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Svět

Sdělení o Sovětském svazu aneb pokus o osvětu
Překlad podstatné části přednášky 

nazvané “The Other Superpower and 
Our Binoculars”, kterou autor před
nesl v lednu 1982pro takzvanéHarpur 
Fórum, shromáždění právníků, politi
ků a průmyslníků v Binghamtonu, ve 
státě New York. Přednáška byla také  
vysílána rozhlasem. Redakce Západu 
pokládá přednášku za velmi příznač
nou v dnešní době, mimo jiné  na okraji 
14. výročí okupace Československa 
sovětskou armádou.

Jak  dobře či nedobře chápeme si
tuaci kolem nás? V porovnání se zbyt
kem světa, máme v této naší zemi pří
ležitost být výborně informováni. 
Kde jinde je tolik zdrojů, archívů, 
knihoven k dispozici.

Nicméně přečasto žvatláme gro
teskní klišé. Konvenční m oudrost 
(conventional wisdom) přece vyža
duje, že evropské m ocnosti zbohatly 
ochuzením afrických kolonií. Na- 
stojte, nejprimitivnější, nejpatetič
tější končiny na této planetě nikdy 
kolonizovány nebyly. Švédsko, Švý
carsko, země z nejúspěšnějších, se ne- 
zam otaly v afro-asijských pošetilos
tech. Jiné země, jako  napřík lad  Zá
padní Německo a Japonsko , dosáhly 
prosperity, teprve když o kolonie 
přišly. A frika je chudá ne proto , že 
Evropa je bohatá, ale že Afrika vždy
cky byla chudá.

M áme sklony pokládat dom něn
ky za sam ozřejm ost. Je m odernost 
skutečně síla? Primitivismus je někdy 
silnější pilíř. Kdyby Stalin byl vybu
doval dálnice, H itler mohl dojet do 
Moskvy bez obtíží.

Jak  lze dobýt poušť? Somálsko a 
Afghánistán člověku přijdou na mysl. 
Porovnejte s New Yorkem - něco m á
lo se polám alo v elektrické síti a met
ropol upadla jak do tmy, tak do ší
lenství a masového loupežnictví. Pár 
coulů sněhu a M anhattan  je bezna
dějně paralyzován. Taková kalam ita 
jistěže nepostihne jediný sibiřský 
městys.

Jedním  z nejtrvanlivějších je tvrze
ní, že příčinou ruské expanze byl a je 
pocit nejistoty. Proč nejistoty? Vždyť 
rozsah území, nízká populační hus
to ta  a mizerné transportační mož
nosti se zasluhují o to , že Rusko je 
nejméně dobytelnou zemí na světě. 
A přitom  žádná jiná země v análech 
této planety nerostla tak soustavně,

a tak houževnatě se držela každé pí
dě. Od poloviny šestnáctého století 
do konce sedm náctého století - tedy 
po dobu stopadesáti let, Rusko do
bylo a přisvojilo si území v rozsahu 
dnešního H olandska - přisvojilo si 
každoročně. A po druhé světové vál
ce, Sovětský svaz dále polykal a do
dnes nevrátil ani vzdálené japon
ské ostrůvky.

Masové sdělovací prostředky mají 
značný podíl na zpotvořených inter
pretacích světa kolem nás. Je ovšem 
v jejich zájmu prezentovat nedostat
ky vlastní společnosti v nejdivočej
ších barvách. A ať je to věc úmyslu, 
nedbalosti či toliko hlouposti, na ne
veselých výsledcích se rovněž podílí 
obec in te lek tuálů . N akladate lstv í 
oxfordské univerzity nedávno vydalo 
knihu nazvanou “ Političtí poutníci: 
Cesty západních intelektuálů do So
větského svazu, Číny a Kuby, 1928-
1979.” A utor sociolog Paul Hollan- 
der nás seznamuje se slaboduchost- 
mi velkých myslitelů. Tak například 
věhlasní hum anisté Beatrice a Sidney 
Webbovi charakterizovali Stalinovy 
koncentrační tábory, místo smrti mi
lionů, jako  “ trium f lidské generace.” 
Politický vědec a vůdce britské 
Labour Party H arold Laski došel k 
závěru, že sovětský trestní systém 
předčí v každém směru systém brit
ský. To bylo v roce 1935, v předvečer 
Velké čistky. Nedávno a blíže u na
šich břehů, harvardský ekonom  John 
K. G albraith  vyslovil velmi příznivé 
soudy o katastrofálním  čínském ex
perim entu, zvaném Velká kulturní 
proletářská revoluce. H loubkou po
znatků se docela rovná Shirley Mac- 
lainové, hollywoodské analyzátorce 
téže tématiky. V roce 1979 jeden in
telektuální gigant došel k závěru, že 
Chomejni - cituji - “ by mohl poskyt
nout akutně potřebný model hum án
ního vládnutí ve třetím  světě” . Bar
barské počínání tohoto  středověké
ho derviše se dočkalo velmi sym pa
tické odezvy také na naší univerzitě.

Mnozí intelektuálové dychtí uvě
řit nejbizárnějším zkazkám  o nespra
vedlnostech vlastní země, a přitom  ji
mi nepohnou nejpřesvědčivější dů
kazy o krutostech států, jež se roz
hodli za každou cenu obdivovat. V 
této souvislosti si zaslouží poznám 
ku onen speciálně americký pocit vi
ny - sadom asochistická a přitom  též

snobská póza. M im ořádně zmátla i 
Eugena Ionesca, velmistra absurd
ního divadla, při jeho návštěvě Spo
jených států.

Obraťme se k Sovětskému Rusku, 
našemu centrálním u tém atu. Je m ó
dou už od dvacátých let objevovat 
“ novou sovětskou zahraniční politi
ku” . Dokonce i John Foster Dulles 
byl mezi objeviteli.

Je naprosto přirozené, že my 
všichni, aspoň do určité míry, chápe
me cizí společnosti a civilizace na zá
kladě osobní zkušenosti - a též před
pokládám e, že pod exotickým ze
vnějškem přece jenom  funguje stejný 
mozek a tluče stejné srdce. To nás 
ale vede k pošetilosti popírat fakt 
skutečných rozdílů mezi lidskými 
tvory - rozdílů národnostních, kul
turních, jiných. Američané si přes
příliš často vsugerují, že sovětští vůd
cové se dívají na svět stejně jak o  oni. 
Sověti takovouhle chybu nedělají.

Jedním  z m onum entálních omylů 
je charakterizovat sovětský politic
ký systém jako  něco revolučního. 
Dnešní Rusko je notně konzervativ
ní, nenovotářský stát. Kremelští pře
stárlí oligarchové nezavedli jedinou 
skutečnou novotu od roku 1964 - od 
doby pádu Chruščeva, a vlády L. B. 
Johnsona v této  zemi. Pomyslete jen 
na lavinu změn, jim iž prošla am eric
ká společnost od té doby.

Za posledních padesát let, tedy od 
doby R ooseveltova presiden tstv í, 
všechno bylo v Sovětském svazu 
schváleno jednomyslně. Nelze slyšet 
opoziční hlasy v Nejvyšším sovětu, 
zákonodárném  tělesu země. O dhla
sování rozpočtu trvá zhruba jednu 
minutu. Masové sdělovací prostřed
ky nikdy nekritizují vládnoucí vůdce. 
Tón je přechvalný a nuda dusí. Ko
munistická strana - kdysi nástroj re
volučních změn - se stala brzdou, 
notnou zábranou pokroku. Straničtí 
byrokraté stvořili stagnující systém a 
přenudný životní styl, jenž odpuzuje 
kohokoliv s aspoň trošku originál
ním mozkem. Systém přitahuje p rů 
měr či spíš podprům ěr, tvory nejisté, 
netolerantní a bez smyslu pro hu
mor. Se skutečně inteligentním a 
vtipným vyznavačem této víry jsem 
se v životě ještě nepotkal.

Zákony historické nevyhnutelnos
ti jsou na jejich straně, nicméně his
toričtí vítězové jsou nejistota sama.



J IŘ Í ERM L: M OSKVA 1967

Tak například během jednání o od
zbrojení v Ženevě, sovětský šéf gene
ráln ího štábu m aršál Nikolaj Ogar- 
kov vehem entně protestoval, když 
Am eričané rozdávali sovětským ci
vilním delegátům  kopie m ateriálů, 
jež připravila zpravodajská služba. 
Sovětské zákony něco takového ne
dovolují.

Senátor Edw ard Kennedy přijel do 
M oskvy a bylo m u dovoleno prom lu
vit ke studentům  a učitelům  na Lo- 
m onosově univerzitě. Ve svém proje
vu se ale dopustil značného faux pas - 
požádal totiž přítom né, aby zvednu
tím ruky vyjádřili souhlas či nesou
hlas nad  výší výdajů na zbrojení ve 
Spojených státech - a též v Sovět
ském svazu. Požadavek vyrazil pří
tom ným  dech: jak  věru kdysi Stalin 
řekl, my veřejné mínění nezjišťujeme, 
my je  děláme. Než m ohlo dojít k aktu 
bez precedentu, funkcionáři zasáhli, 
odsoudili K ennedyho požadavek ja 
ko provokaci a shrom áždění rozpus
tili.

T ak  to  byl p řík lad  uplatnění ve
doucí úlohy strany. Tento modus 
operandi není nic zvlášť bolševické
ho, ale je založen na tradičně ruské, 
takzvané patrim oniální autoritě. V 
režim u tohoto  druhu  vládci si počí
nají tak , jako  by jim  země doslova 
patřila , a že s ní m ohou nakládat zce
la po svém, bez odpovědnosti skládat 
účty kom ukoliv.

Není obtížné porozum ět nejistotě 
sovětských vládců. V m onarchii sedí 
král na trůně zásluhou dynastické 
posloupnosti. V dem okracii rozhod

ne vládní team, volební m andát. A ve 
státě sovětského typu rozhodují 
ideologické základny, jež přece pře
depsaly, že kom unistická strana je 
vědeckým, jediným možným předvo
jem  společnosti na cestě k historicky 
nevyhnutelnému světovému vítězství.

Zel, dogm a zděravělo. Pochybilo 
zejména ve třech aspektech. Tak za 
prvé, slíbilo zánik státu , a zatím  vy
rostl s tá t obrovitých orwelliánských 
rozměrů.

Za druhé, místo slíbené rovnosti 
vznikl systém značné sociální stra
tifikace.

A za třetí, místo slíbeného blaho
bytu, občané se musí potýkat s ne
dostatky a sm iřovat s trapně nízkou 
životní úrovní, nejnižší v zemích so
větského bloku. Nedávno v Sovět
ském svazu uveřejnili zajímavé úda
je: dětská úm rtnost roste, prům ěrná 
životnost klesá (muži se v prům ěru 
dožijí jen jednašedesáti let), a gigan
tická spotřeba alkoholu se zasluhuje
o biologickou spoušť. Není mi zná
mo, zda západní pozorovatelé si pří
liš povšimli těchto trendů.

A Lenin zůstává posledním p lat
ným prorokem . Současník W ood- 
row W ilsona má na starost odpově
dět na otázky a vyřešit problém y 
nukleárního věku, post-koloniální- 
ho vývoje, dialogu mezi severem a 
jihem , a tak dále. Za takových okol
ností je ovšem filozofická sterilita 
značně nevyhnutelná.

Vakuum  aby tedy vyplnily náhrad
ní hodnoty. A těm ito hodnotam i je 
ruský  nacionalism us. M arxism us 
byl poruštěn a stejně tak bylo i po
slání prvního proletářského státu: 
jeho zájmům se musí podřídit celé 
světové kom unistické hnutí. Co je

dobré pro SSSR, je dobré pro světo
vý kom unism us, i když to znam ená 
likvidaci stranického vedení v Iráku, 
s jehož baathistickou vládou chce být 
Kreml zadobře.

Prozatím  se projekt ideologického 
om lazování daří. Politbyro mává 
praporem  ruského patriotism u a pro 
ruské masy láska k vlasti je něco svá
tého. A to pak též pom áhá vysvětlit: 
proč disidenti zůstávají nemilovanou 
ekcentrickou sektou: Kremlu se daří 
charakterizovat tyto odpůrce to ta 
litního systému jako  tupitele rodné 
země.

N ejnáram nějším  symbolem nacio
nalismu je arm áda - a ta  jejich je 
dneska nejmocnější na světě. Co se 
nepovedlo carům , povedlo se Leo- 
nidu Brežněvovi. Rudé flotily již m a
jí přístup do teplých m oří. Sovětští 
hoši stráví několik let v uniformě na
učit se válečnictví. Sovětské tanky 
jsou vynikající jakosti. Jsou vyrábě
ny v zemi, jež podle uznaných eko
nomických ukazatelů je  zemí pouze 
polo-prům yslovou. Ve stínu inter- 
kontinentálních balistických raket 
již  nevybývá dost um u na výrobu 
toaletního papíru. A i kdyby um u 
bylo, distribuční systém určitě selže 
dodat p roduk t obyčejným zákazní
kům. V roce 1979, během jednání 
SA LT II v Ženevě, každý den bylo 
m ožno pozorovat divný úkaz: na 
konci každého zasedání, všechny 
tužky, am erické to tužky, zmizely. 
Tajemství pak vyřešili sami Rusové, 
p achate lé  každodenn ích  krádeží. 
“ Naše nefungují a rovněž nemáme 
řezátka,” oznámili.

Jen velmi mocní dik tátoři si m o
hou dovolit podobné nakládání se 
zdroji. V třicátých letech, když hla-
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Krásná próza

124 V. Effenberger: SUROVOST ŽI
VOTA A CYNISM US FA N 
TA SIE— Čtyři prózy předního 
žijícího představitele českého 
surrealismu. $9.00 (8.10-7.29)

125 J. Gruša: Dr. KOKEŠ - M ISTR 
PANNY—Nový rom án au tora  
Dotazníku o m orálních problé
mech člověka, jenž se znorm ali- 
zoval. $9.65 (8.69-7.38)

126 J. Hanč: SEŠITY—Prózy před
časně zemřelého au tora , kom en
tující padesátá léta m ozaikou 
bonm otů, drobných příběhů a 
filosofické reflexe. $9.75 (8.78- 
7.91)

127 J. Křesadlo: M R C H O PĚV C I— 
O riginální saritický rom án o ne- 
prokádrovaných, kteří se v le
tech padesátých živí zpěvem na 
pohřbech. $9.75 (8.78-7.91)

128 S. Moc: Ú D O LÍ N O Č N ÍC H  
PA PO U Š K Ů — D o b ro d ru žn ý  
rom án z barvitého prostředí 
australské přírody od  autora Tá
bora na Alligator River. $9.75 
(8.78-7.91)

129 J. Novák: STRIPTEASE C H I
C A G O — Povídky o Češích ze 
současného Chicaga, napsané v 
nejlepší tradici chicagského na
turalism u. $9.25 (8.33-7.50)

130 N. Princová: PO LEPEN Á  OB
LAKA— R om án ze španělské 
riviéry o manželských problé
mech české dívky provdané za 
Holanďana. $9.00 (8.10-7.29)

131 J. Škvorecký: SCH ERZO  CAP- 
R IC C IO SO —Rom án o americ

dom or v SSSR pobil miliony, Stalin 
poručil vystavět v Moskvě extrava
gantní podzem ní dráhu, s m ram oro- 
gantní podzemní dráhu, s m ram orem  
a křišťálovými lustry.

