prospělo. Tady ovšem 
opět narážíme na otázku umělcovy 
svobody v rámci daného produkční-

Etchhorn\ 
ho systému - v Passerově případě 
jde o scénář, který měl k disposici.

Fotograficky je C u tteťs  W ay” na 
vysoké úrovni, a některé aspekty 
montáže kontrastem stojí za zvláštní 
zmínku, například střih z titulkové 
scény na začátek děje. Herecký 
rejstřík Johna  Hearda, představitele 
Cuttera, byl rovněž nezvykle bohatý, 
sahající od zlostného cynismu až po 
téměř švejkovskou podlézavost ve 
scéně s rozzuřeným sousedem a po
licií. Passerův C u tte ťs  Way nepatří 
k dílům odpočinkovým. Zneklidňu
je, často i provokuje a jeho  základní 
tón je pesimistický, což z něj miláčka 
diváckých mas asi neudělá. To však 
nic nemění na skutečnosti, že v něm 
režisér vytvořil jeden z nejlepších 
amerických filmů letošního roku 
(s českou příchutí).

Jan Uhde



Jazyk
Malá nedodržená 
dohoda 
jazykového 
vzdělávání

Našinecký párek si sem přiveze kus 
staré vlasti. D om a bude mluvit česky 
a na svět se bude dívat českýma oči
ma - když ne natrvalo, tedy notnou 
chvilku.

Párek bude handicapován spo
lečným jmenovatelem češství, ně- 
mectví, turectví, ale je to handicap? 
Když se ožením s Papuánkou  u pro
tinožců, jaká  je to globalizace? Stane 
se ze mne kosmopolita  jen proto, že 
jsem se zčuchnul s tetovanou di- 
voškou? Tyto námitky mi předhodil 
myslící krajan u piva v australské 
poušti.

Oženil se s netetovanou Nečeškou. 
Dorozum ívám e se anglicky. Jedno
duchá angličtina je jednoduchá. 
Neskloňujeme, nepádíme. Její per
fektní verze je však nedosažitelná. 
Poraďte si s tím: výrazy a útvary 
nezapamatovatelné, arbitrární,  idio- 
tické. Vyznejte se v předložkách. 
Kdy dělat čárky? Nikdo neví. Res
pektive každý ví jinak. Píšu a d u 
mám: m ám  tam udělat určitý člen 
nebo neurčitý člen nebo radši bez 
členu? Jd u  se zeptat tří Američanů, 
vzdělaných, v zemi zrozených, je to 
jejich rodná  řeč, a každý mi dá jinou 
odpověď. Syntax, slovosled - a už 
si vleču další permanentní břemeno.

Jak  pak mohu laškovat, přetvářet 
a pitvořit? V mateřštině češtině 
pohraju si se slovem, ohnu útvar, 
nechám na něm svůj personální 
punc. A jak  můžu puncovat angličti
nu? H umpoláckým akcentem, pople
teným syntaxem, pošahanou dikcí?

Tolik tedy k úvodu nálady, jež nás 
s manželkou přiměla k utvrzení, že se 
množíme i intelektuálně a linguistic- 
ky. Vzájemně se obdařím e mateřšti
nami. Její mateřština je jazyk čínský.

Což aby byla hračka. Každý čtvrtý 
tvor na světě to  dovede, nemusíš 
být Einstein, poklepala na má po
kleslá bedra.

Začal jsem se úkolu věnovat. 
Řekněme WAN: výraz znamená 
“malá ústa,” ale též “velká ústa.” 
C H E N  znamená “stát v klidu” nebo 
také “prchat rychle.” PEE je pes 
buď pod stolem nebo s krátkým a 
noham a nebo s krá tkou  hlavou.

“Copak  se kdy takhle domluví
me?” začal jsem se durdit.

“Nebuť puntičkář, a oceň boha
tost,” vyzvala mne.

“To je zmatek,” trval jsem na 
svém. “ Protichůdné, nelogické, ne
precizní,” a stále jsem mlel svou.

Uzemnila mne slůvkem HOO. Tři 
písmena k sdělení “zařídit kauci k 
propuštění ženy obviněné ze spáchá
ní zločinu lehčí povahy.” Máte v 
češtině něco tak exkluzivně zkra tko
vého, veleadresného? Rdím se, ne
máme.

Rovněž nemáme čtyři tóny. Co 
tón, to jiný význam, mně zní všechny 
stejně, jim nezní. Psaná řeč má zna
ků několik set tisíc. V moderním 
slovníku je jich šestnáct tisíc.

“ Kdo to takhle blbě vymyslel,” 
obořil jsem se na historii, ,a ukázal 
jsem obžalovacím prstem na zmate- 
nici - toť prý znak, skládal se aspoň 
z tuctu přizahnutých čar. Anglicky 
se jim říká “strokes.” Taktéž se říká 
mrtvici. Jak  že se hledá ve slovníku 
bez abecedy? Inu, s obtížemi. A 
přistrčila mi první díl učiva pro 
začátečníky.

Abych oddálil přesčasnou za
městnanost svých omezených gang- 
lií ponorem  do krásna, jež bez obtíží 
zvládá miliarda jiných pozemšťanů, 
vyběhl jsem na newyorském M an
hattanu  do ulic pokusit se o proti- 
ofenzívu. Prolezl jsem několik knih
kupectví a věru jsem svou kontraka- 
nonádu našel: český jazyk písmem
i zvukem, ano, na papíře i na gra 
mofonových deskách.

Přinesl jsem dom ů a zalistoval 
v textu:

Před ohništěm vidíme předložku, 
na ní leží kleště do ohně, pohrabáč  
a lopatka na uhlí.

Jen  otec je zcela nehudební.
Měříme půl šestá litru k půl pátu 

vědru.
Na rádiu dobře odladím  Prahu.
Lokaj neboli sluha právě podává 

na stůl. Rukulíbám, milostivá paní. 
Je libo pepř pánové? Ne, pane to
várníku.

S áňkařská  dráha na Ještědě u 
Liberce je nejlepší ve střední Evropě.

Český lípový med je naše po
choutka.

Československo nemá moře. 
Je stát vnitrozemský, nikoliv ná
mořní. Čechoslováci se vůbec rádi 
koupají v přírodě.

Dámy v půvabném koupacím tri
ku nebo koupacích šatech, zahalené 
koupacím pláštěm, odpočívají na

čistém písku, jiné si čtou v roz
kládací židli. Páni, kteří se právě ne
koupají, pokuřují a baví se lázeň
ským ruchem nebo pozorují šírou 
hladinu.

Šírou hladinu. Z které doby je 
tahle vykopávka?

Hledám výrobní datum . Je  to rok 
1960, tehdy, když Č SR  vzrostla na 
Č SSR , země měla A ntonína  N ovot
ného a profesora Trávnička, onoho 
mocného muže, o němž se tradovalo, 
že postačí jeden malý jeho rozkaz a 
píča se bude muset psát s ypsilonem. 
Tak tehdy věru českému národu  hro
zili.

Čím mohu sloužit, milostivá? 
Chtěla bych kožené rukavičky glazé.

Trafiky se propůjčují trafikan
tům. Bývají to invalidé, pensisté 
nebo vdovy.

Návštěva u holiče je  dnes nutnou 
součástkou pravidelného rozvrhu.

Automobil bude časem dosti 
levný, takže skoro každá rodina 
středního stavu bude mít svůj vlastní 
vůz. Lacinější jsou au ta  otevřená, 
ale člověk je v nich příliš vydán ne
pohodě. Každý vůz musí míti ochran
né sklo pro ochranu řidičovu. Kola 
musí míti pevnou pneum atiku a 
vzadu na voze ještě visí rezervni 
kolo, aby se mohlo nasadit, když 
pneum atika praskne na kamenité sil
nici. M otor je krytý kovovým pláš
těm.

Všichni hosté jsou  ve večerním 
úboru, dámy ve večerních toaletách, 
páni ve smokingu. Ale ve středních 
měšťanských restauracích se večeří 
prostě ve tmavých vycházkových 
šatech.

V některých restauracích se při
počítává 10% za posluhu.

bedra, bedrám, bedrách, bedra-
mi

máti, mateře, mateři, máteř, má- 
teři, máteří

panin, panino, panina 
Olga, Olžin, Olžino, Olžina 
Jak  jste se měl medle o Letnicích? 
Mluvím již tak d louho česky, že 

myslím, že je to jazyk velmi jed n o 
duchý.

Otřel jsem si pot, byť jde  o jazyk 
velmi jednoduchý. Jsem z toho, mi
lostivá, medle, celý tumpachový. 
Co je to, co jsou to Letnice? Nevzpo
mněl jsem si.

Co tohle je za jazyk z roku 1960, 
kdy už kolem Řípu vybudovali so
cialismus a výdobytek si přiklepli 
jednomyslným odhlasováním nové 
ústavy? Ústavu třeba vyrobili v



Moskvě, ale tohle je Praha, ano, 
Linguaphon, výrobek Českoslo
venské akademie věd. Černé na bí
lém.

Vzpoměl jsem si na zkazku o učite
li, jenž se pomstil svým žákům, pro
tivné to vystěhovalecké rodině na 
cestě do Brazílie. Když pak dorazila 
do Ria, zjistila, že mluví plynně 
rumunský. Ale to snad byla povidka, 
au tor konfabuloval.

V našem případě však jde o tvrdou 
realitu. L inguisté, jazykozpy tc i ,  
vyučovatelé se třeba spikli znalosti 
monopolizovat a neznalé mást. A 
dělají to šikovně, svět pikle netuší.

1 když odvrhnu variantu globál
ních úkladů, neparanoidní diagnóza 
rovněž zněla depresivně: jazyk je 
křehká květinka. A co my, květinky? 
Jednou za sedm až osm roků se nám 
prý vymění všechny buňky v těle. 
Takže my už domácké, přes kořeny 
přivezené molekuly vůbec nemáme. 
Naše materiální základna je totální 
biologické novum. Ale co naše 
myšlení, duše, inu nadstavba - do 
hnala či nedohnala tuhle základnu? 
Marxisté-leninisté mají odpověď - 
jako  konečně všechny odpovědi - 
hnedky po ruce: s tím opožďováním 
duševna že jako. Ale i zbytek nás 
nevěřících aby se občas ošíval s po
citem, že máme oči na temeni a uši 
nam ontované obráceně. Že náš m o
zek a jazyk je nový a není nový. Jak  
rychle nám atrofuje chápání všeho 
českého? Leckdo tvrdí, že odcho
dem z místa zrození se vlastně zasta
ví čas: že prý si běženec rozbije ho
dinky o hraniční patník a pohyb času 
v končině opuštěné může jen  ne
dostatečně chápat. Budu měřit 
dnešní a zítřejší Československo 
antikvárními měřidly roku právě 
1960, když jsem dorazil do Ameriky, 
nebo by se mi doopravdy mohlo 
povést přeskočit vlastní stín? A je to 
vůbec stín? Doklopýtám  se snaď na 
dno k rozprávce s Čapkovým mlo
kem Boleslavem Jablonským a 
ostatní mloci si nás spletou?

Se starostmi jsem se svěřil našinci, 
jem u se zalíbila konspirativní teorie
o úradku jazykozpytců nepodělit se 
se světem o znalosti, a odměnil mne 
obálkou. Byly v ní noviny.

K ra ja n s k ý  č a so p is  O m a ž sk ý  
hospodář se odstěhoval z O mahy v 
Nebrasce do českého městečka jm é
nem West v Texasu, změnil se v 
H ospodáře a vedoucí redaktor se 
jm enuje  Vaculík. Listoval jsem si ve 
výtiscích. Zcela vrchní číslo na hro
madě bylo z roku 1976. Nebo 1876. 
Nikoliv, je  to toto dvacáté století. 
A čtu:

Slavnostní oběd byl sněden v

zahradním pavilonu. Po chutném 
obědě dva revolučně oblečení hu
debníci chvalně známého kapelníka 
Joe Pat Paterý nám u zahradního 
pavilonu začali revolučně vyhrávat. 
Pan kapelník pěkně umělecky rozta
hoval měchy na jeho kouzelné har
monice tahací a při tom mu jemně 
přiťukával na bubny a puklice 
dovedný bubeník. Bylo opravdu ra
dost je poslouchat.