Inu, věru, děla mají přednost před 
máslem. Před říjnovou revolucí Rus
ko bylo největší vývozce obilí na svě
tě. D neska je největší dovozce.

Vztah Sovětů k Západu je směsice 
závisti a pohrdání, komplexu méně- 
cennosti a pocitu m orální převahy. 
M arx, Engels, a též Lenin pokládali 
nacionalism us za buržoazní přežitek, 
který nutno odhodit mezi odpadky 
historie. Stalin vzkřísil vlastenectví, 
jež nyní za Brežněva značně kvete. 
Není však důvodu, proč by nás tyto 
změny měly příliš těšit. Již jednou 
jsem  se zmínil o šéfu generálního štá
bu Ogarkovovi. Tak tento maršál 
oznám il v roce 1979 am erickém u 
kongresm anovi, návštěvou v M os

kém angažm á A ntonína D vořá
ka a o osudech lidí kolem něho. 
$12.75 (11.48-10.34)

132 J. Werich: A M ERICK É PO
V ÍD K Y —Povídky o pobytu V& 
W v am erické češtině. $9.75 
(8.78-7.91)

Paměti

133 L. Baarová: ÚTĚKY— Životní 
příběh hvězdy českých, němec
kých, italských a španělských 
film ů . M n o žstv í fo to g ra f ií . 
$11.75 (10.58-9.53)

134 V. Černý: PA M ĚTI IV —4. díl 
autobiografie (3. díl vyšel jako 
Pláč koruny české), zahrnující 
léta 1945-1962. $13.50 (12.15- 
10.94)

135 J. Lederer: TO UHY A ILUZE 
— Autobiografie znám ého soci- 
álně-dem okratického žurnalis
ty, opětovně vězněného po r. 
1968. $9.95 (8.96-8.07)

136 L. Vaculík: ČESKÝ SN Á Ř— 
K ontroverzní, avšak nepostra
datelná kniha pro každého, kdo 
chce vědět, jak  skutečně žije 
pražský underground. $12.75 
(11.48-10.34)

Literární kritika

137 F. Peroutka: BUDEM E PO
K RA ČO V A T—Eseje o českých 
sp isovatelích  v době, k terá  
zkoušela charaktery. $9.75 (8.78 
-7.91)

Poezie

138 J. Seifert: RUCE VENUŠINY

kvě: “ Sovětský svaz má dnes nad 
vámi vojenskou převahu. Spojené 
státy budou ohrožovány. Račte si 
na změnu zvyknout.”

Je neméně důležité, abychom  si 
zvykli na potřebu sovětských vládců 
nadále a stále prezentovat nás - Zá
pad a zejména Spojené státy - jako  
historického, globálního, nesmiřitel
ného nepřítele. Kremelští se bez hrů
zostrašných karikatur nem ohou obe
jít. Jim i si vypom áhají ke zdůvod
nění nedostatků, obětí, pseudom o- 
bilizační atm osféry a ovšem i partaj
ní vlády v zemi.

Proč tedy máme mít détente? Od
povím jedním  slovem: ekonomie. 
Systém centrálního plánování může 
uspět v prvotních fázích industria
lizace. Nemyslím, že je nedosažitel
né v M oskvě naplánovat a postarat se
o splnění plánu na bavlníkových 
plantážích v U zbekistánu. Jenže,

—A utorem  schválený výbor z 
celoživotního díla, pořízený z 
původních vydání a obsahující 
všechny básně v Praze nezveřej- 
nitelné. $12.95 (11.66-10.50)

Prémie

123 K. Poláček: PO SLED N Í D O PI
SY D O Ř E —Dopisy z poslední
ho roku Poláčkova života praž
ské přítelkyni, s níž později za
hynul v Osvětimi. $7.00 (6.00- 
5.00)

Čtenáři, kteří z ročníku objednají za 
méně než $26.50, zaplatí cenu uvede
nou za každým titulem  před závor
kou.
Čtenáři, kteří objednají za nejméně 
$26.50 nebo víc, zaplatí zlevněnou 
cenu v závorce na prvním místě. 
Čtenáři, kteří zaplatí nejméně za $ 
26.50 nebo víc a pošlou peníze sou
časně s objednávkou, zaplatí druhou 
cenu uvedenou v závorce. Prémii si 
m ohou objednat pouze čtenáři, kteří 
objednají nejméně za $26.50. Pro 
ostatní je neprodejná.

Bližší podrobnosti o knihách, o cenách 
a způsobu placení, a o některých ceno
vých výhodách, jakož i o knihách star
ších ročníků a o knihách jiných nakla
datelství, které máme na skladě, se do
zvíte z KATALOGU 1982-83, který 
vám na požádání bezplatně zašleme. 
Objednávejte a o Katalog si napište na 
adresu:

SIXTY-EIGHT PUBLISHERS 
CORP.

Box 695, Postál Station “A” 
Toronto, ON, M5W 1G2 

Canada

další m odernizační kroky vedou ke 
složitostem, k řetězci vývoje, který 
svým studentům  charakterizuji jako  
Mission Impossible. Ano, nemožné 
poslání. V tom to televizním seriálu 
je přece každý detail pečlivě naplá
nován, vše vždy perfektně klapne, 
nedojde k nehodě, k nepředvídané
mu vývinu, výtah vždy přesně včas 
přijede. To je ovšem koncept centrál
ního plánování. Ve skutečném živo- 
tě, jak  všichni víme, je tom u jinak. 
Vždy něco vyjde jinak , a jedno po
zdržené kolečko ovlivní celou maši
nérii. Český marxistický ekonom  Ota 
Šik napsal, že hospodářští plánovači 
m ohou racionálně pojm out do svých 
kalkulací jeden tisíc položek. Jenže 
československý systém vyžaduje, aby 
došlo k synchronizaci půl milionu 
položek. A v Sovětském svazu je ten
to  úkol ještě gigantičtější.
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koexistence samozřejmě nelze apli
kovat na vnitřní podm ínky ve státě. 
Tudíž, veškeré pokusy revizionistů 
rozšířit koncept mírové koexistence 
na třídní vztahy uvnitř státu, jsou 
absurdní.”

Tolik tedy o lidských právech a o 
Třetím  koši helsinské dohody z ro 
ku 1975, v níž se Západ zavázal uznat 
poválečný status quo v Evropě, tedy 
všechny sovětské územní kořisti, vý
měnou za hum anitární sliby. Brežně- 
vovo jednoznačné odm ítnutí “bur- 
žoazní interpretace” Třetího koše 
nás přece nemělo vůbec překvapit. 
Vždyť dodržení helsinských dohod 
by odporovalo nejen Brežněvovi 
doktríně ale i sam otné sovětské ústa
vě.

C arterova iniciativa s lidskými 
právy a jeho politika od pelesti ke 
zdi notně popletla Kreml, s výsled
kem, že tento jediný americký presi
dent, jenž kdy pokládal za nutné 
přissát se na rty sovětského vůdce, 
je pokládán za jednoho z nejhaneb
nějších protivníků.

Jediný americký president, jem už 
Sověti kdy důvěřovali, byl Richard 
Nixon - a však to také jednoznačně 
řekli. V květnu 1972, v době m ocné
ho bom bardování severního Viet
nam u, byl Nixon v Moskvě přijat se 
všemi poctam i. Když vypukl water- 
gateský skandál, sovětská veřejnost 
se dozvěděla, že jde o provokaci vá
lečných kruhů podrazit m írum ilov
ného presidenta.

Stojí však za poznám ku, že Sověti 
si neodpustili urážet a tupit i tohoto  
svého oblíbence. D ovolte citát z 
Kissingerovy knihy R oky  v Bílém  
domě  (White House Years): “ Když 
Brežněv přijel do Spojených států  
v roce 1973, posadil se na verandě v 
Cam p David v dohledu Nixonova 
srubu, bavil se dál se svými poradci, 
ač měl schůzku s presidentem, a ne
chal ho čekat dvě hodiny, bez slova 
vysvětlení či om luvy.” Ovšem Nixon 
a Kissinger tolerovali to to  vulgární 
porušení diplom atického protokolu, 
proto , aby dostali kus papíru  s Brež- 
něvovým podpisem  a dom a jim  to 
přispělo na popularitě.

Kreml vychází daleko lépe se zá
padním i konzervativci než se socia
listy. Dom luví se s kapitalisty, ale ne 
s odborovým i předáky. Vztahy jsou 
to  vzájemné. Pro osobu se zájmem 
investovat v zahraničí kom unistická 
země musí být atraktivní: vládci za
ručí pořádek, bude klid, nebudou 
stávky a ani jeden nápis YANKEE 
G O  HOM E. A tak třeba Corning 
Glass tady v našem sousedství úspěš
ně investuje v M aďarsku. Není bez 
zajímavosti, že maďarští kom unisté

investují v této naší zemi; například 
jim patří podíl na továrně na lampy 
v Chesmick, ve státě Pennsylvania, 
nedaleko od nás.

Na výsměch marxisticko-lenin- 
ským form ulkám , průmyslníci a ban
kéři - tito nejúhlavnější třídní ne
přátelé, jsou nejenergičtějšími za
stánci mírového soužití. Důvodem  
není altruism us, ale motiv s diagno- 
zou takzvaného “ hostage invest- 
m ent” - investičního rukojmí.Bývá 
pravidlem, že věřitel drží za chřtán 
dlužníka. Jenže při velkém, přespří- 
lišném zadlužení dochází k změně v 
roli. Věřitel v oprávněném  strachu
o svoji investici začíná dohlížet na 
blaho dlužníka, začíná se zto tožňo
vat ba  i přejím at jeho zájmy.

N ebudu sečítat všechny plusy i mi
nusy détentistického počínání. So
větský svaz věru dosáhl m ezinárod
ního uznání své válečné a poválečné 
expanze v Evropě. Jeho status super- 
velmoci je m im o pochyby. Slovy

Andreje G rom yka na 24. sjezdu stra
ny v roce 1971, “Není dnes na světě 
důležité otázky, jíž by bylo m ožno 
rozhodnout v rozporu s naší vůlí.” 
R ovnováha v nukleárních a převaha 
v konvenčních zbraních byla dosaže
na.

Politika mírového soužití značně 
posloužila Sovětskému svazu ve věci 
čínského bolehlavu. Vždyť détente 
na Západě znam ená m ožnost víc se 
věnovat východní hranici. Sovětům 
se - prozatím  - podařilo  zabránit 
uzavření aliance mezi Američany a 
Číňany, dvěma to značně kom pati
bilními partnery.

Jak  již řečeno, p ro  Kreml mírové 
soužití znam ená konflikt vedený vše
mi prostředky s výjimkou prostřed
ku otevřeně válečného. I když jde o 
politiku úspěšnou, není nebezpečí- 
prostá, a Kreml zůstává na stráži. 
Ono přece jenom  prosazovat ekono
mickou spolupráci a současně zdů
razňovat diabolickou podstatu  spo



lupracujícího partnera  nejde dobře 
dohrom ady. Jenže režim potřebuje 
si zachovat a pokud m ožno i zveli
čovat svého čítankového nepřítele. 
A když se nám  zásluhou spolupráce 
přece jen podaří zvýšit životní úro
veň, však i to je dvousečná zbraň. 
Lidem se povede lépe, a stát bude 
schopen mobilizovat veřejnost ke 
svým cílům se stále většími potížemi. 
Konečně, tenhle trend je již delší do
bu k spatření na Západě, a sovětští 
vůdci jej nepřehlédli.

K anonáda na ideologické frontě 
má stále menší efekt. D oporučuji Zá
padu, aby na tyto ideologické bitky 
začal odpovídat a nedal se zastrašit 
Brežněvovým ječením, že to by byl 
antisovětism us a návrat ke studené 
válce. Nikoliv, panstvo, je  to aplika
ce m írového soužití zcela podle va
šeho receptu.

N etřeba si vymýšlet. Jednoduchá 
fakta života a světa jsou dostatečně 
explozívní m ateriál, pokud se dosta
nou k sovětské veřejnosti přes cenzu
ru její odrátované otčiny. Uvedu jed 
nu epizodu, k níž došlo v M oskvě na 
výstavě am erického prům yslu v rám 
ci výměnných dohod: Návštěvníci se 
dostali do křížku s am erickou prů
vodkyní. M luvila ruský a byla to čer
noška. M oskvané se jí ptali, zda čer
noši v Americe smí vlastnit auto. Na 
otázku odpověděla a nevěřící dav ji 
obvinil ze lži.

Stojí za uváženou, že za Reagano
va presidentství došlo k surovém u 
omezení rozpočtu pro H las Ameriky 
a osta tn í inform ační struktury.

M noho otázek zůstává nezodpo
vězeno. Podaří se Sovětům vrazit 
klín mezi Spojené státy a západní 
Evropu? To pak  by kom binace zápa
doevropské hospodářské síly a sovět
ské vojenské síly byl sen nejrůžověj
ší. Bude se nám  Evropa finlandizo- 
vat? Co když by ale došlo k opačné
mu finlandizačním u procesu ve vý
chodní Evropě, tak  jak  se o něm zmi
ňovali Poláci ještě před vyhlášením

stanného práva? Pohlédne-li dnes 
M oskva o několik desetiletí nazpět, 
nebyla sovětizace východní Evropy 
vlastně omyl? Nebylo by dnes lepší 
mít v sousedství sedm spolupracují
cích, zfínlandizovaných neutrálů a ne 
sedm nespolehlivých spojenců, na 
něž nutno  každou chvíli dohlédnout 
s tanky? Vzdor sebechvále o velké 
socialistické rodině, východní Evro
pa je dnes méně integrovaná, než je 
Evropa západní.

N etrpím e nedostatkem  paradoxů. 
M oskva nejlépe kontrolovala kom u
nistické hnutí ve dvacátých letech, 
době své největší slabosti. D neska je 
hnutí fragm entované, zbalkanizova- 
né a M oskva není sto svolat světovou 
konferenci soudruhů. Další vítězství 
kom unism u by v Kremlu třeba po
kládali za vlastní porážku. Nevěřím, 
že by Brežněv příliš držel palce Ber- 
linguerovi, aby se dostal v Itálii k mo
ci.

A co vztah sovětsko-čínský? Jestli
že došlo k rozkolu kvůli moskevské 
politice m írového soužití s W ashing
tonem , jak  to, že rozkol již dávno ne
zmizel?

Na jedné straně Sověti chtějí Čínu 
oslabit, ale na druhé straně mají zá
jem  o udobření. Před čtvrt stoletím  
sovětská a čínská ekonom ie byly 
kom patibilní. Dnes jsou to  však kon
kurenti, napřík lad  v olejářském prů 
myslu.