Bylo opravdu radost číst. P ok ra 
čoval jsem:

Nedaleko ode mne bývá zlatá d u 
še, která bude oslavovat 90. naroze
niny dne 8. září 1976. Je to stařenka 
Františka Vlasáková, která je m no
holetá odběratelka Hospodáře. Je 
ještě veselá, čilá a oblíbená všemi 
krajany, kteří ji znají. Vždy ráda 
četla, háčkovala a hrávala divadla.
1 dnes chodí pravidelně do kužel- 
kárny, kde její chlapci hrají ku
želky a dostala již i odm ěnu za to, 
že nevynechala ani jedno  pondělí. 
Pěkně se obléká a každou neděli má 
klobouček na hlavě, když je v koste
le.

Na fotografii se usmívala dáma, jíž 
je devadesát. Jak  antikvární budeme 
my, jestliže se kdy něčeho dožijeme?

D O P O L E D N I' LIST, ranní vydá
ní deníku VEČER. Redakce, adm i
nistrace a expedice v Praze II - Hy
bernská 20. V Praze, v pátek 22. září 
1933, číslo 184, cena 30 haléřů.

Devatenáct set třicet tři - to Roose
velt teprve začínal a Hitler byl u 
hnědého vesla devět měsíců. Noviny 
staré dvě generace. Mazlil jsem se s 
titulky a textem od první strany, 
odshora dolů, zleva do prava:

K R E M A T O R IU M  VE VOLNÉ 
PŘI RO D Ě - s obrázkem. (“Bojovný 
indický kmen Sikhů, podle svých 
náboženských zvyků, mrtvé přísluš
níky kmene upaluje.”)

POUHÝ M O N O LO G  P Ř E D S E 
DY SO U D U  M ÍS T O  VÝSLECHU 
VAN DER LUBBEHO. (“Včera za
počalo líčení proti vanLubbem u a 
spol.,kteří jsou obviněni ze zapálení 
říšského sněmu německého. ... D o
jem, jímž působí van der Lubbe ná 
pohled, je odpuzující. ... chvílemi se 
objevuje na jeho obličeji blbý úsměv 
o němž van der Lubbe p ravděpodob
ně ani neví. Pokračování na 2. s tra
n ě ” ) . , . ^

NA U L IC ÍC H  U M ÍR A J Í  LIDE 
H L A D E M  A ZVLČ1LÉ DĚTI 
OH R Y Ž U JÍ NA T R Z ÍC H  K O ŠŤ Á 
LY - A LE PA N IČ K Y  SO V Ě T 
SK Ý CH  V Ů D C Ů , O V Ě Š E N É  B R I
LIANTY, T A N Č f  V N Á D H E R 
NÝCH T O IL E T Á C H  V K R E M L U , 
JA K O  ZA C A R S K Ý C H  PLESU. 
Takhle dlouhý titulek. (“Jejich vliv

je tak velký, že nikdo neodvažuje se 
proti nim ani slovem hlesnouti. S ta
lin mlčky trpí tento luxus... Za nej
elegantnější ze všech platí manželka 
bývalého lidového komisaře Luna- 
čarská... Také sovětská vyslankyně 
Kolontajová je známá parádnice... 
Charakteristické jest, že nikdy ne
slyší se tu oslovení soudruh nebo 
soudružka. Mluví-li se o nějaké ženě, 
říká se vždy madame X-Y.”)

N IK D O  N EBU D E Z D R Ž O V A T  
NUN CIA , JE M U Ž  SE V PR A ZE 
NELIBÍ
(“Orgán republ. strany zemědělské
ho a malorol. lidu na českém západě 
“ Plzeňský kraj” v úvodním článku 
píše o případu nuncia Cirlaciho a 
zdůrazňuje, že nuncia k nám sv. Otec 
poslal, aby ostříhal s tádo Kristovo, 
aby se staral o církev, o věřící a ne o 
1’udovou stranu, o Hlinku a Nitru.” ) 

B E R L IN , BANKÉŘ UTEKL SE 
4 M ILIO N Y  KČ

FA N D A  M R Á ZEK  JA K O  K R O 
TÍTE!. LVŮ
SL EPÝ  G U S L A R  Z P fV Á  J1HO- 
SL O V A N SK Ě  P ÍS N Ě

M R T V O L K A  14DENNI HO 
D Ě C K A  V N Á D R A Ž N Í ' Č E K Á R 
NĚ (V Maďarsku - “Bestiální matka 
je zardousila.”)

Tohle vše a nic víc bylo na první 
straně.

Druhá strana: SE D M D E S Á T IL E 
TÁ S P Á L IL A  SV ÉH O  M A N ŽELA
V PECI (“Selka v Pilisszentivánu, 
zabila sekyrou, příliš se opíjel, vi
nici prodala .”) Vyplývá, že Maďaři 
jsou kruťasové.

Z A T Ý K Á N I 'N A  SLO V EN SK U  
P R O  IR E D E N T IS T IC K É  R EJD Y  

“SL O V Á K ” ZASTA V EN  NA 3
m ě s í c e

DĚTI R O Z T R H A L Y  ZA 62.000 
KČ C E N N Ý C H  P A P ÍR Ů  (“Ve 
francouzské obci Vavrechain sous 
De Nain u Valenciennes přihodila 
se tam ním u faráři velmi bolestná 
nehoda.”)