Ještě pár slov o afro-asijském  svě
tě. S pádem  kolonialism u Sovětský 
svaz bohatě sklízel, aniž kdy musel 
síti. Závist - nenávist - nacionalism us
- frustrace Afričanů, to  vše přišlo 
Kremlu vhod. Jenže všeho dočasu. 
M oskva nem á m odel, který by Afri
ce nabídla. Dnes již  nejsou Sověti ne
znám ou veličinou, jejich cíle jsou 
dost průhledné, jejich tak t a zachá
zení s jiným i národnostm i nemá 
zrovna tu  nejlepší pověst. A že by po
skytovali notnou hospodářskou po
moc? Východní blok se podílí na 
veškerém obchodě zemí Třetího svě
ta ubohoučkým i pěti procenty. So

větské p růn iky  do rovníkových 
džunglí mě nepřipraví o jedinou noc 
poklidného spánku. M oskva nemá, 
čím by ekonom icky či ideologicky 
om ráčila kohokoliv.

Z abránit Západu v přístupu ke 
zdrojům  surovin a energie je ovšem 
jiná věc. Bez úžiny H orm uz a bez Již
ní Afriky, nejbohatšího naleziště 
strategických m inerálů, se dem okra
cie neobejdou.

Až do roku 1976, éra Brežněvova 
prvního tajem nictví byla nejúspěš
nějším obdobím  v historii sovětské
ho m ezinárodního i dom ácího vývo
je. Kreml dosáhl strategickou rovno
váhu a stal se skutečně světovou vel
mocí.

Spojené státy a Sovětský svaz se 
dosud nikdy nepotkaly na bojišti. 
Nemají vzájemné územní nároky. 
M ají však porovnatelné problém y 
s vlastním i spojenci a paradoxem  
nukleárního věku: vzdor notné vo
jenské moci je  stále obtížnější kon
tro lovat své partnery a klienty.

Tohle je důležitý bod: Sovětský 
svaz je podstatně nakřáplá m ocnost. 
Technologicky je vadná, byrokratic
ky je sklerotická, a je též nejistota 
sama: trpí pocitem ohrožení vlastním 
lidem. M áme tu co dělat s deform o
vaným gigantem , jenž naprosto ne
dovede ovlivnit svou ideologií, je 
handicapován nepovedenou ekono
mií a diskreditován dom a a zejména 
v zahraničí svou politikou pronásle
dování a nesnášenlivosti. Jediným  
trium fem  Sovětského svazuje vojen
ská síla - kanóny a tanky.

Michael N ovák, americký publi
cista slovenského původu napsal, že 
není povinností národa, aby se mátl: 
leč šalba má obrovský mocenský do
pad.

Věru, ano. Dodejm e, že bychom 
neměli považovat naivitu a pitom ost 
za prom inutelné slabůstky. Zastán
ci to talitn ího způsobu života tvrdí, 
že my v pluralitních dem okraciích 
jsm e si příliš zvykli na pohodlný způ
sob života a výsledkem je počínání 
společnosti, jež je sobecká, narcisis- 
tická, a naprosto  neochotná své po
hodlí riskovat pro jakékoliv hodno
ty a cíle. T řeba je tom u tak. Ale přece 
jenom  naše civilizace se svými sado- 
m asochistickými sklony, m entální 
leností a nedostatkem  i občanské sta
tečnosti si stále zachovává dost znač
nou, tvořivou, optim istickou hodno
tu - schopnost pochyb, váhání, o tá 
zek. A též smyslu pro hum or. Ten, co 
neexistuje v dřevnatém  světě to ta lit
ních fosilů. A už jen p ro to  si naše ci
vilizace zaslouží, abychom  se o p a tr
ně radovali.

INZERCE ZÁPADU
Zadejte si Inzerci do Západu. Uvftáme zejména inzeráty zajfmajici čtenáře 

na celém světé (hotely, motely, restaurace, celosvětové firmy, zásilková služ
ba).

Při zprostředkováni inzerátu poskytneme provizi.
Drobné inzeráty v rubrice Služba čtenářům Západu $3.00 za řádek. 
Informace a ceník Inzerce zaSle administrace Západu na požádáni.
Západ rozesíláme do vice než třiceti zemf. Můžete pomoci nám i sobě!



J. Fabšic

Kreml a krize v Polsku
Časy se mění i v Rusku. Až do pa

desátých let si to aspiranti moci v ze
mi svátého Vladimíra vyřizovali vzá
jem ným  vyhlazováním. Dnes jsou je
jich metody civilizovanější - tím více 
to však vře pod fasádou kolektivního 
vedení. M anévrování v kremelských 
kuloárech moci zintenzívnělo ob
zvláště v posledních létech, kdy pře
stárlí kmeti Politbyra začali vymírat 
(Kosygin, Pelše, Suslov) a sám Brež- 
něv začal žít na vypůjčený čas. S od
stupem  doby je jasné, že vývoj udá
lostí v Polsku byl nejen deform ován 
tlakem  M oskvy, nýbrž také ovlivnil 
průběžný boj o moc v Kremlu.

Poté co v červenci 1980 polští děl
níci začali stávkové hnutí, moskev
ské vedení se zřejmě rozdělilo na 
obezřetné ‘holuby’, k nimž patřil 
Brežněv a Suslov, a agresívní ‘jestřá
by’ typu A ndreje Kirilenka. Kirilen- 
ko je dogm atik starého typu, které
mu není po chuti Brežněvova politi
ka détente a hospodářské spoluprá
ce se Západem . Jeho řešením je in
tegrace zemí východní Evropy do so
větského impéria a politika hospo
dářské soběstačnosti (která by osla
bila západní vliv na vývoj událostí 
v sovětském bloku). Polská krize— 
sam a o sobě důsledek politické a 
hospodářské détente— proto  Kiri- 
lenkovi přišla vhod. Ještě počátkem  
září 1980 Kirilenko osobně zrazoval 
polského šéfa Giereka před ústupky 
dělnické opozici. Krátce poté však 
byl G ierek donucen odstoupit a jeho 
nástupce K ania, zastánce umírněné 
politiky vůči Solidaritě, byl vřele 
uvítán Brežněvem. Brežněv prý mu 
dodatečně dal za ‘internacionální po
vinnost’ znorm alizovat situaci v Pol
sku do léta 1981. K ania však šel v 
D ubčekových šlépějích a moskevští 
‘jestřáb i’, podporováni satelitními 
stranam i v Praze a Berlíně, a také ve
liteli sovětských jednotek v satelit
ních zemích, na podzim  1980 začali 
tlačit na intervenci.

Brežněv, který se dostal tak  vyso
ko a přežil tam  tak  dlouho díky své 
schopnosti dělat ústupky v pravý čas, 
buď  s přípravam i invaze souhlasil, 
nebo byl prostě přehlasován. V kaž- < 
dém případě, někdy v polovině lišto- jj 
padu  1980 Sověti začali m obilizovat < 
záložníky v K arpatské oblasti, a ke < 
konci měsíce již bylo západním  po- < 
zorovatelům  jasné, že v sázce byla ;n 
vojenská intervence v Polsku.

M oskevské záměry vyvolaly mezi- “ 
národní odezvu. D ůležitou, m ožná

klíčovou událostí byla schůzka Brež- 
něva s americkým  senátorem  Charle
sem Percy 26. listopadu. Percy, kte
rý se brzo poté stal předsedou senát
ního Foreign Relations Com m ittee, 
jm énem  Reaganovy vlády vyslovil 
ochotu obnovit jednání o omezení 
nukleárního zbrojení, ale zároveň 
varoval Brežněva, že vojenská inter
vence v Polsku by ta to  jednání zne
možnila. Jakkoli odpudivá se Soli
darita Brežněvovi zdála, on vsadil 
svou prestiž na politiku détentu, a 
intervence v Polsku by znamenala 
nejen konec této politiky, nýbrž— 
m ožná—i konec jeho kariéry. Tak, 
na konci listopadu 1980, Brežněv 
zřejmě začal tahat drátky se zámě
rem zabránit polské invazi.

Na pom oc mu přišlo varšavské ve
dení, které 1. prosince, proti všem 
očekáváním  nekooptovalo do Polit
byra reform isty typu Rakowského, 
nýbrž dva známé konzervativce, 
M oczara a G rabského. T o  vzalo vítr 
z plachet kremelských ‘jestřábů ’. 
Brežněv se pak  zaměřil na  východo
evropské satelity. Z nich nejdogm a

tičtější se prokázalo H usákovo vede
ní, které ústy Vasil’a Bil’aka  srovna
lo situaci v Polsku s kontrarevolucí 
v Československu v roce 1968. Praž
ský a východoněmecký režim byly 
také nejvíc nakloněny k vojenskému 
řešení polské krize. M aďaři a  Bulhaři 
naopak s intervencí nesouhlasili. Ve 
snaze překonat politický pat, Brež
něv se obrátil na Rum uny, kteří s in
vazí pochopitelně také nesouhlasili, 
ale také se nezúčastňovali předinvaz- 
ních porad. Brežněv si teď narychlo 
pozval rum unského m inistra zahra
ničních věcí a zasvětil ho do situace. 
Rum uni pak přijeli do M oskvy na 
stejně narychlo svolanou poradu  de
legací Varšavského paktu  5. prosince 
1980, jejím ž cílem bylo ujasnit poli
tiku vůči Polsku. S rum unskou účastí 
se sovětská ‘delegace’, z níž Brežněv 
vymanévroval Kirilenka a nahradil 
ho svým mužem Suslovem, prosadila 
jak  se dalo očekávat. Delegace V ar
šavského paktu  5. prosince schválily 
politické—na rozdíl od vojenského— 
řešení polské krize a vyslovily pod
poru varšavskému vedení.

Mezitím Brežněv začal čistku v 
nejvyšších vojenských ešelónech. Zá
m inkou zřejmě byly nedostatky při 
m o b ilizac i z á lo ž n ík ů  o b z v lá š tě

Bratrská pomoc



v K arpatské oblasti. Prý dezertova
li tak masově, že to  vylučovalo soud
ní trestání. Na palební čáře se ocit
nul sám velitel sovětských pozemních 
sil generál Pavlovský, který si udělal 
jm éno invazí v srpnu 1968, jeho poli
tický zástupce, a velitelé nebo zástup
ci velitelů sovětských vojsk ve Vý
chodním  Něm ecku, Československu, 
Bělorusku a Pobaltí. Z velitelství so
větských vojsk sousedících s Polskem 
pouze velení K arpatské oblasti čist
ku přežilo bez ztráty. Noví kom an- 
dýři, navíc, jsou vesměs dobře za
psaní u Brežněvovy kliky.

Tak Brežněv na počátku prosin
ce 1980 odvrátil intervenci v Polsku, 
která ohrožovala jeho politické pře
žití. ‘Jestřáby’ v kremelském Polit
byru však zřejmě nepřesvědčil. N a
víc, v důsledku přiostřené politiky 
polského vedení se situace v Polsku 
zkom plikovala na sklonku roku
1980, a řada divokých stávek se zdála 
vést zemi do anarchie. Po několika 
týdnech váhání, sám Brežněv na za
hajovacím  projevu 26. partajního 
sjezdu v únoru 1981 prohlásil, že 
polská krize vyrostla z chybné poli
tiky polského vedení a z “ imperialis
tické subverze” . Ačkoli nový polský 
prem iér Jaruzelski mezitím dosáhl 
kom prom isu s W alesou, Brežněv si 
na závěr sjezdu pozval K aniu a Ja- 
ruzelského na kobereček a ‘přesvěd
čil’ je o nutnosti “neprodlené akce” 
k obhájení polského režimu. Závě
rečná zpráva o této poradě dokonce 
opakovala nechvalně znám ou ‘Brež- 
něvovu tézi’ o omezené suverenitě 
zemí sovětského bloku.

Popichováni Kremlem, K ania a 
Jaruzelski hned po návratu z M os
kvy nařídili zatčení nejznámějších 
disidentů, včetně K uroně a Michni- 
ka a zostřili dom ácí politiku. Výsled
ky se dostavily vzápětí: protestní 
stávka 300,000 dělníků v Lodži 10. 
března loňského roku zahájila novou 
vlnu masového nepokoje v Polsku. 
Kreml reagoval oznám ením  nových 
manévrů Varšavského paktu  na úze
mí Polska, V ýchodního Německa, 
Československa a západních oblastí 
Sovětského svazu. Rozsah a časová
ní m anévrů naznačovalo, že Sověti 
opět chystali tanky, buď k psycho
logickému nátlaku na Poláky, nebo 
k přím é intervenci ve stylu Srpna 
1968. O pět, západní vlády, včetně 
Reaganovy a Schmidtovy, nenecha
ly Kreml na pochybách, že znásilně
ní Polska by ohrozilo celou škálu so
větských vztahů se Západem , včetně 
byznysu se sibiřským topným  ply
nem a am erickou pšenicí. Státní 
sekretář H aig například varoval

M oskvu, že invaze Polska by přinu
tila Reagana přezkoum at jeho před
volební slib o zrušení em barga na vý
voz am erického obilí do Sovětského 
svazu.

Kreml opět ustoupil. 7. dubna loň
ského roku Brežněv podpořil polské 
vedení, a tentýž den skončily pro
dloužené manévry D ružba 81. Asi o 
čtrnáct dnů později K ania vyslovil 
odhodlání pokračovat v reform ách - 
a příští den am erická vláda ukon
čila em gargo na dodávky obilí do 
Sovětského svazu!

Reformní vlna v Polsku poté zača
la stoupat. Kreml nepochybně sledo
val vývoj v Polsku s totální nelibostí, 
ale odpůrci vojenské intervence v Po
litbyru převládli. Cena invaze byla 
příliš vysoká. Vynořila se jiná, láka
vější alternativa - nasazení polské ar
mády proti Solidaritě. Přední západ
ní odborník se již loni v létě dozvě
děl při návštěvě Polska, že právě tu
to alternativu již polské vedení zva
žovalo. Překvapivé zvolení generála

Jaruzelského šéfem polské kom unis
tické strany 18. října pak odstranilo 
poslední překážku k realizaci scéná
ře, určitě naplánovaného s ruským 
vědomím, který se pak uskutečnil 13. 
prosince loňského roku.

Jak  to to  ‘dom ácí’ řešení polské 
krize ovlivnilo kremelské vedení? 
Stoupenci invaze, obzvláště Kirilen- 
ko, nepochybně poškodili své mo
censké ambice. Sám Kirilenko zmizel 
z veřejného života po několik měsí
ců - výmluvné znamení jeho politic
kého neduhu. Brežněvova klika pol
skou krizi přežila v moci, ale Brež
něv se zřejmě přeexponoval a s úm r
tím Suslova mu odešla jeho ‘šedá 
eminence’. Brežněv je dnes politicky 
oslaben, a jeho protežé K onstantin 
Černěnko ztratil pozici korunního 
prince. Ta, zdá se, alespoň dočasně 
připadla bývalému šéfu KGB Jurim u 
A ndropovi. □

Vratislav Pěchota

Diplomacie a československé zlato
Mezi pochm urným i zvěstmi o vá

lečných přípravách im perialism u a 
cenových opatřeních vlády přinesl 
československý tisk jednoho únoro
vého dne vítěznou zprávu: díky vytr
valému úsilí československé diplo
macie se do vlasti vrátil zlatý poklad 
uloupený Hitlerem  a zadržovaný po 
celé poválečné období Američany.

Jak  to vlastně všechno bylo?

Historie měnového zlata

V létě 1939 vypukl v Londýně 
skandál. Jak o  by nebylo dost na han
bě, která poskvrnila britskou čest 
v M nichově, přičinila se ctihodná 
Bank o f England o novou p ro rad 
nost na Československu. Podstatná 
část československého zlatého po
kladu až dosud ušla nacistické h ra
bivosti, protože byla uložena v neu
trální Basileji u Banky pro  m eziná
rodní platby. Po březnové okupaci 
Prahy poslali Němci do Basileje vy
soké úředníky někdejší N árodní ban
ky československé, kteří měli podpi
sové právo k dispozici s českosloven
ským účtem. Přestože šlo o zjevný 
případ dispozice z donucení, vyho
věla basilejská banka jejich pokynu, 
převedla zlato na londýnskou Bank 
o f England a ta  je s bankéřskou spo
lehlivostí um ístila podle dispozic na 
účet německé Reichsbank. Českoslo
venský zlatý poklad  byl chladno

krevně předán Hitlerovi. Britská 
vláda zahanbeně mlčela, tisk rozhoř
čeně psal o kolaboraci s nacisty a ně
kolik členů parlam entu podalo inter
pelaci. Později čs. vláda v exilu zauja
la právní stanovisko, že transfer zlata 
byl m ezinárodně neplatný. M im o
chodem , zlato zůstalo po celou válku 
v Londýně. Britská vláda sekvestro- 
vala účet německé Reichsbank hned 
po vypuknutí války v září 1939 a zla
té pruty  spolu se zlatými mincemi bez 
hnutí ležely v sejfech na Treadneedle 
Street jako  pozastavené německé 
aktivum  až do roku 1947. V té době 
přešly pod správu mezispojenecké 
T ripartitn í komise pro restituci mě
nového zlata.

T ripartitn í komisi tvořily Spojené 
státy, Velká Británie a Francie. Je 
jím  úkolem bylo shrom áždit všechno 
německé zlato, na které přišly spo
jenecké arm ády (s výjimkou sovět
ské, ta  považovala zlato, které jí pad
lo do rukou, za vlastní nedělitelnou 
kořist), posoudit nároky okupova
ných zemí a rozdělit zabavené zlato 
v pom ěru k množství m ěnového zlata 
uloupeného každé spojenecké zemi. 
Československu byl v roce 1947 při
znán podíl na “ něm eckém ” zlatě v 
m nožství 24 tun , z nichž bylo nece
lých šest tun počátkem  roku 1948 do
praveno do Prahy.

Po únoru 1948 Tripartitn í komise 
další dodávky zlata do Českosloven-



ska zastavila; vlády USA, Velké Bri
tánie a Francie prohlásily, že zlato 
neuvolni, dokud Československo ne-: 
poskytne jejich občanům  náhradu za 
majetek postižený znárodňovacími: 
opatřením i. N áhradová dohoda si 
Francií odstranila francouzské veto 
už v roce 1950 a Velká Británie byla 
v duchu tradiční smířlivosti ochotna 
hlasovat v T ripartitn í komisi za vrá
cení zlata, jestliže s ním budou sou
hlasit Spojené státy.

Náhrada za znárodnění

Spojené státy ovšem nesouhlasily. 
Kongres USA schválil v roce 1949 zá
kon o náhradovém  řízení (Inter
national Claims Settlement Act of 
1949), k němuž v roce 1958 přičlenil 
zvláštní dodatek nazvaný “Nároky 
vůči Československu” . Jím  se oprav
ňovala Komise pro náhradové řízení 
(U.S. Foreign Claims Settlement 
Commission), aby projednala přípa
dy amerických občanů poškozených 
čs. znárodněním  a vyměřila jim  ná
hradu. D o roku 1962, kdy řízení 
skončilo, uznala komise 2,630 poža
davků a přisoudila žadatelům  náhra
du v celkové výši 72 miliónů dolarů. 
Vyloučila ovšem z náhrady ty, kteří 
se stali americkými občany teprve po 
československých znárodňovacích  
opatřeních. Tak totiž pravil americ
ký zákon. Podle něho m ohla am eric
ká vláda požadovat náhradu  pouze 
jm énem  těch osob, které byly ame
rickými občany jak  v době znárod
ňovacího dekretu, tak i v době podá
ní žádosti o náhradu. O statně to byl 
v té době požadavek m ezinárodního 
práva.

N áhrady byly sice am erickou ko
misí přisouzeny, ale peníze na jejich 
vyplacení nebyly. M ohlo být rozděle
no pouze 8,5 milionu dolarů , které 
am erické m inisterstvo financí utržilo 
z prodeje zabaveného zařízení pro 
válcovnu oceli, k terou před únorem  
1948 v P ittsburghu objednaly a za
platily Vítkovické železárny.

Jednání s československou vlá
dou se vlekla. Československo sam o
zřejmě nepospíchalo s uzavřením  do
hody, která by sice přinesla do po
kladnice 18,4 tun  zlata v hodnotě asi 
20 m iliónů dolarů (ovšem zčásti v 
mincích historické hodnoty, tudíž 
určených k uložení, nikoli ke zpeně
žení), zato by však znam enala vysá
zet z věčně vyschlé devizové rezervy 
tém ěř čtyřnásobek v dolarech. Samo
zřejmě se počítalo s tím , že Am eriča
né půjdou dolů se svými požadavky. 
A byl pro to důvod. V náhradových 
jednáních s jiným i socialistickými 
státy  slevily USA v prům ěru 60% z

původních nároků. A nepožadovaly 
žádné úroky. Věci spěly k takovém u 
vypořádání i s Československem. 
První předběžná dohoda se připravi
la v roce 1963; odškodnění za zná
rodnění však bylo tak nízké, že se 
am erická vláda ani nepokusila o zís
kání podpory v Kongresu. Léta ubí
hala, politické ovzduší v českoslo- 
vensko-amerických vztazích větši
nou nedovolovalo pokrok v jednání.
V polovině sedmdesátých let nastal 
détente a československé stanovisko 
se “ změkčilo” : výsledkem byla doho
da parafovaná v roce 1974. Podle ní 
měli am eričtí nárokovatelé dostat 
během příštích 12 let celkem 20 mi
liónů dolarů ve splátkách a Česko
slovensko mělo hned obdržet své zla
to a návdavkem  doložku nejvyšších 
výhod. C entra diplomacie ve W ash
ingtonu i v Praze se nadým ala uspo
kojením.

Realizaci dohody však zmařil ame
rický Kongres. Jakm ile se s dohod
nutými podm ínkam i seznámil, řekl 
rozhodně ne. Usnesl se na zákonu, 
jehož první bod nařizoval vládě pro
vést s Československem nové jedná
ní a předložit výsledky k zákono
dárném u schválení předtím , než se 
s Československem podepíše nová 
dohoda. D ruhý bod uzákoňoval, že 
Československu nesmí být vydáno 
žádné zlato do doby, než bude 
uzavřena dohoda zcela vyhovující 
představě Kongresu. Zdálo se, že ces
ta k m ajetkovém u narovnání je pro 
celou další generaci zahrazena.

Stalo se však něco, s čím nikdo ne
počítal. Cena zlata vyletěla vzhůru 
jako  kosm ická raketa. Na vrcholu 
zlaté konjunktury na jaře 1980 do
sáhlo československé zlato hodnoty 
400 miliónů dolarů. Postupně sice 
kleslo na 250 miliónů, ale i ta to  část
ka byla mocným Dodnětem k doho
dě: pom ohla by Československu za- 
pravit úroky ze západních půjček 
alespoň za celý jeden rok. A tak se 
jednání dalo znovu do pohybu.

Přispěla k tom u ještě jedna okol
nost. Kongres USA pom alu ztrácel 
trpělivost a přestával spoléhat na 
ujišťování státn ího departm entu , že 
diplom atické úsilí nepolevuje a že 
uspokojivý výsledek je o tázkou k rá t
kého času. K ongresm an W olff a se
nátoři M oynihan a Schmitt předloži
li předlohu zákona, aby se část čes
koslovenského zlata uloženého v 
USA (8,2 tun) prostě zpeněžila, vý
nos uložil a úroky rozdělovaly mezi 
nárokovatele do doby, až budou 
splaceny všechny přiznané nároky; 
pak se měl základní kapitál vrátit 
místo zlata Československu. Zákon 
sice nebyl přijat (státní departm ent

a vlády Velké Británie a Francie jej 
označily za porušení m ezinárodního 
práva), ale jeho hrozba zapůsobila. 
6. listopadu 1981 byla v Praze para
fována nová dohoda o m ajetko
právním  a finančním  vypořádání 
mezi USA a ČSSR.

D ohoda je dokum ent zcela ojedi
nělý, srovnáme-li ji s jinými úp ra
vami v náhradové oblasti v pováleč
né historii. Československo se zavá
zalo zaplatit v hotovosti a bez p ro 
dlení částku 81,5 miliónů dolarů, což
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představuje víc než 100% hodnoty 
náhrad  přisouzených americkým ob
čanům  Komisí pro náhradové říze
ní. Šek byl odevzdán americkým  zá
stupcům  z ruky do ruky výměnou za 
dokum ent opravňující k převzetí zla- 
ta. Československá vláda se rovněž 
zavázala dodatečně zaplatit 5 milió
nů dolarů  za m ateriál, který v roce 
1946 koupila na úvěr československá 
arm áda z přebytků am erické arm á
dy, o čemž po léta československá 
vláda odpírala  vůbec jednat. Uvolni
la také dva korunové účty u praž
ských bank, které sloužily potřebám  
Pattonovy arm ády a americkému 
velvyslanectví a byly po zániku čes- 
koslovensko-am erického spojenectví 
v roce 1948 prostě zablokovány. A 
konečně se vzdala nároku  na od
škodnění za konfiskaci šestnáctimi- 
liónové válcovny oceli, kterou am e
rická vláda tak lacino prodala do 
Argentiny. A to  všechno jen za jedi
ný ústupek: za souhlas USA s uvol
něním 8,2 tun zlata spravovaného 
new yorskou Federální rezervní ban
kou a 10,2 tun  zlata uloženého ve 
sklepeních Bank o f England v Lon
dýně. D oložka nejvyšších výhod zů
stává vzdálenou vidinou do doby, 
než Československo zlepší svou po
věst, pokud  jde o dodržování mezi
národních norem  lidských práv.

Rozdělení náhrady

Krom ě kapek z výtěžku prodeje 
válcovny před dvaceti pěti, roky zů
stávali čekatelé na náhradu  v USA 
po celé poválečné období neuspoko
jeni. N ěkteří z nich se vyrovnání ne
dočkali a jejich nároky přešly na dě
dice.

V prosinci 1981 schválil americký 
Kongres zákon pod názvem “Czecho- 
slovakian Claims Settlement Act o f 
1981” . V něm schvaluje dohodu a 
provádí rozdělení získané náhrady. 
Z částky 81,5 miliónů dolarů  si fede
rální vláda ponechává na pokrytí 
ad m in is tra tiv n ích  výdajů  pouze 
50.000 dolarů . Zůstatek se rozděluje 
takto:

1) 74,55 m iliónů dolarů dostanou 
osoby, kterým  Komise pro  náhrado
vé řízení již před léty přiznala náhra
du a vydala příslušný výměr. Tyto 
osoby se nem usí o výplatu hlásit: do
stanou šek v nejbližších týdnech, le
daže by vznikl spor o oprávněného 
dědice.

2) 1,5 m iliónu dolarů bude rozdě
leno mezi am erické občany, kteří 
utrpěli škodu nikoli poválečným  zná
rodněním , nýbrž v důsledku pozděj
ších československých opatření v do
bě mezi 8. srpnem  1958 a koncem  ro

ku 1981. Ti se musí o náhradu přihlá
sit u zmíněné komise a řádně doložit 
svůj nárok. Půjde asi většinou o dědi
ce nem ovitostí v Československu, 
kterým čs. úřady zabránily v převze
tí dědictví a  převedly je na národní 
výbory.

3) 5,4 miliónů dolarů připadá na 
podíl tzv. “ Benešovy” skupiny náro- 
kovatelů. Jde o právní zajímavost. 
Jak  již byla zmínka, m ezinárodní 
právo praví, že stát může vznášet 
vůči jiném u státu m ajetkoprávní ná
roky jen za osoby, které byly jeho 
státním i občany v době, kdy se jim 
stala újma. Státní departm ent vložil 
tu to  zásadu dokonce do čs.-americké 
dohody. Kongres však rozhodljinak. 
Usoudil, že by nebylo spravedlivé, 
kdyby se náhrada odepřela osobám , 
které v době znárodňovacích dekre
tů  v roce 1945 sice americkými obča
ny nebyli, ale stali se jim i ještě před 
únorem  1948. Ke zdůvodnění vytvo
řil Kongres právní fikci: znárodňo
vací dekrety podepsané presidentem 
Benešem neznam enaly konfiskaci 
m ajetku, protože slibovaly plnou 
náhradu; teprve poúnorová vláda 
odepřela právo na náhradu  a učinila 
z dekretů opatření konfiskační. O 
podíl na této  částce se tedy m ohou 
hlásit naturalizovaní A m eričané či 
jejich dědici, kteří své nároky Komi
si p ro  náhradové řízení před lety 
předložili, ale dostali vyrozum ění, 
že se jejich žádost zam ítá z důvodu, 
že v rozhodné době nebyli americký
mi občany. Nyní tedy splňují tuto 
podm ínku ze zákona. Americké 
opatření však nevytváří precedent 
pro jiné státy. Nem ohou se tudíž do
volávat například nynější kanadští 
občané, kterým  kanadská komise za
m ítla podíl na náhradě získané před 
časem z Československa, protože ne
byli v době znárodnění ještě kanad
skými občany.