NA Ď U M B IR U  S N Ě Ž Í  
NOVÁ VLÁDA DOL.FUSSOVA

V RA K O U SK U
M A D LA  Z C IH ELN Y  - N ED O - 

Š ÍN S K Á  - BAAROVÁ - BORSKÝ 
Režie: Vladimír Slavínský. Pre- 

miera již dnes v biografech
L U C ER N A  - KOTVA - M E T R O  
ŠICÍ S T R O JE  - nejlepších SO U 

STAVU dodává B U R D A  - Karlín, 
Královská 38
SEC T PAVILON - VELKÁ KA- 
B A R E T N Í REVUE - S O U P E R  14 
k C
PRO F. K.J. ZO UBEK SE SVÝM 
M O N A C O  CLUB O R C H E S T R E M  

Řeč z novin roku J933, prvního 
roku Třetí Říše, byla živější, soy-



časnější, než řeč Linguaphonu z roku 
1960, roku Ústavy Antonína No
votného a_ dovršení výstavby so
cialismu. Že přeci jen konspirace 
linguistů?

Dával jsem si další otázky: Kdy
bych byl odešel z Prahy v roce 1933 
a dneska se mi někdo zmínil o F o r
manovi a Brejchové, budu vědět 
o čem mluví, nebo mu budu odpoví
dat Slavínským a Nedošínskou? 
Budu odpovídat milovnicí Brejcho- 
vou návštěvníkovi z Prahy v roce 
2000, když už budu kmet a Brejcho- 
vá bude aspoň šedesátnice?

Jestliže tisk z třicátých let zní 
čerstvěji než učebnice z let šedesá
tých, co pak teprve tisk z doby nej
současnější! Co lepšího, přesnějšího, 
autetičnějšího, než R U D É  PRÁ V O , 
hlas a tep lidu. Zmocnil jsem se 
výtisku z pátku 9. ledna 1981. Číslo
7, ročník 61, stran 8, cena 50 halé
řů, cena v porovnání s deníkem z ro
ku 1933 jen zanedbatelně zvýšená, 
vždyť tohle je teď světový formát, 
když nakrájíme, latrína bude zásobe
na dvojnásobně.

A pustil jsem se do studia první 
stránky:

N EV ID ĚT PO U ZE KLADY - Z 
VÝ RO Č N Í' S C H Ů Z E  Č K D  K O M 
P R E S O R Y  P R A H A  byl nejtučnější 
titulek. Jen  o něco menší byla sdě
lení:

BOHATÁ 2 E Ň  N Á M Ě T Ů  - VŠE- 
L1DOVÁ D ISK U SE P R E D  XXVI. 
S JE Z D E M  KSSS 
ŠP IČ K O V É  VÝKONY N O R M O U  
(Podtitulek: “Vstříc úkolům sedmé 
pětiletky. Cíl kolektivů vsetínské 
ČSAD: Každý den efektivně.”)

Méně velké, ale stále značné byly 
nápisy:

Ř Á D  V ÍT Ě Z N É H O  Ú N O R A  
A N D R E JI  O Č EN Á ŠK O V I 
O SLAVY VÍTĚZSTVÍ V K A M 
BODŽI

JM E N O V A N Í V ELV Y SLA N 
C EM  (do Kostariky)

SO V ĚTSK Á  D E L E G A C E  O D 
C EST O V A L A  (delegace vedená 
náměstkem předsedy rady ministrů 
Nikolajem Talyzinem.)

Jestliže řeč se mění, zůstává žánr 
nezměněn, zcela mumifikován? 
Takhle vypadal tisk v době našeho 
mládí, když se pěly ódy na Stalina 
ti ještě mladší jásali s oprátkou 
pionýrského šátku kolem krku. 
Formule je  neměnná. Na světě je 
dneska víc než sto padesát členů 
OSN. Československo má dip lom a
tické styky aspoň s polovinou. Tedy 
jednou až dvakrát týd ně se někde sla
ví národní svátek - a už je důležitá 
zpráva. Odeslán je telegram a s tex
tem šup mezi nejdůležitější u dá

losti dne. Budou vlastně dvě zprávy, 
tři zprávy o oslavách v hlavním 
městě a o recepci v Praze. O zářnou 
budoucnost světa usiluje aspoň sto 
komunistických stran, a kdyby 
každá zasedala jen jednou ročně, 
už to budou dva titulky týdně. De
legace jejich a naše. Přijíždí a od
jíždí. Podobně s velvyslanci, se zdra
vicemi, rezolucemi, výbuchy nad
šení a nevole. Tak jak nám vlastně 
zestárla Antonie Nedošínská?

Vrátil jsem se k Rudému právu 
z 9. ledna 1981, abych popošel od 
titulků k textu. Začal jsem s úvodní
kem SOUBOR V ST U PU JE  V 
PLA TN O ST: “V řízení naší ekono
miky došlo k významné změně. 
Dnem 1. ledna vstoupil v platnost 
Soubor opatření ke zdokonalení 
soustavy plánovitého řízení národní
ho hospodářství. Tím byl splněn zá
važný bod usnesení XV. sjezdu KSČ. 
Do osmdesátých let vstoupilo tedy 
národní hospodářství posíleno o 
významný prvek - nový hospodářský 
mechanismus. Naše ekonomika byla 
vyzbrojena pravidly odpovídající
mi soudobým  vnitřním a vnějším 
podm ínkám , potřebám  a nárokům. 
Pro další upevňování životního 
s tandardu naší společnosti se tak 
dostalo důležitého předpokladu:” 
Konec prvního odstavce.

Tak změnila či nezměnila se češti
na za dvě generace úporného socia
listického budování? Ať už se cíle 
úvodníkového odstavce zdaří či 
nezdaří, slova jsou  to věru barokní 
a směšná. Tak kdo je vlastně zcest- 
nější? My, na této straně socialistic
kých drá tů  nebo tvůrci hlavní tisko
viny v zemi. Jestliže se moje čeština 
a autentické české myšlení zastavilo 
v roce šedesát, tak soudruhům  ve 
sdělovacích prostředcích došlo k 
zádrhelu hned po Únorovém ví
tězství.