Ještě k otázce občanství

M noho zlé krve napřík lad  při roz
dělování náhrad  v K anadě způsobilo 
dvojí občanství některých kanad
ských nárokovatelů. Tam , kde ka
nadská komise rozhodla, že dom i
nantní bylo v rozhodné době občan
ství československé, dotyčná osoba 
nic z náhrady nedostala. V případě 
USA tento problém  díky českoslo- 
v e n s k o -a m e r ic k é  n a tu r a l iz a č n í  
smlouvě z roku  1928 odpadá. Podle 
ní se m á zato, že českoslovenští ob 
čané, kteří byli naturalizováni v 
USA, pozbyli své někdejší českoslo
venské občanství a jsou výlučně am e
rickými občany. Při jednání o m a
jetkoprávním  vypořádání se česko
slovenská strana pokoušela využít

výjimky z tohoto  pravidla, ale to na
konec nemělo na výsledné narovnání 
žádný účinek. Ta výjimka totiž praví, 
že pravidlo stanovené ve smlouvě z 
roku 1928 neplatí, jestliže se naturali- 
zace dosáhne v době, kdy je m ateřská 
země naturalizované osoby ve válce. 
Klauzuli vložil do smlouvy profesor 
K rofta, tehdejší zmocněnec za Čes
koslovenskou republiku. Byla nadik
tována pochopitelnou snahou zabrá
nit méně chrabrým  synům vlasti vy
hnout se v době válečného ohrožení 
vojenské povinnosti odchodem  do 
Ameriky a získáním am erického ob
čanství. Českoslovenští vyjednava
či o m ajetkoprávní dohodu chtěli 
klauzuli použít pro vyloučení náro
ků většího počtu naturalizovaných 
Am eričanů československého půvo
du z náhrad. A rgum entovali, že 
právně stav války mezi Českoslo
venskem a Německem trval od Mni
chova až do prohlášení presidenta 
Zápotockého o jeho ukončení v roce 
1955. Proto se tudíž Čechoslováci na
turalizovaní v USA v letech 1938 až 
1955 neměli pro účely náhrady za 
znárodnění považovat za americké 
občany. Američtí vyjednavači však 
argum entaci nepřijali.

Výhrady vůči dohodě

M álokteré m ezinárodní ujednání 
je  pro obě strany natolik uspokojivé, 
že se oboustranně oslavuje. N áhra
dová dohoda mezi USA a Českoslo
venskem je takovým  výjimečným 
smluvním dílem. Vláda USA se může 
pochlubit tím , že pro své občany zís
kala více než stoprocentní odškodně
ní za socialistické znárodnění, což se 
ještě nikom u a nikdy nepodařilo. 
Československá vláda získává téměř 
dvacet tun zlata v době, kdy je nou
ze největší. Zdálo by se tedy, že proti 
takové dohodě nikdo nebude. A pře
ce. Ozvaly se hlasy, dokonce v K on
gresu USA, které přirovnaly vydání 
československého zlata k dohodě, 
podle níž Spojené státy před časem 
odevzdaly M aďarsku korunu sv. 
Štěpána, aniž by prý dosáhli ústup
ků v oblasti lidských práv. K ongres
m an Edw ard Derwinski navrhl, aby 
se měnové zlato p ro to  nevydalo čes
koslovenské vládě, nýbrž se použilo 
p ro  poskytnutí pomoci obětem poli
tického pronásledování v Českoslo
vensku.

Co dále?

Zda dohoda otevře brány obchod
ní a jiné výměně mezi ČSSR a USA, 
není jisté. O dstranila sice jedno záva
ží, ale m nohem  těžší zůstávají.

Cílem čs. snažení zůstává získání



Stanislav Reiniš

Pod vedením rodné strany...
...vzhůru k lepším zítřkům ...ne

ochvějně v táboře m íru...za m oudré
ho vedení Kom unistické strany Čes
koslovenska...na věčné časy...náš 
v zo r...n áš  lid ...dě ln ická  tř íd a ...a ť  
žije...na počest...uhájím e...

Tyto slovní poluce—v anglosas- 
ském i českém smyslu—provází člo
věka socialistického státu  neustále. 
Od okam žiku, kdy dítě vyhlédne nad 
okrajem  kočárku, začíná dostávat 
svou denní dávku jednoznačných, 
jasných, srozum itelných, nepopira
telných životních pravd. Ve škole

človíček slabikuje: “ Ola má m ám u... 
Jan  je také pionýr...Ve škole je živo. 
Bude Svátek práce.”  Pak človíček 
roste, je  školen, ještě více školen, 
prodělá VUM L, nikde nezakopne, 
nic neodm ítne, okna zdobí, Čest p rá 
ci zdraví, příbuzní jsou v pořádku, a 
hle, jednoho dne uvědomělý již sou
druh dosáhne kýžené odměny a vyje
de do Z ápadního Německa na dovo
lenou. Po letech toho, čemu se tady 
říká mytí m ozku, vyrazí občan, aby 
se pobytem  ve zdem oralizované cizi
ně posílil k dalšímu budování i ob ra
ně vlasti. Co říká, co si myslí hrdý 
občan?

Víme to  dost přesně. Organizace 
zkoum ající veřejné mínění v západ
ních zemích se ptaly, experti vše peč
livě zhodnotili, posoudili representa- 
tivnost výběru těch, kteří odpovídali 
na otázky, našli, kde by m ohly být 
chyby a nepřesnosti. Z  tisíců odpově
dí Čechoslováků, Poláků a M aďarů, 
kteří navštívili R akousko, D ánsko, 
Francii, Anglii, Západní Německo 
a jiné západoevropské země, pak 
vznikl obraz vývoje jejich myšlení. 
Ten v dem okratických zemích nemá 
obdoby. D em okratickým  myslím je 
zcela nepochopitelné, jak  může žít 
a vegetovat stát, jehož obyvatelé si o 
něm myslí právě to, co si myslí jeho 
vybraní, prokádrovaní, vyškolení, 
spolehliví, za hranice vypuštění ob
čané, jejichž cesty do kapitalistické 
ciziny byly v souladu se státním  
zájmem. Občané, jejichž cesty neby
ly v souladu se státním  zájm em , ve 
statistice uvedeni nejsou, protože se
děli dom a. Co ti si mysleli, bylo ještě 
asi o tři třídy horší.

Nejdříve se podívejme na víc než 
9000 odpovědí na o tázku, k terý  sys
tém lépe funguje, zda socialismus ne
bo západní dem okracie. O tázka zně
la přesně takto: “Jak funguje socia
lismus v praxi - velmi dobře, dobře, 
špatně, velmi špatně?” Podle mínění 
Čechoslováků v roce 1975/76 je so
cialismus velmi dobrý  nebo dobrý  v 
16% odpovědích, špatný a velmi 
špatný v 61% odpovědích, neroz
hodnuti zůstávají 23%. V roce 1979/ 
80 bylo pozitivních odpovědí už jen 
12%, zam ítavých 76%, nerozhodnu
ti jsou  12%. To říkali m ladí pod  30 
let i starší, muži i ženy. N a otázku, 
zda k tom uto  názoru dospěli respon
denti sam i, odpovědělo 86% kladně. 
Sam ozřejm ě, protože život v socia
lismu je tou  nejlepší politickou ško
lou pro každého.

doložky nejvyšších výhod. Její po
skytnutí je v rukou amerického Kon
gresu. Podm ínkou pro ně je plnění 
přijatých m ezinárodních závazků 
československou vládou. Především 
závazků vyplývajících z Helsinské
ho závěrečného aktu z roku 1975. Ale 
také závazků dvoustranných.

D ohoda o m ajetkovém a finanč
ním vypořádání vytvořila určitou 
rezervu dobré vůle. Je na českoslo
venských úřadech, především na 
těch, které spravují zařízení druhu 
Bartolomějské a Ruzyně, aby tuto 
rezervu rychle neprohospodařily.



PREČO MILUJEME SOV/ETSKY ZVÁZ 
HLOPA OTAZKA, SŮ&RUlKA UČITEIlKA 
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CHCETE POSTAT DO MALÉRU f

lo s Číňany a 13% nikde. D ata  z Čes
koslovenska z toho roku bohužel ne
máme k dispozici.

Nemají to  tedy sovětští soudruzi 
na východě Evropy lehké. Těch, kte
ří je mají rádi, je pram álo. A to si 
ještě myslím, že odpovědi jim  přátel
ské byly hlavně vysloveny těmi, kdo 
se přece jenom  báli, že je někdo usly
ší, a všude že je plno špionů, a bůhví 
kdo se mě to  vyptává. Také známé 
protisocialistické firmy, jak  jsm e již 
říkali, za hranice nem ůžou a odpo
vídat tedy také ne.

Tyto sociologické průzkum y se už 
dělají m noho let, a jejich výsledky 
jsou velmi spolehlivé. Nezávisle 
zkoum ané skupiny dat ukazují velmi 
malé, statisticky zanedbatelné výky
vy. O dhaduje se, že srovnání s celou 
československou populací je možné, 
a chyba odhadu je asi 2%.

Takové je tedy smýšlení našich lidí 
dom a. M nozí z nich dnes přicházejí 
do exilu, protože už nevěří, že by se 
to tam  v Československu kdy m ohlo 
zlepšit. Občas se o těch nových opět 
proslýchá, že někteří jsou  “ nějací 
divní” , že jsou  “načichlí kom unis
m em ” a tak. Pravý opak je  pravdou.

N a tom to  místě si m ůžeme odpo

vědět, aspoň zčásti, na jednu váž
nou otázku. Bude válka nebo nebu
de, a když bude, jak  bude p robíhat a 
jak  dopadne? Odpovědět si můžeme 
takto: Který vojevůdce se odváží vy
táhnout do boje, když 90% jeho vojá
ků sym patizuje s nepřítelem nebo 
jsou  aspoň neutrální? Všechny výda
je  na zbrojení ve východní Evropě 
jsou  na nic, když strana a vláda vlast
ně vyzbrojuje svého nepřítele. Čes
koslovenská republika není státem 
pro nás, je jen státem  nad nám i, a na
še sympatie jsou jinde. K dopak by za 
ně pokládal život.

Nedělejme si však iluze o všech. 
Dnes jsou, jak  statistika ukazuje, stá
le ještě takoví, kteří by hlasovali pro 
kom unisty a bojovali pro Sovětský 
svaz. Z nich se pořád  ještě m ohou 
rekrutovat fízlové, kati, tajem níci i 
celé jednotky, které by střílely do li
dí ve jm énu Velikého učení.

Zajímavý je také vývojový trend 
těchto názorů. Před lety tom u bylo 
jinak . Tehdy ještě měl bolševik páru. 
Sliboval, plánoval, organizoval, od
haloval, mobilizoval, přesvědčoval, 
prorokoval. Ale vývoj pokračuje 
dál, a brzy už přijde čas, kdy nebu-

>

Na otázku, jak  funguje západní 
dem okracie, odpovědělo 70% re
spondentů s nadšením , že dobře nebo 
velmi dobře. Jen 7% odpovědělo, že 
funguje špatně nebo velmi špatně, a 
25% bylo nerozhodnuto. To bylo 
v letech 1975/76. S trohá mluva čísel 
nám  však praví, že v letech 1979/80 
bylo těch, kteří byli nadšeni západ
ní dem okracií, už 77%. Těch, kterým 
se nelíbila, bylo 8%. N erozhodnu
tých bylo 15%. Za čtyři roky tedy po
klesl počet nerozhodnutých o 10%. 
Ti, kteří se o tyto věci dříve nezají
mali, se tedy přidali k většině dávají
cí přednost dem okracii před socia
lismem.

P o d o b n é  o cen ěn í so c ia lism u  
poskytli i M aďaři a Poláci. Maďaři, 
vzhledem ke kádárism u, se o socia
lismu vyjadřovali o něco lépe, ale ta 
ké jich bylo proti víc než 50%. N a
konec jsm e všichni na jedné lodi, a 
ani K ádár nemůže překročit svůj 
stín.

Z pom ěru našich lidí k socialismu 
a dem orkacii vyplývá i jejich vztah k 
eventuelním u vážném u, tj. válečné
mu konfliktu mezi USA a SSSR. 
O tázka zněla:

“Jestliže vznikne vážný konflikt 
mezi Spojenými státy a Sovětským 
svazem, budou vaše sympatie na stra
ně USA, na straně SSSR, nebo na žád
né straně?”

Na tu to  otázku odpovědělo 4878 
občanů Československa, M aďarska 
a Polska tak to : 61% bude na straně 
USA; 10% bude na straně SSSR; 22% 
bude neutrálních, a 7% nebylo roz
hodnuto. Muži byli spíše pro USA, 
ženy byly spíše neutrální a nerozhod
nuty. Snad to souvisí s větší mírumi- 
lovností žen, s představou, že by je 
jich synové museli jít do války atd. 
Čechoslováci jsou  o něco radikálněj
ší než ostatní, 67% je s USA, 6% s 
SSSR, 19% neutrálních a 8% neroz
hodnutých.

Zajím avé byly i odpovědi na o táz
ku: “V konfliktu mezi Sovětským sva
zem a Čínou jsou vaše sympatie na 
straně Sovětského svazu, Číny, nebo 
na žádné z nich?”

Tém ěř polovina Čechoslováků, 
45%, považuje obojí za stejně mizer
né a jsou  neutrální. 32% si myslí, že 
Čína dělá proti SSSR aspoň něco a 
fandí jí. 11% se spíše bojí žlutého ne
bezpečí a jsou  p ro to  na straně SSSR. 
12% bylo v roce 1981 nerozhodnuto. 
H luboké a věčné přátelství našeho li
du k m ohutném u Sovětskému svazu 
tedy, jaksi, v tom to případě také ne
funguje.

Je zajímavé, jak  se sym patie mění. 
T ak třeba  ještě v roce 1963 bylo 33% 
M aďarů n a  straně SSSR, 5% jich by



Josef Škvorecký

O převaze marxismu-leninismu nad Sherlockem Holmesem
13. října 1880 napsal, a ještě téhož 

dne odeslal, Charles Darwin dopis 
tohoto  znění:

Vážený pane,
Velmi Vám děkuji za Váš laskavý 

dopis a přílohu - publikace Vašich ko
mentářů o mých spisech v jakékoliv  
podobě však nevyžaduje mého schvá
lení, a bylo by směšné, abych svoloval 
k  něčemu, co m é svolení nepotřebuje. 
Byl bych Vám však vděčen, kdyby pří
slušný díl nebo svazek knižnice nebyl 
věnován m ně  (třebaže Vám děkuji za 
Vámi zamýšlenou poctu), neboť to by 
do jis té  m íry implikovalo, že knižnici 
schvaluji, ačkoliv o n í nic nevím. Na
víc, třebaže jsem  rozhodný zastánce 
svobodného myšlení o všech předmě
tech, zdá se m i (ať už oprávněně nebo 
nikoliv), že přím é útoky na křesťan
ství a theismus nemají na veřejnost 
prakticky žádný vliv a že svobodě myš
lení nejlépe pomáhá postupné osvětlo
vání lidských myslí, ja k é  pram ení z  po
kroku vědy. Odjakživa jsem  proto měl 
zásadu, vyhýbat se psaní o nábožen
ství, a omezil jsem  se na vědu. Snad  
jsem  přespříliš ovlivněn tím, že některé  
členy m é rodiny by ranilo, kdybych ja 
kým koliv způsobem přispěl k  útokům  
na náboženství. Je mi vždy líto, mu- 
sím-li Vám odmítnout splnění nějaké 
žádosti, ale jsem  starý, příliš sil už mi 
nezbývá, a číst korektury  (jak vím z 
přítom né zkušenosti) mě velice unavu
je-

Zůstávám, vážený pane 
vždy Váš

Charles Darwin

de dost pravověrných soudruhů ani 
na sestavení kom pletního ústředního 
výboru. Vývoj socialismu vstoupil do 
svého nejvyššího, zahrávajícího stá
dia. Reálný socialismus se nedostává 
na smetiště dějin. Reálný socialis
mus je smetištěm dějin. Je pocho
pitelné, že ti, kteří kdysi za stranou 
stáli (a v roce 1946 volilo kom unisty 
přes 40% Čechoslováků), poznávají, 
že se mýlili a od strany se odvracejí. 
Tento proces my v exilu můžeme, a 
musíme, urychlovat, kupř. osobním 
inform ováním  v dopisech. To může 
udělat každý. Nemusíme čekat jen 
na Svobodnou Evropu, a nemusíme 
do dopisů psát jen o rodině. N apří
klad xeroxové kopie článků ze Z ápa
du m ohou projít.

Na druhé straně některé věci dě
lat nemusíme. M nozí v exilu se snaží 
si vybojovat ostruhy bojovníka proti

Tento dopis byl součástí korespon
dence, kterou po sm rti Bedřicha En
gelse zdědila dcera Karla Marxe 
Eleanor. Když ta, s přičiněním  svého 
druha Edw arda Avelinga, spáchala 
sebevraždu, její archív přešel do 
vlastnictví její starší sestry Laury a 
jejího manžela Paula Lafargue. Po je
jich společné sebevraždě dostala do
pis německá sociální dem okracie.

V jejích archívech dokum ent ležel ne
rušeně až do chvíle, kdyjej, neznámo 
jak , získal D avid Riazanov pro mos
kevský Ú stav M arxe a Engelse. T ato  
učená i jiná instituce jej v roce 1931 
vydala v časopise Pod znamením mar
xism u ; s vědeckým kom entářem  A r
nošta K olm ana, tehdy vědeckého 
pracovníka sovětských vědeckých 
pracovišť.

kom unism u tím, že do om rzení opa
kují, kdo kde kdy měl se stranou  co 
společného, a jak  je to  možné, že ta 
kový Pavel K ohout psal písničky o 
ja ru  a socialismu a dneska je v exilu 
a dovoluje si psát a neklečí v žíněném 
rouše. H ledají pro to  všecky možné 
důvody, jen ne ten pravý. O dklon lidí 
od socialismu je nevyhnutelný histo
rický proces. Socialismus prostě není 
tím, co sliboval. Týká se to  nejen 
obyčejných lidí, ale i těch, kteří se se 
stranou kdysi ztotožňovali. Z jejich 
pochyb vzniklo přesvědčení, z pře
svědčení činy. Pavlu K ohoutovi by 
bylo m ateriálně lépe jak o  národní
mu umělci, který by seděl vedle Ry- 
báka a jiných a s důvěrou hleděl vstříc 
skleróze a bronzovém u pom níku. 
Luďkovi Pachm anovi by bylo třeba 
lip jako  šachovému velmistru pod 
penzí. Zdeněk M lynář by už dnes

Proč jej publikovala? Co je na do
pise, z hlediska marxismu-leninismu, 
zvlášť cenné?

Dvě věci: předně tento dopis, kte
rý, jak  se pravilo ve vědeckém ko
m entáři, je Darwinovou odpovědí na 
Marxovu žádost, aby přečetl korektu
ry anglického vydání Kapitálu, a to 
v pasážích (kapitoly XII. a XIII.), kde 
M arx píše o vývojové teorii, dem on
struje vřelý vztah jednoho z otců mo
derní vědy k jednom u ze dvou, byť 
mimovolných, otců učení všech uče
ní, a za druhé je dopis názorný pří
klad toho, jak  ideologie vládnoucí tří
dy těžce dusí vědecký výzkum, neboť 
vědci buržoasní společnosti m ají ta
kový strach z tzv. veřejného mínění 
buržoasie, že i duševní titáni form átu  
Darwina se bojí projevit své pravé 
a theistické  přesvědčení...Buržoasní 
svoboda výzkum u není nic než fikce. 
Tak soudí britský marxista C. Palme 
D u tt v časopise Labour M onthly , i 
když bohužel nevysvětlil, čím to, že 
když buržoasní svoboda výzkum u je 
pouhá fikce, dokázal se jeho krajan 
D arw in proslavit svou zveřejněnou 
teorií, ačkoliv ta  uváděla v po taz b ib
li, a jejího tvůrce dusil strach z veřej
ného mínění. Snad bylo opom enutí 
způsobeno tím , že Palme D u tt četl 
anglický text dopisu vzniklý nikoliv 
Darwinovým  perem, ale anglickým 
překladem  německého překladu rus
kého překladu Darw inova anglické
ho originálu, pod znamením m arxis
m u uschovaného v archívech. M arx- 
leninská m etoda však hravě zmůže

zase mohl sedět v důležité funkci na 
ÚV. Takových tam  dnes je. Já  osob
ně si však myslím, že pro ně i pro nás 
je  lepší, když jsou v exilu, než kdyby 
byli našimi nepřáteli.

Štvanice proti těm to lidem jsou 
nesmírně důležité z hlediska vnitro
stranické m orálky a kázně. Soudruzi 
m ohou varovat ty, kterým dnes už 
strana leze na nervy a nejraději by šli 
do exilu: “ Podívejte se, co se o bý
valých kom unistech v exilu píše. Jste 
s námi navždy, a jestli od nás odejde
te, budem e vás ničit, nedáme vám ani 
chvilku klidu, vždy najdem e dobrou 
duši, k terá se do vás napálí. Jednou 
se stranou, vždy se stranou. Není to 
p ro  vás lepší držet ústa a krok?”

A mnozí v exilu tento stranický 
úkol s nadšením  plní.

□



takové překážky, a tak se text dopisu 
v různých propřeložených varian
tách rozletěl po světě, a dnes se o něm 
dočtete nejen v publikacích marxis
tických, ale i v knihách o Darwinovi 
napsaných buržoasním i i prvotně po
spolnými vědci. M ohu-li si na tom to 
místě dovolit m alou kritiku marxle- 
ninské m etody, tedy bych se zmínil
0 tom , že vůdcům moskevských vě
deckých pracovišť unikl fakt, že v po
zůstalosti Charlese D arw ina se našel
1 výtisk německého originálu Kapitá
lu, rozřezaný bohužel pouze na str. 
98 (vydání mělo přes 1000 stran). 
Vřelá přátelství mohou ovšem člově
ka vázat i k lidem, kteří ho svými pí
semnými projevy nezaujm ou, a toto 
malé opom enutí nikterak nesouvisí 
s velkým korespondenčním  objevem,
i když nás přirozeně mrzí, že Darwin 
se o m arxism us nezajímal.

Krom ě disciplinovaných vědců 
společnosti socialistické existují však 
bohužel i rejpaví vědci společnosti 
buržoasní, a jeden se jm enuje Lewis 
S. Feuer. Protože pochází z rodiny 
haličských Židů a vlastní m atku m u
sel naučit číst, až když se to  naučil 
sám (důvod negram otnosti nebylo 
nízké I.Q ., ale buržoasní nedostatek 
peněz), je to  vědec nesporně buržoas
ní, a p ro to  nedisciplinovaný. C ha
rakteristické pro jeho vědeckou úro
veň je, že za svého studijního pobytu 
v M oskvě v roce 1960, kde mimo jiné 
prozkoum ával i M arxovu korespon
denci, začal pochybovat o autenticitě 
D arw inova dopisu, ačkoliv ta  byla 
schválena sam ou stranou i vládou!!! 
Ještě charakterističtější je, co pak  na
psal v článku “ Případ D arw inova 
dopisu M arxovi” (“ The Čase o f the 
D arw in-M arx Letter” ) v časopise 
Encounter v říjnu 1978: V průběhu ně- 
ko lika týd en n í rekonvalescence po  
nemoci, během níž jsem  znovu přečetl 
všechna díla o Sherlocku Holmesovi, 
rozhodl jsem  se, že budu aplikovat me
tody onoho mistra metodologie na ko
respondenci Darwina s Marxem, a uvi
dím, zda je  tuhle záhadu možno roz
řešit.

Sherlock Holmes versus vědecký 
kom unism us Ústavu M arxe a Engel
se, nyní Leninského Institutu? Směš
né. Navíc p. Feuer provokativně cho
dí přednášet na to róntskou (nyní vir- 
g inskou) un iversitu  v no to rick é  
dvoukšiltové čepici, jakou  nosíval 
buržoasní detektiv Holmes.

Bohužel, v roce 1979 museli vědeč
tí vědci Leninova Institutu mlčením 
sebekriticky přiznat, že se při publi
kaci dopisu a v kom entáři zesnulého 
K olm ana dopustili několika z marx- 
leninského hlediska (jde o vědu tříd 

ní, nikoli buržoasní) ovšem zcela za
nedbatelných chybiček. Především 
identifikujíce v dopise zmíněné ko
rektury díla, obsahující texty, jež se 
týkaly vývojové teorie, jako  “ anglic
ký překlad Kapitálu", zapom něli, že 
v roce 1880 se žádné anglické vydání 
Kapitálu netisklo ani k tisku nepři
pravovalo, a sotva tedy mohly existo
vat nějaké korektury. Zcela bezvý
znam né je rovněž, jestliže K olm anův 
článek mluví o francouzském  vydání 
Kapitálu, za jehož věnování vyjádřil 
Darwin M arxovi dík už v roce 1873.

Lewis S. Feuer

Šlo ve skutečnosti o výše zmíněné, 
bohužel nerozřezané, vydání němec
ké, ale to  je vědecky bezpodstatná 
m aličkost. M ožná však, že Darwin 
měl na mysli nějakou jinou M arxovu 
knihu, v té době vysázenou a ve sta
diu korektur. Tady je potíž  v tom , že 
po roce 1867 M arx až do konce živo
ta už žádnou knihu nedokončil, k vy
dání nepřipravil, a žádná se tedy ne
sázela.

Pak je také divné, že krom ě dvou 
poznám ek pod čarou v Kapitálu 
M arx nikdy nic o D arw inovi nena
psal. Bylo snad D arw inovo zdraví 
v r. 1880 už tak  chatrné, že by mu ne
stačily síly na přečtení dvou pozná
mek pod čarou? To je vědecky mož
né: D arw in vydržel pouze do roku
1882. Ale m ohla existence dvou po
znám ek konstituovat M arxovo p řá
ní, aby mu D arw in pom ohl s přečte
ním korek tu r celého Kapitálul

D iv n é . A p lik u je  m e to d o lo g ii 
usvědčitele psa  baskerv illského , 
Feuer usoudil, že dopis se musel tý
kat nějakého díla, které se D arw ino

vou prací zabývalo zevrubně a v roce 
1880 zatím  ještě nevyšlo.

M arx, který vydržel až do roku
1883, ovšem už dávno předtím , a po
tom  až do konce života, žádné tako
vé dílo nevytvořil.

A další zvláštní věc: D arw ina evi
dentně zneklidňovalo, že jeho ko
respondent je  stoupencem  volné 
myšlenky a v knize přím o útočí na 
náboženství. M arxův Kapitál bohu
žel žádné přím é útoky na náboženství 
neobsahuje, a M arx, jak  svědčí jeho 
ko respondence , vo lnom yšlenkář- 
stvím pohrdal: pokládal jeho argu
menty za “ m ělké” a své ženě, řekl 
bych, že z m arxleninského hlediska 
nevhodně, doporučoval, aby raději 
než spisy volnom yšlenkářů četla ži
dovské proroky.

Konečně: D arw inův dopis obsa
huje zmínku o jakési “ knižnici” 
(generál publication), jejíž součástí 
m á býti M arxovo dílo, zabývající se 
jeho  osobou. Logickou dedukcí nelze 
dospět k jiném u názoru, než že dru
hý díl Kapitálu byl svazkem jakési 
volnom yšlenkářské knižnice. T ako
vé vydání je však straně, vládě, vědě, 
a dokonce i příslušníkům  neznámé.

Až na tyto m aličkosti je jinak  Kol
m anův kom entář přesný, a stála za 
ním také au to rita  strany a její vlády a 
vědy. Přesto ale rejpavý Feuer nedis- 
ciplinovaně usoudil, že skutečnost, 
že adresátem  D arw inova dopisu byl 
Marx, nelze jaksi sm ířit se skuteč
ností. \

F ak ta , dle Sherlocka Holmese, po
ukazovala k jiné osobě jakožto  k ad
resátovi.

Dopis byl součástí pozůstalosti 
M arxovy dcery Eleanory. T a byla že
nou jednoho z prvních m arxistů Ed
w arda Avelinga, jenž se do dějin děl
nického hnutí zapsal zejména zde- 
fraudováním  peněz, které od anglic
kých dělníků vybral na podporu 
anarchistů odsouzených v U.S.A. k 
trestu sm rti v procesu po tzv. Hay- 
m arket Riots, na jejichž pam ěť se do
dnes slaví první máj, jak  správně 
vždy připom ínají ss. H usák, Bil’ak, 
kníže A uersperg aj. ss. A právě toho
to manžela M arxovy dcery označil 
rejpavý Feuer za adresáta.

Zopakujm e si zde, po vzoru Sher
locka Holm ese, záhady dopisu, kte
rý D arw in napsal Marxovi:

1) M arxova žádost se měla týkat 
korektur anglického vydání Kapitá
lu, připravovaného k tisku: v roce 
1880 se však žádné anglické vydání té 
práce nepřipravovalo.

2) Nem ohlo jít ani o nějakou jinou 
M arxovu knihu, protože od r. 1867 
M arx už žádnou knihu nenapsal.



3) K rom ě dvou poznám ek pod ča
rou Kapitál neobsahuje žádné zmín
ky o Darwinovi.

4) D arw inův korespondent byl 
zřejmě přívržencem Volné myšlenky 
(Free Thought). M arx byl prokaza
telně jejím  nepřítelem.

5) D ílo, jehož korektury Darwin 
odm ítl přečíst, bylo součástí jakési 
“ knižnice” ,, vydávané volnomyšlen- 
káři. Ani Ústavu M arxe a Engelse, 
nyní Leninova Institutu v Moskvě, 
ani vědě buržoasní se zatím nepoda
řilo objevit to to  zvláštní vydání.

Za skutečností, že adresátem  dopi
su byl M arx, stála ovšem plná au tori
ta  m arxleninského ústavu, emanující 
z autority  strany, jež se skutečností 
kom unikuje přím o a bez prostřednic
tví buržoasních “ důkazů” .

Jedině že všech těch pět bodů po
zbude záhadnosti, přijmeme-li hypo
tézu rejpavého Feuera: že totiž adre
sátem D arw inova psaní byl Aveling.

Protože:

1) V roce 1880 připravoval Aveling 
k vydání své popularizační dílo Dar
win pro studenty (The S tudenťs  
Darwin).