A proto režim sděluje lidu antik- 
vární grotesky. Vládci a národ spolu 
nekomunikují, nemají společnou řeč. 
Takže vládci jsou na tom  patrně hůř 
než my běženci za oceánem.

Takže je vlastně dobře, že jsem na 
M anhattanu  nesehnal učebnici nej
současnější rudoprávní češtiny. S 
kým by se pak choť domluvila? 
Rozhodně ne se m nou nebo s mými 
etnickými kamarády. Kdybych byl 
postaven před volbu, to abych se 
rozhodl pro onu rumunštinu na cestě 
do Ria. Ve srovnání s jazykovou 
inspirací Rudého práva, jen ať se 
manželka drží Linguaphonu Česko
slovenské akademie věd, však jí ty 
Letnice medle tolik neublíží.

Snad ji zaměstnají do tak značné 
míry, že se nebude dom áhat  splnění

mého závazku. Co já  vím, čínština se 
teď třeba též hodně mění, já  si 
počkám, až ji přepíší do latinky, 
předseda M ao kdysi o přepsání usi
loval.

A tak prozatím znám  jen  pár ku
chyňských výrazů. A ještě prosím, 
jiná  slova. Na příklad M AOU 
TSA O U , jež nutno přeložiti jako  
“vědce, jem už se práce příliš nedaří 
a proto se oddává alkoholu .”

Právě se oddávám  lahodné před
stavě, že nemusím být abonentem  
a čitatelem Rudého práva. Dovolte 
abych pozvedl číši ke gratulaci stej
ným šťastlivcům.

Ota Ulč

Nový,
nejmocnější 
krajan

Izraelský ministerský předseda 
M enachem Begin zaútočil na Caspa- 
ra Weinbergera, takto  amerického 
ministra obrany, že prý má v úmyslu 
zastavit americkou vojenskou a 
hospodářskou pom oc Izraeli pro 
izraelské nálety na a tom ový reak tor 
v Bagdadu a civilní obyvatelstvo 
v Beirutu, aby zakryl svůj židovský 
původ.

Beginův útok přinutil Weinbergera, 
aby přiznal barvu. Ano, jeho  dědeček 
byl žid a narodil se v Cechách - dneš
ním Československu - jak  dodal 
Weinberger. Vzal si však Češku a 
odstěhoval se do Ameriky. Tatínek 
Weinbergera Heřman se už narodil 
v Denveru a stal se “espiskopalis- 
to u ”.

Tedy jeden z nejmocnějších mužů 
světa, pravá hlava presidenta Ro- 
nalda Reagana, která má k disposici 
kulatý trilion dolarů na vyzbrojení: 
je  náš krajan.

Josef Sryck

Vážení čtenářů

děkujeme Vám již třetí rok za 
podporu  a přejeme Vám m noho  
osobních a pracovních úspěchů 
do Nového roku  1982 

Vaše
redakční rada  časopisu Z ápad



Dopisy
Čekatelům na Svatého Václava
Je snadno pochopitelné, že účinek  
o tta w ské  přednášky  dr. {Jlče byl šo
ku jíc í - ste jně tak je  čet ba jeh o  článku  
"N epříjem ná zpráva o am erických  
právních  p ra k tiká ch ."  Pro m noho  
lid í je  ta ko vá  koncentrace horrorů  
toxická; zřejm ě i p ro  m nohé z těch, 
k te ř í jso u  p ro ti odm ěřeným  dávkám  
(kapka  v novinách, nejvýš tak dvě  
k a p ky  týd n ě  v televizním  program u  
C B S “60 minu tes”) im unní. Proto  
m o žn á  ta úleva a po tlesk , k d y ž  dr. 
Ulč skončil, byly docela přirozenou  
reakcí.
Vyčítal však Ulčovi nahrávání ne

příte li a nevděk vůči adop tivn í vlasti 
j e  p ito m o st, p řípadně  sym p tom  
vážného neduhu. M ám  dojem  (pod
ložený pa tnáctile tým  sledováním  
čs. exilového  tisku), že vysvětlen í 
takových  o bv iněn í je  v tom , že m n o 
ho našinců na Západě si dosud  “neu- 
rovnalo" vztah ke  svým  adoptivn ím  
zem ím , a to n iko liv  p rávně  (většina  
z nás je už dávno právop la tným i 
občany), ale obsahově. Jde o ste jný  
trojúhelník, na je h o ž  prá vn í stránku  
dr. Ulč v Z ápadu  lon i upozorni! 
(stará vlast-em igrant-nová vlast) a 
je  ironií osudu, že p rá vě  on se v O tta
wě m usel stát terčem ú to ku  těchže  
krajanů, k te ř í p ravd ěp o d o b n ě  nej
víc aplaudovali je h o  varování, aby 
si to  em igranti nerozházeli se svou  
n o vo u  vlastí tím, že se budou  legálně 
“upravova t" se svou  vlastí starou, 
resp. s  je jím  nynějším  režim em . L o 
gika  ú to ků  na dr. Ulče zřejm ě vychá
z í  z  předpokladu , že rozházet si to s 
novou  vlastí m ůže  člověk také  tím, 
že ji kritizuje.