2) M ohlo jít o tu to  knihu, protože 
ta  byla tehdy ve stadiu korektur.

3) K niha byla zevrubným  popisem 
Darwinovy teorie.

4) Aveling byl jedním  z hlavních 
představitelů Volné myšlenky v A ng
lii a autorem  m noha publikovaných 
dogm atických útoků na  náboženství.

5) Avelingova práce Darwin pro 
studenty vyšla jako  druhý svazek 
knižnice Volnomyšlenkářská knihov
na (The Freethought Library) v roce 
1881, tedy rok  po Darw inově dopise.

H olm esovská dedukce nem ohla 
přirozeně vyvrátit vědecké poznatky 
marxleninsicých pracovišť a hm ata
telný důkaz Feuer v ruce neměl. Přes
to svou dedukci s židovskou drzostí 
publikoval.

K rom ě rejpavých buržoasn ích  
vědců existují v buržoasní společ
nosti, protože je buržoasní, také hni- 
dopiští buržoasní studenti. Jeden z 
nich, P. Thom as Carroll, jenž četl 
Feuerův článek, hrabaje se v archí
vech Cam bridgeské university v 
Anglii, čirou náhodou (buržoasní 
tzv. věda!) objevil dopis Edw arda 
Avelinga Charlesů D arw inovi d a to 
vaný 12. října 1880, tedy den před 
datem  D arw inova dopisu Marxovi: 
pošta byla tehdy rychlejší než dnes. 
pravda je, že Avelingovo psaní obsa
hovalo to, co holm esovskou m eto
dou předpověděl Feuer: žádost, zda 
může Aveling svého Darwina pro stu
denty věnovat D arw inovi, a jestli by 
D arw in laskavě nepřečetl korektury.

V této fázi vývoje S trana anulovala 
objev z roku 1931 a nahradila Marxe 
Avelingem.

Rejpavý Feuer si však ještě nedal 
pokoj. Začala mu hlavou vrta t jiná 
záhada. Ředitelem Ústavu M arxe a 
Engelse byl v roce 1931 zmíněný D a
vid Riazanov. To byl ale tzv. vědec 
staré školy, třebaže se hlásil k m ar
xismu. D o ředitelského místa jej 
omylem dosadil sám Lenin, jem už se 
Riazanov špatně odvděčil, když jako 
člen Ú středního výboru strany jediný 
hlasoval v roce 1922 p ro ti uzákonění 
trestu sm rti v Civilním trestním  zá
koníku, a hájil právo opozice a svo
bodných odborů  na existenci. Riaza- 
nova neměla ráda řada osvědčených 
a zasloužilých soudruhů, především 
s. Stalin: R iazanov si dovolil veřejně 
pochybovat o Stalinově vědecké eru
dici a jeho systém, jak  jej Josef Vissa- 
rionovič vytvořil po sm rti Leninově, 
ch arak te rizo v a l ja k o  “ d ik ta tu ru  
zm írňovanou Riazanovem ” . Z a jeho 
ředitelování byl Ústav M arxe a En
gelse spíše než centrem učení všech 
učení “enklávou m ezinárodní vědy” 
(Feuer). Před hněvem lidu zde našlo 
útulek na 130 menševických a liberál
ních vědců, a díky zavilé zášti k děl
nické třídě se Riazanovovi podařilo 
shrom áždit v archívech Ústavu de
setitisíce dokum entů o historii m ar
xismu a kom unism u, mezi nimi i do
pis D arw inův původně M arxovi, po 
Feuerovi Avelingovi. Rovněž jiné 
dokum enty, které se týkaly raného 
konfliktu s. Stalina s buržoasním  zá
konem.

Jak  m ohl vědec form átu Riazano- 
va, tázal se Feuer idealisticky, schvá
lit publikaci K olm anova kom entáře, 
třebaže ten obsahoval— i když zcela 
nepodstatné—přece jen chybičky, jež 
nevedly k žádným dalekosáhlým  
omylům, toliko k záměně Avelinga 
Marxem?

Rejpavý Feuer, užívaje metod 
Sherlocka Holmese, pátra l a deduko
val dál.

S. Stalin měl plné právo udeřit, 
neboť odhalení jeho mladistvých 
soukrom ě-revolučních činů by po
škodilo věc strany, vlády a policie, a 
p ro to  v posledních měsících roku 
1930 a v prvních měsících roku 1931 
také udeřil. Propukla tzv. “ menše- 
vická aféra” , čtrnáct vedoucích men- 
ševiků bylo zatčeno a dobrovolně se 
pak přiznali k sérii odporných zloči
nů, od četby Bible po znásilňování 
panen a kanibalism us. Vše to bylo, 
dle vědecké teorie s. Vyšinského, do
kázáno faktem  přiznání. Mezi zatče
nými byl i Riazanov. Ovšem, nepři
znal se, a zločiny mu tedy nemohly 
být prokázány. N ato  zbaběle a beze

stopy zmizel, neznám o kdy a nezná
mo kam. Feuer usuzuje, že v době, 
kdy Ústav Marxe a Engelse zveřejňo
val Darw inův dopis původně M arxo
vi, později Avelingovi, Riazanov byl 
už po zásluze vědecky odhalen, nebo 
právě, rovněž po zásluze, odhalován, 
a neměl tedy už na publikaci vliv. Je 
ho edice spisů Marxe a Engelse byla 
zakázána jako  nevědecká a jeho 
ústav zbolševizován sloučením s Le
ninským institutem . Zaručilo se tím, 
že sovětská věda bude nadále vedena 
v přísně vědeckém duchu a nebude 
ovlivňována Sherlockem Holmesem 
nebo nějakým  Feuerem.

Skutečnost, že se sovětské vědě po
dařilo po tém ěř padesát let hájit 
pravdu D arw inova dopisu adresova
ného M arxovi, a tím  prokázat nehy
noucí přátelství obou geniů, jakož i 
naprostou nesvobodu buržoasní vě
dy, je dalším triumfem m etody mar- 
xismu-leninismu nad Sherlockem 
Holmesem. Třebaže nakonec musela 
m arxleninská věda Holmesovské vý
vody přijm out, lidé, po padesát let na 
celém světě ovlivňovaní třídní prav
dou podruhé na lep nějakém u Feue
rovi nesednou. Po konečném  vítěz
ství marxismu-leninismu na celém 
světě se stejně hravě dokáže, že Feuer 
byl k odhalení tzv. “ pravdy” o dopi
su s. D arw ina s. M arxovi veden sve
řepou třídní nenávistí ke všemu po
krokovém u.

D

PRAŽSKÉ UZENÁŘSTVÍ

638 Queen St. West, TORONTO, 
ONT. M6J 1E4

Tel.: 364-1787



______________________ Humor________

Umrieš od smiechu, súdruh Marx!
Ukážky z knihy Jána Kalinu, ktorú 
připravuje nakladatelstvo 68 Pub- 
lishers v Torontě.

Ján  K alina (1913 v Košiciach - 1981 
v M nichove).
Filmový kritik a asistent réžie na 
B arrandove za prvej republiky. Po 
vojně umelecký vedúcí Slovenského 
filmu. V 60. rokoch docent a vedúcí 
katedry dram aturgie na Vysokej ško
le muzických um ění v Bratislavě. Sa
tirický au to r a teoretik  hum oru a sa
tiry. N apísal desiatky rozhlasových 
kabaretov  a divadelných satirických 
pásiem. D ram aturg  T atra  Revue 
1959-1962. Publikoval satirické pří
spěvky v Roháči, v K ultúrnom  živote 
a v rade iných časopisov. Vydal kni
hu “ Svet kabaretu” v r. 1965. Zbor- 
ník vtipov “ Tisíc a jeden vtip” vy- 
šiel v juni 1969. V roku 1972 bol odsú- 
dený na dva roky. Jeden z troch bo- 
dov obžaloby ‘z poburovania’ bol 
ten, že připravoval vydanie svojej 
vtipovej knihy na západe. Přitom  ne- 
mal ani p řek lad , ani vydavatel’a, iba 
uvažoval o takejto  m ožnosti. Keď 
ho rok  po  am nestii pustili z vázenia, 
mal absolutný zákaz publikovat’. Ro
ku 1978 sa vysťahoval do Nemeckej 
spolkovej republiky.
T áto  kniha bola zostavená v M nicho
ve z prepašovaných materiálov.

N ovoročný vinš roku 1981 v ČSSR 
znel:
—Vel’a zdravia, to  ostatné si už ně
jako nakradnem e!

* * *

R ozhovor dvoch občanov, ktorí sa 
střetli na ulici:
—A ko sa máš?
— Ď akujem . Lepšie ako zajtra.

* * *

Ale aj takýto dialóg sme mohli po- 
čuť:
—A ko sa ti vodí?
—Ď akujem  celkom dobré.
—To si ale poriadna sviňa.
* * *

—Počuli ste? Od mája sa v Českoslo
vensku zvýši životná úroveň o 50 
percent!
—Naozaj?
—D oteraz sme mrzli a mali zásobo- 
vacie ťažkosti. Od m ája budem e m ať 
len zásobovacie ťažkosti.
* * *

V pražskom  pivovare “ U F leků” roz- 
jím ajú dvaja 1’udoví ekonomi:
—Som ukru tné zvědavý, čo by sme 
tu mali, keby neexistovala R ada vzá- 
jom nej hospodárskej pomoci?
—Všetko.
* * *

A tak za vlády L ubom íra Štrougala 
sa v ČSSR rozoznávajú štyri etapy 
vývoja vyspelej socialistickej spoloč- 
nosti:
1. Fekalizm us: etapa, kedy vra via, že 
to  stojí za hovno.

.2. Antifekalizm us: etapa, kedy všet- 
ci vravia, že to  nestojí ani za hovno.
3. Neofekalizmus: mal štyri fázy —

a) O bdobie kultu osobnosti, kedy 
jeden serie na všetkých

b) O bdobie po kulte osobnosti, 
kedy všetci serú na jedného

c) O bdobie akčnej jednoty , kedy 
všetci serú na všetko

d) O bdobie vrcholu, kedy už nie je 
na čo srať
4. Postfekalizm us: etapa, kedy sa 
všeobecne vraví: Kde sú tie časy, ke
dy to stálo za hovno!
* * *

Za slovenským pastierom  doliezol až 
na salaš rozhlasový reportér, aby si 
zaspom ínal na staré časy.
— Veru, bolo to  zlé - spom ína bača. - 
Jeden rok přišli vlci a zožrali mi desať 
oviec. D ruhý rok m edveďa zožral mi 
sto oviec. Třetí rok prišiel jaguár a 
prišiel som o všetky...
— Ale bača, - mierni ho reportér - na 
Slovensku predsa nie je jaguár!
—Tak február - opravil sa flegmatic
ky pastier.
* * *

Předsedu vlády Štrougala operovali 
na prostatu. Po operácii sa pacient 
ustarostene spýta lekára:
—Pán doktor, budem  ešte vedieťm i- 
lovať?
— Helenku Vondráčkovú asi nie, ale 
Sovietsky zváz áno.

* * *
Na pražskej Národnej triede stojí 
muž pri chodníku a močí. Príde poli
cajt a vyzve ho, aby s ním šiel na 
strážnicu pre rušenie veřejného po- 
riadku. M už ho teda následuje, ale 
poklopec nohavic si nechá otvorený. 
—Čo vás to  napadá, vy exhibicionis- 
ta! O kam žité to  schovajte! - naria- 
ďuje esenbák.
—Ani ma nenapadne, ešte by si l’u- 
dia mysleli, že som politický!

* * *
A napokon: Eudový kódex určil zá
sady správného života v norm alizo- 
vanom  Československu:

1. Ak myslíš, nehovoř!
2. Ak hovoříš, nepiš!
3. Ak píšeš, nepublikuj!
4. Ak publikuješ, nepodpisuj!
5. A k podpisuješ, tak ti třeba!

* *

V byte charkovského súdruha sedia 
dvaja podpití členovia strany.
—Vieš, Váňa, mám ťa naozaj veťmi 
rád. Nie preto, že piješ vodku. Ko- 
niec koncov, sám mám  rád vodku. 
Nie zato, že kradneš, ty starý lump, na
pokon sme sa všetci naučili, ako hos- 
podáriť v kolektive. Nie preto ťa 
mám tak rád, že nenávidíš Židov. 
K to z nás ich l’úbi? Poviem ti, ako 
je, prosto z m osta: M ám ťa rád, star- 
ký, lebo si dobrý a čestný kom unista!

* * *



—Boli M arx a Engels doktoři?
—Boli.
—Prečo to  potom  nevyskúšali naj- 
prv na zvieratách?

* * *
Medzitým dospěl vývoj ešte ďalej.
V Sovietskom zváze vraj otvorili p r
vý socialistický bordel. Zodpověd
né miesta sa potom  rozhodli vyzna
m enat’ najlepšiu pracovníčku insti
tutu a navrhli ju  do strany. Ale diev- 
ča sa prudko ohradilo:
—To nemóžem! M am ička ma ani 
sem nechcela pustit’!
* * *
Keď sa Leonid Brežnev vracal z jed
nej zo svojich ciest na Z ápad, vystr
čil z okna vlaku ruku.
—Už sme v Rakúsku - konstatoval.
O niekol’ko hodin ju  zase vystrčil a 
bez toho, aby s agozrel von, riekol: 
—A teraz sme v Československu. 
Přešlo dalších osem hodin. Vtedy po
znamenal:
—Pozrime sa, Pol’sko.
Keď štvrtý raz vyložil oknom  ruku, 
sm utno povedal:
—No a sme dom a.
Kosygin, ktorý ho sprevádzal, sa ne
m álo čudoval nad tou to  jasnozri- 
vosťou. Lebo Brežnevovo konšta- 
tovanie naozaj zodpovedalo pravdě. 
—A ko si to  všetko uhádol?
—VePmi prosto . Keď som vystrčil 
m ku v Rakúsku, ovial m a chlad. V 
Československu mi ju  niekto poboz- 
kal. V PoPsku mi na ňu napPuli a v 
Sovietskom zváze mi ukradli náram 
kové hodiny.

* * *

Nadišiel vePký deň otvorenia mos- 
kovskej olym piáda 1980. Brežnev 
vystúpi na tribúnu a čita slávnostný 
otvárací přejav:
—Ó... - vel’ký potlesk. Brežnev po
kračuje.
—Ó óó... - ešte váčší potlesk.
— Ó óóó... - frenetický potlesk zapl
ní štadióiV.
V tej chvíli pošepne Brežnevovi jeho 
tajom ník:
— Leonid Il’jič, čítajte, prosím , text, 
k torý  je  pod tým , to to  sú olympské 
kruhy.

* * *

—Čo je kom unizm us?
— Čo je kom unizm us?
— Žiariaci horizont Pudstva.
— A čo je horizont?
— Pom yselná čiara, k to rá  sa tým viac 
vzďaPuje, čím viac sa k nej přibližu
jeme.