Člověk, k terý  tak to  sm ýšlí, své  
n o vé  občanství je š tě  p o řá d n ě  neza
žil a p o d věd o m ě  se tady stále p o va 
žu je  za hosta: vděčně přijím á  všechno  
dobré, co m u hostite l p o sky tu je  a 
ta k tn ě  m lč í o věcech nepříjem ných
- to  přeci nen í hostův  business kecat 
hostiteli do toho, ja k  si to m á dom a  
zařídit; m o h l by se urazit a hostovi 
říct, k d y ž  se m u to nelíbí, a ť  táhne  
o d k u d  přiše l - v žd y ť ho  sem  n ikdo  
nevolal.
Většina po litických  em igrantů  se asi 
shodne v tom , že na Západ odešli, 
p ro to že  dom a "se s tím  nedalo nic 
děla t”. Tady se s tím  dá dělat hodně - 
m ám e k d ispozici všechny dem okra 
tické  instituce o d  tisku  až p o  parla 
m en t - ale většina z  nás nedělá p ro  
zlepšen í systém ů  zem í, v nichž žije
me, nic. Z  občanského  hlediska jsm e  
pro  své  nové  vlasti většinou p ra ch m i

zernou investicí. Je dosti typické, 
že největší (tj. nejhlučnější) “vlastenci 
a dem okra ti"  m ezi nám i p o u ze  čekají 
až nějaký ten svá tý  Václav s Bla
n ickým i rytíři ko m u n isty  vyžene, 
a krá tí si chvíli v exilu  spřádáním  
plánů  a po litických  program ů pro  
vítězný návrat do vlasti, p řípadně  
navrhováním  nových  stá tních znaků. 
Jediná ko n k ré tn í akce, na n íž  se zm ů 
žou, je  hrozit Ulčovi rozb itím  d ržky  
na pisoáru, vyhrožováním  redakci 
Západu, případně  p icke to vá n ím  se 
standardam i ‘‘Žádám e okam žité  
odstoupen í Brežněva a H usáka!” v 
předvečer jedenadvacátého  srpna. 
To všechno jso u  to tiž  sm rtelné rány 
ko m u n ism u ! Že za tím  p řed  jejich  
očim a nejrůznější skup iny  (často 
p o d porované  zem ěm i Východního  
b loku  - viz např. nedávnou televizní 
reportáž o činnosti K G B n a  Západě) 
cynicky nebo z h louposti využíva jí 
svo b o d  dem okracie k  je jím u  vnitřní
m u  rozleptání? To, prosím , a ť  si 
Am eričané, Kanaďané, atd., da jí do  
p o řá d ku  sami, na to  m y  jsm e  sem  
nepřišli
Takže není, m yslím  pochyb  o tom , 
že Ulč svo jí p řednáškou  a článkem  
pro jev il větší občanskou  integritu  
a vyspělost, než všichni je h o  ottaw - 
š tí  k r itiko vé  dohrom ady. Z ápadu  je  
p a k  třeba vyslovit u zná n í za to, že 
je h o  článek uveřejnil a zvýšil tak  
laťku našeho exilového  tisku  na 
úroveň, je jíž  zdo lán í sto jí zato.

Vít Klemeš, Kanada

Shakespearové našich dní
Pro Shakespeara, k terý  p sa l pro  
Globe, ležely Čechy na břehu moře. 
Pro Karla ka u fm a n a , k te rý  p íše  p ro  
Západ, jso u  zase Litevci, Lo tyši 
a jin í E stonci je d n o  a totéž. Takové  
básnické licence jso u  jis tě  dovolené, 
je  tu  je n  jed n a  po d m ín ka : všem  m usí 
být zřejmé, že jd e  o báseň, o fik c i. 
Bohužel p ronásledován í v p o b a lt
ských  sovětských  republikách nen í 
fik ce , ale drsná a trvalá skutečnost, 
nad  n íž  jsm e osta tně  d louhá léta, 
zejm éna h n ed  p o  válce, zavírali oči. 
Dnes nás p o tk a l osud  velm i p o d o b 
ný: p o litik u  celonárodního brain- 
washingu, up la tňovaná  u ž  skoro  čty
řicet let na Litevcích, Lotyších  a 
Estoncích, se p ro vá d í i v Č eskoslo
vensku.
Tím spíš bychom  se m ěli in form ovat, 
co se tam  sku tečně  děje, zejm éna  
p o k u d  jde o neobyčejně silný a trva
lý odpor Litevců. N eb o ť  v článku  
K. K aufm ana jd e  p rá vě  o Litevce, a

ne Lotyše, jak  p íše  soustavně on. 
To je  rozdíl, zřejm ý osta tně u ž  z toho, 
že dodnes ex istu jí dvě  různé, byť  
sovětské  republiky, litevská a lo
tyšská.
Je záslužné upozorňovat naše někdy  
dost nevším avé svěd o m í na křivdy, 
k teré  se dějí jin ý m  a k terým  m y ne
věnujem e pozornost, ač pro  svo ji při 
se p o zo rn o sti dožadujem e. A le  la
k o v é  inform ace, ja k é  p o d a l K. Kauf- 
man, svědčí zase jen o hrubé nevší- 
m avosti.
N ež najdete autora, k terý  sku tečně  
něco ví o tom , co se děje v Pobaltí 
(a děje se tam toho dost, co by stálo  
za článek), doporučujte  svým  čtená
řům, aby si ve zm íněném  článku  
opravili všechno lo tyšské na li- 
tevské; a K. K au fm anovi p a k  do p o 
ručte zla té  mlčení.

Jan Vladislav, Francie

K legii, Československu, úpravě, 
m akarónštině
M álokdy člověk čte tak ja sn ě  fo r m u 
lované odpověd i ja k o  v interviewu s 
m ajorem  H orou  v č. 3 /81. O Cizi
necké legii lidi jin a k  m oc nevědí, m a
j í  nejasné představy, že se tam  uchy
lu jí nekalé živ ly  a z trosko tané  exis
tence. R ichard  H alliburton vylíčil 
legii velice nadšeně  v Létajícím  k o 
berci, překladatel m usel p o d  čarou 
vysvětlit čtenářům  p o liticko u  ne- 
vyspělost autora.
Dáte ja k o  no torický  kverulant nem ů
žu  m lčet k článku K. Z ikána  v č. 
3/81. A no , m n o z í z těch, k te ř í žijí 
“tam  za o p o n o u ” m a jí navzdory  
všem u charakter, ideály a žijí často  
ku lturněji než leckterý emigrant 
leštící mercedesa. Na druhé straně  
nepovažu ji negativní příběhy z  
návštěvy Č eskoslovenska za vy
m yšlené. Je třeba nazývat věci p ra 
vým i jm ény, špínu, hrubost, m alo
m ěšťácké názory nelze om luv it ani 
kom un ism em . Pravda nen í vždycky  
příjem ná, pam atuji, ja k o u  reakci 
vyvolaly  v šedesátých letech výroky  
turistů - á la, Praha je  překrásná, je jí  
hygienické zřízen í nikoli. Čtenáři 
Z ápadu m ají právo  na reálnou in
form aci.
D ruhým  bodem  zm íněného článku je  
p o m o c  “těm  dom a". M ají to těžké, 
běžné vym oženosti živo ta  na Západě  
jso u  j im  nedostupné. Prom arní 
denně spoustu  času nošením  uhlí, 

fro n ta m i na základn í po traviny, 
sháněním  bot, p o třeb  do dom ácnos
ti. N em luvě  o dalších socialistických  
vym oženostech  ja k o  špiclování na



pracovišti, ob lbovací stereo typní 
propaganda ve všech sdělovacích  
prostředcích, odposlouchávání tele
fo n ů . Výdělky (krom ě některých  
prom inen tů ) neodpovídají zvyšová 
n í cen, úp la tkářský systém  je  tak  
rozbujelý, že ekon o m ická  p o m o c  
ze Západu je  víc než vítána.
Třetí o tá zko u  je  bilance toho, co 
kd o  p ro  Československo  v exilu  
udělat, toho je  asi málo. Západ m á  
teď  velkou příležitost dát k o n kré t
n í rady lidem, k te ří by rádi něco udě
lali, ale nevědí kde a ja k  začít.
Byla jsem  příjem ně překvapena  
srpnovým  číslem  Západu  - vzhledem  
k p o š to v n í stávce v K anadě jse m  ča
sopis neočekávala. Článek V. Kle- 
meše (4 /81) vyrazí dech. “Z bavení 
občanstv í” je  fo rm u la ce  neblahé  
úpravy, k tero u  si n ěk teří nalhávají, 
že vlastně nic zlého nedělají. Z ba
vení občanstv í bez fo rm a lit - to se 
stalo jen  něko lika  p o litickým  p ro 
m inentům , k te ř í ste jně  cestu do Pra
hy neriskují. Jinak není zbavení 
bez úpravy.
Výrazy “padnou t na k ro v k y ” a 
“S lin tá k ” (velice krásné, uveďte víc 
p řík ladů ) nelze srovnávat s m aka- 
rónštinou. O statně m n ě  už tyhle  
u ká zky  m akarónštiny ve vašem ča
sopise začínají unavovat, ač si jin a k  
J. Škvoreckého  a Z. Salivarové ve
lice vážím.

S. S tenbocken , Švédsko  

Dopis od původních Toronťanů

Jako bývalí Toroníané ztracení v 
K alifornii m ám e vždycky  radost, 
k d y ž  uslyším e o někom , o něčem  
nebo vůbec něco z naší “druhé" d o 
m oviny  Kanady. Západ  je  tím  hla
sem  a zároveň, p od le  našeho názoru, 
prvn ím  inteligentním  a artiku lova
ným  em igrantským  p lá tkem , k terý  
by! spáchán  v K anadě a dobře m u  
tak, tady by se m u  to nem ohlo  stát. 
Závidím e ho  Toronťanům  a taky  
Boha do dom u, M asaryktow n, čes
ko u  ško ličku  a Soko l, K ensington  
m arket a všeobecně místa, kde  člo
věk přijde, v id í a slyší češtinu. Za- 
p la ťpánbu  se Z ápad  dá předplatit, 
zatím co to o sta tn í m ůžem e p o u ze  
oželit.
S lo vo  rady: neodrazujte své  přědpla- 
titele o d  půjčen í něko lika  čísel Zá
p a d u  potenciálním  předplatitelům . 
M nohdy  vám  to získá  nového odbě
ratele - viz náš případ. Uvažte, že 
m nohde o Vaší existenci:
1. vůbec nevědí
2. nevědí, ja k  js te  dobří.
Půjčka p á r čísel je  ta nejlepší řekla- 
ma, k terou  si při Vašem, p ravděpo
d o b n ě  skrom ném  rozpočtu, m ůžete  
bezbo lestně dovolit. N ejdete přece

p o  těch, co si n ikd y  nic nepředplatí, 
ale p o  těch, co váhají, nevědí, nem o
hou se rozhodnout.
Za Vaši kuráž a českost jsm e  Vám  
z duše vděčni.
Ludm ila  a Vláďa N ovotní, Curperti- 

no, California

K om entář k č. 3,4/81

Během jed n o h o  týdne jsem  zestárl o 
d vě  čísla Západu. To se m ůže stát jen  
v naší Kanadě. D oufám , že k d y ž  m i 
zdraví a o su d  dopřeje p o d a ří se m i 
s dvěm a s to vka m i čísel Západu k 
tom u  konečném u zestárnu tí dospět. 
K číslu 3 /81  - Krajina p o d  horou  
boha Štěstí: E .L. A u to rka  by si 
m ohla dá ti více práce s článkem , 
aby to m ělo  nějaký šm rnc a neznělo  
to ja k o  slohová  práce studenta. 
Citát: “V takhle přelidněné zem i 
si člověk nem ůže dovolit psa a i k d y 
by, m uset by za ním  sbírat s lopat
k o u ...” Chtěla tím  autorka  říci, že 
v naší pod lidněné zemi, m ajitelé  
p sů  m ají dovoleno okrášloVat ve
řejné p rostory  a p a rky  p sím i sku lp tu 
rami?
Str. 11 obr. K. H ory - škoda, že 
kvalita  obrázku  je  tak špatná. Na 
tom  p rk n ě  to m ůže b ý ti kdoko liv . 
Str. 16 - Výsledek čtenářské anke ty
- zjištěn í to to žnosti m ladého m uže  
na str. 25 Západ 3 / 79. Se tedy divím , 
ja k  m ůžete  napsat, že Vám n ikdo  ne
p o m o h l zjistit to to žnost výše jm e 
novaného neznám ého. A bych  si za
jis ti!  p rv n í m ísto, tak jsem  vám už  
p řed  pě ti lety (doručení v K anadě  
trvá  tak d louho) posta t dopis s roz
luštěním . To je  přece náš slavný  
A n to n ín  11., v p o řa d í sice třetí, p řed  
provedením  p lastické  operace. Tváři 
m im o hovězího zadního  chyběla  
dělnická visage.
Str. 12 - Jak naši bratři osvobozo 
vali... M yslím , že je  škoda  m ísta pro  
články toho to  obsahu a kalibru. Z n í 
to  ja k o  letitý, m echem  obrostlý  
vtip. Nic nového.
Západ  4/81; str. 20 - Právo. L oňské
ho  roku  v B urlingtonu na Plains 
Rd. řidič vjel do  sku p in y  cyklistů. 
Zabil tři. Trest 200 dolarů a rok 
o d nětí řidičského průkazu . Pak, že 
lidský živo t nen í za babku.
Fórum  Západu k úpravě vztahu. 
Před dvěm a týdny na p lá ži jezera  
Erie jsem  se se tka l s jed n ím  z těch 
upravených. Neviděli jsm e  se o d  té 
doby, co jsm e  chodili do kursu  
angličtiny  v H am iltonu. Cirka jed e 
náct let. Už “Tam také by l a je  to tam  
d o b rý”. A si se bál pom louva t. Ono 
ram eno nespravedlnosti j e  dlouhé. 
Pom alu to z něho lezlo ja k  se tam  
věci m ají a že to nen í tak dobrý. 
A korunu  to m u  všem u nasadil, kd yž

prohlásil, ja k  ti b lb í Poláci, to  všem  
zavařují. Velice spon tá tn n í pro jev  
české duše ja k  j i  uvád í i Svědectví 
64/631. Co více dodat k úpravě upra
vených. M áte zájem  na úpravě, s ra
dostí, naše pokladn ice  jso u  bezedné. 
Většina upravených se dříve nebo  

později stane po tenciáln ím  špiclem. 
Úprava je  je n  p rvn ím  krokem . Ž ivot 

jde  dál do minus 128.000 k m ?.
Pavel Karbusický, Kanada 

Šetrnost na nepravém místě 
Hluboce mne pohorši! názor pana J. 
Selnara z německého Ausburgu, uve
dený v Západě č.4, 1981 pod názvem  
Luxusní Západ pro Evropany. Nedove
du pochopit, ja k  někdo je  trochu soud
ný může: 7] porovnávat Váš, resp. náš 
Západ se Sternem; 2] že někdo z našin
ců by byl v N ěm ecku tak chudý, že by 
si nemohl dovolit zaplatit jednou za 
dva měsíce 6,05 DM; 3] že mohou exi
stovat lidé, k teř í si neuvědomují, ja 
kou práci a úsilí Vy musíte vynaklá
dat na to, aby časopis tak seriózní a 
tak vysoké úrovně vůbec mohl vychá
zet. Totéž p la tí o knihách, k teré  vy
dává nakladatelství v Torontě. M yslí
me si, že takovýchto názorů si nemusí
te vůbec všímat, jsou  tisíce lidí, k te ř í  
Vaše úsilí, těžkosti a obrovskou neso
beckou práci chápou, oceňují a jsou  
Vám za ni hluboce vděčni. A mohu Vás 
ujistit, že i lidé nově přišlí z  Č S S R  jsou  
stejného názoru a Západ si objednali 
hned, jakm ile  si u nás pár čísel pře
četli. Je ovšem spousta ignorantů, k te 
ří čím více peněz mají, tím méně jsou  
ochotni vydat halíř, zejména na “něco 
tak nepotřebného ja k o  je  kniha či 
[skvělý] časopis”. Avšak nešetří na 
tzv. reprezentaci, tj. na holiče, výstřel
k y  módy, auta, párty atd. Jsou prostě  
na světě lidé, k te ř í knihy k  životu ne
potřebují, protože přečíst jednu knihu  
za rok [i z  odborné literatury, která  
patří k  jejich povolání], to je  námaha 
a ztráta času, k terý  se dá lépe využít.

M ám je š tě  něco na srdci:
1] nešlo by nějakým  způsobem vy

dat H ry Voskovce a Wericha? Jsem  
přesvědčená, že spousta lidí by to uví
tala s nadšením.

2] kn ížky  pro děti, počínaje obráz
kovou abecedou, až po pohádky a do
brodružné knížky. Vím, ja k  zoufalý je  
nedostatek tohoto druhu literatury a 
mnoho lidí omlouvá špatnou češtinu či 
slovenštinu tím, že nem ají dětem  co 
dát ke  čtení.

i ]  prof. Ulč je  bezesporu skvělý, na 
úrovni, na kterou sečtělí čtenáři jsou  
zvyklí, ale: Neposloužilo by mu, kdyby  
sinapř. četlE .E . Kische? Jediné, co m i 
to tiž chybí ve všech jeho knížkách a 
článcích, je  cit. Třeba by nad tím m ěl 
zauvažovat.

Dagmar Gálová, N ěm ecko



INZERCE ZÁPADU

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

Při zprostředkování inzerátu poskytnem e  
provizi.

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

Informace a ceník inzerce zašle administrace  
Západu na požádání.

Západ rozesí láme do více než třiceti zemí.  
M ůžete  pom oc i  nám i sobě! CougarShoes foractivecats .

Susan Shoe Industrie s Limited
2255 Bartoň S lreel Easl. Ham ilton. O ntario L8H 7J8

WINE CELLARS figrtW V ? - . v  i L  . . 1  TTT- «-J_ l . V  i.!

15 SC O T T  STREET K ITCH ENER O N T A R IO  
BERT JARSCH R EST A U R AT E U R (519) 743-8862

Gotický kachel - Sv. Václav
kopie provedená v keramice

poštovného $45.00  
C E R A M ISC U L PT U R E , P .O . BOX 216 4

W O O D A C R E , CA LIFO R NIA 94973