* * *

H odina dejepisu roku 2000 v Mos
kvě.
—Kto bol Brežnev a Kosygin?
—Akísi politici za čias Solženicyna.

* * *

—Čo je to triedny boj?
— Keď tí, čo majú menej tried, boju- 
jú  proti tým, čo ich majú viac.

Dzeržinskij pozval Lenina na vodku. 
— D obré, ale len za dva ruble, Felix 
Davidovič.
— Prečo nie za viac?
—M inule som si dal vodku za tri rub
le a potom  som vyliezol na nějaké 
pancierové vozidlo a tam som kecal 
a kecal...
* * *

D o kolchozu přišla besedovat’ o Le
ninovi jeho žena, N aděžda K rupská. 
—K torú jeho ctnost’ by si kládla naj- 
vyššie, súdružka? - spýtal sa zvědavý 
postarší kolchozník.
N aděžda K onstantinovna sa zamys
lela a riekla:
—Jeho hlboký hum anizm us.
Ale starém u kolchozníkovi sa to  má- 
lilo.
—M ohla by si mi to  doložit’ nějakým 
príkladom ?
Leninova družka sa opáť zadum ala. 
—Raz, ešte v ilegalite sa to  stalo, Vla
dim ír Iljič sa ukrýval v dači vo F in
sku. Keď ráno vstal, vyšiel na prie- 
domie a začal sa holit’. Prišiel k nemu 
chlapček a zvědavo sa ho spytoval: 
—Čo robíš, ujko?
—H olím  sa, - vysvetPoval m u Lenin.
- A m ohol ho aj podřezat’...

* * *

V Moskvě bola vePká výtvarná vý
stava. Stredom  pozornosti bol obraz 
celtového stanu pri lese, spod kto- 
rého trčali dva páry nóh: cez pootvo- 
renú škáru bolo vidno, že patria  
Dzeržinskému a Naděždě Krupskej. 
Pod obrazom  stál text: Lenin v PoP
sku. Pýtali sa zvědaví návštěvníci: 
—A kde je Lenin?
— Predsa v PoPsku - zněla odpověď.

Na večernej škole marxizmu-leniniz- 
mu.
—Kto je kom unista?
—Ten, kto čítal všetky diela M arxa 
a Lenina.
—A kto je  antikom unista?
—Kto im porozum ěl.

* *, *

V moskovských hoteloch rozmiest- 
nih nápisy:
—Žiadam e hostí, aby nepolievali 
květiny. Zhrdzavejú nám  mikrofony!

* * *

V čase procesu proti leningradským  
židovským lekárom , v 50. rokoch ob
viněným z protištátnej činnosti, bol 
v Moskvě šéf londýnskej filharm o
nie. Pýtal sa svojho m oskovského 
kolegu, K ondrašina:
—Je to  pravda, že u vás je antisem i- 
tizmus?
—U nás? Prosím  vás! V sam otnej 
moskovskej filharm ónij m ám e trid- 
saťdva a pol percenta Židov... 
Londýnsky hosť sa na chvíPu zamys
lel.
—Viete, aj u nás sú vo filharm onii 
Židia, ale koPko percent, to  nevie- 
me...

* * *
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V M oskvě museli, už aj kvóli ostat- 
nému světu, súrne obsadit’ uprázd
něné m iesto hlavného rabína. Ale 
akosi sa to nedařilo, vždy sa vynoři
li kádrové ťažkosti.
Prvý kandidát mal sice rabínsky dip
lom, ale nebol členom Kom unistic- 
kej strany.
D ruhý bol členom KSSS, ale nemal 
rabínsky diplom .
Třetí bol kádrové najproblem atic- 
kejší: bol to  sice člen strany a mal aj 
rabínsky diplóm , lenže - na potvoru - 
bol to Žid.
* * *

V sovietskom  tábore sa střetla iná 
dvojica.
— Prečo ťa sem poslali?
— Pre lenivost’.
— Rozumiem. Sabotáž.
—Nie. D iskutoval som  s p ria tď o m  o 
politickej situácii. A myslel som, že 
mám  dosť času udať ho na druhé rá 
no. Ale on bol na KGB ešte tej noci

* * *
Po rozdelení vePkostatkov medzi 
sedliakov bol na maďarskej dedine 
aktív. Vyslaný stranicky referent 
ohnivo vysvetPoval:
—Zbavili ste sa pijavic, čo vám a va
šim predkom  krv cicali! Zbavili ste sa 
vydriduchov, na ktorých ste dřeli. 
V ePkostatkár poberal peniaze, vyro
bené z vášho znoja a z vašich mozo- 
l’ov, zacestoval si do M onte Carla a 
tam  za jediný večer prehral vašu me- 
sačnú pláču! Přítom ní mlčky počú- 
vajú, o chvíl’u si však popod nosa 
zahundre fúzatý ujček:
—Nuž, keď mu nešla karta!

* * *

V istom  bukureštskom  centrálnom  
úřade mali zam ěstnaného referenta 
Jak u b a  K ohna. Raz ho navštívil 
představený.
—Súdruh Kohn, v úřade sa m nožia 
nám ietky, že pre to to  miesto nem áte 
kvalifikáciu...
— Myslel som na to , - riekol K ohn s 
úsm evom  - medzitým som zm aturo- 
val. A vytiahol z vrecka m aturitně 
vysvedčenie.
Všetko bolo v najlepšom  poriadku. 
Ale o mesiac znovu prišiel předsta
vený
— Viete, sme vel’ký centrálny úrad a 
1’údia poukazujú na to, že by sme 
predsa len mali mať prevažne vyso
koškolsky vzdělaných zam estnan- 
cov. Keby ste aspoň d ial’kove študo
vali...
K ohn sa usmial a vytiahol index:
—Na všetko som myslel. Už študu- 
jem.

Šéf bol veťm i spokojný. Napriek to 
mu sa o p ár týždňov znovu objavil. 
—Všetko by bolo v najlepšom  po
riadku, len viete, keby ste sa nevola
li Kohn, súdruh Kohn...
— Rozumiem, - riekol Kohn a vytia
hol z vrecka doklad o zmene mena na 
Popescu.
Zdálo sa, že už teraz ho naozaj nič ne- 
móže postihnut’. Lenže asi o tri me- 
siace bol představený znovu v jeho 
kancelárii. Zoširoka spustil:
—Pozrite, súdruh Popescu, neviem, 
ako by som vám to vysvětlil... Viete, 
že prebieha reštrinkcia, znižovanie 
stavu zam estnancov. Všade prepúš- 
ťajú, v plánovacom  oddelení přepus
tili G rúna, v účtárni Weissa a aby sa 
to vyrovnalo, musíme teraz přepustit’ 
aj jedného Popesca...

# * *

M arconi a Popov, podPa sovietskej 
historiografie objavitel’ rádia, boli 
staří priatelia. Raz Popov ochorel a 
M arconi ho prišiel navštívit’. A pre- 
tože právě vynašiel telegraf, donie- 
sol mu do daru  m ašinku so svojim 
vynálezom. M arconi bol skrom ný a 
dobré vychovaný člověk, nenápadne 
strčil m ašinku v škatuli zabalenú 
pod postel’ chorého a nič mu nepo- 
vedal.
Keď potom  neskór Popov vstal, na- 
šiel pod postel’ou krabicu. Otvoril ju  
a - objavil rádio.

* * *

Československí výtvarníci vypraco
vali nový erb pre RVHP:
V červenom poli sa šesť chudých 
kráv vzájom ne dojí.
* # *

D vaja psi sa náruživo milujú pred 
pražským  kinom. Paťročný chlapec 
so záujm om  prizerá, po tom  sa spýta 
otca, čo to  vlastně robia?
—Ten jeden posiela toho  druhého, 
vysvetl’uje otec, do kina na soviet- 
sky film a on nechce ísť.
* * *

Poslucháč Vysokej straníckej školy 
sa pýta:
— Prečo dodává K anada a USA to l’- 
ko pšenice Sovietskemu zvázu? 
Školitel’ mu to  vysvětlí:
— Ide o typický krizový jav  kapitaliz
mu, o katastrofálnu nadprodukciu. 
Keby im Rusi nepom ohli z núdze, vy- 
jd ú  na psí tridsiatok.

* * *

Už dávno je známe, že najrýchlejšie 
hodinky světa vynašli Rusi. Teraz vy
pátrali, že sa ich konštruk tér volal 
Eugen Omegin.

* * *

V sovietskej škole učí u č itď k a  deti 
malú násobilku. Ale deti sú tvrdé, 
nedokážu v porad í vyměňovat’ čísla 
od jedna po páť. Konečne sa hlási o 
slovo malý Voloďa. Začne počítat’: 
— Pať, štyri, tri, dva, jedna, nula, 
hovno!
UčitePka zamdlieva od prekvape- 
nia.
—Voloďa, ako móžeš tak to  rozprá- 
vať? K to ťa to  učí?
—Prosím, otecko! Pracuje na odpa- 
1’ovacej ram pě v Baikonure!

* * *

V Prešove prišiel do obchodu so 
znám kam i kunšaft.
—Prosím  si patentnú znám ku.
—Nemáme.
—Visiacu zám ku.
—Nemáme.
—Tak, obyčajnú.
—Nemáme.
—A prečo potom  m áte otvorený 
obchod?
— Lebo nem ám e zámku.

* * *

— Vieš, kedy boli posledné slobodné 
vol’by? - pýtal sa P ražana kam arát 
v sedemdesiatych rokoch.
— Nespom ínam  si.
— V raji. Boh ukázal A dam ovi Evu a 
riekol: Móžeš si vybrat’.

Aj v československej 1’udovej arm á
dě mali školenie.
—Voják F urták , čo viete o západ- 
ných imperialistoch?
—Že západní im perialisti chceli 
zotročit’ a vykořisťovat’ našu vlasť! 
—Správné. Ďalej?
— Lenže na šťastie ich Sovietsky zváz 
predbehol.

* * *

V januári 1977 poslal Pavel K ohout 
na podpis C hartu  77 - obsahujúcu 
výzvu na zachovávanie základných 
1’udských práv, zakotvených v čes
koslovenskej ústave - G ustávovi H u
sákovi.
— Prečo by som ju  podpisoval? - pý
tal sa překvapený. V eď ja  som ju  už 
raz podpísal!
— Kde? Kedy?
— Predsa v H elsinkách. V lete 1975. 

* * * >



Interview

Interview s Járou Kohoutem
Spletitým  systémem newyorské dopravy jsem  se dostal až do Jackson Heights, poklidně vyhlížející čtvrti v New Yorku. R a
dové dom ky jako  někde na Spořilově. Tu adresu jsem  našel brzo. Pan Kohout už čekal a měl při ruce plno materiálů o své ka 
riéře. Jen jsem  stačil m rknout na tu krásnou sbírku zrcadel i zrcátek, zdobících celou zeď  v předsíni, a už jsem  vytahoval ka 
zet’ák, aby mi náhodou v počátečním stádiu návštěvy něco neuniklo. Ty první otázky byly pro zpovídaného zklamáním: A jé-  
je, tak vy se chcete ptát na tohle, to už se mně ptali tolikrát. A le za chvilku hostitel poznamená: Nojo, s těma mladejmaje to 
těžký, ti m ě vůbec neznaj, ti nevědí, kdo jsem  byl, co jsem  zač, co jsem  dělal.
Tak právě kvůli tomu musíme začít od začátku. Tento rozhovor je  ja k  pro čtenáře, k teří si Járu pamatují, tak i pro ty, jim ž  
jeho jm éno nic neříká. Je to kombinace interviewu, aforismů z jeho vystoupení a citátů z páně Kohoutovy zajímavé autobio
grafie “Hop sem hop tam ”, kterou vydala před pěti lety Konfrontace. Za  Západ se p ta l a fotografoval Václav Táborský.

Já ra  K ohout se narodil 9. 12. 1904 v Praze. Stal se divadelním  a filmovým hercem, autorem , zubním technikem, diva
delním ředitelem. Ale to se neuskutečnilo bez problém ů.

Západ: Jak jste  se dostal k  divadlu? 
Jára Kohout: V patnácti letech jsem 
chtěl utéct z dom ova a odjet dq Klá
novic, kde hledali herce na inzerát. 
Ale ten divadelní ředitel přišel om y
lem k nám  dom ů a prohlásil zcela na
plno: “ Tak já  si jdu  pro toho herce!” 
Měl jsem raneček přichystanej v kre
denci, už bych byl odešel, ale takhle 
se to zhatilo. Otec se dožral a prohlá
sil: “ A to né. N apřed se něco vyuč, 
nějaký řemeslo, a pak si dělej co 
chceš.” Tak jsem se začal učit zub
ním technikem  a brzo nato  jsem taky 
začal hrát.
{Jára Kohout: Samointerview)
Uměl jste  něco, když jste přišel k di
vadlu?

Neuměl jsem nic a s tím  jsem vystačil 
až dodnes.
Z: Jak brzo js te  se s tou zubařinou roz
loučil?
JK: Ale vůbec ne. N apřed jsem jako  
vyučený zubní technik měl ordinaci 
na V inohradech, to  jsem taky už hrál 
po divadlech, ale jak  jsem dostal he
reckou koncesi, přestěhoval jsem  o r
dinaci do Budňan u Karlštejna. Dvě 
koncese jste v jednom  městě provo
zovat nemohl. Přes den jsem vrtal, 
večer jsem hrál.
Z: Zbyl vám nějaký čas na soukromý  
život?
JK: Ale jo . Moc se mi líbila jedna ba
letní sólistka. Jenže jsme měli potíže 
s jejími rodiči. Tři roky jsme překo-

—A ko sa dělili obyvatelia ČSSR ro 
ku 1977?
—N a signujúcich a resignujúcich.

N iekol’ko perličiek z R ádia Jerevan: 
—Je pravda, že obchodujem  s kapi- 
talistami?
—A s kýmže iným?

—Bude tretia světová vojna?
—Nie, iba taký boj za mier, že ne- 
zostane kameň na kameni.

—Čo m á robiť m ladá kolchozníčka, 
aby nepošpinila cez svadobnů noc 
postel’nú bielizeň?
—Umyť si nohy.

—Budeme to m ať lepšie, keď sa ko- 
nečne ožením?
—Lepšie nie, ale častejšie.

N iekol’ko perličiek z legendárných 
výrokov odborářského řečníka a 
funkcionára minulých liet, Kušíka, 
pověstného malým  zmyslom pre 
cudzie šlová, ktoré odzneli na veřej
ných zhrom aždeniach:

Na slávnosti 1. výročia čínskej revo- 
lúcie roku  1950:
Nech žije vel’ký M áco Tún, oslobo- 
diteF Pezinku!

Naša životná úroveň sa rafinované 
zvyšuje.

Navrhujem  udeliť starém u výboru 
observatórium .

A teraz, na zakončenie českosloven- 
sko-sovietskeho p ria tď stv a , si za- 
spievajme hydrocentrálu!

Naši vtipálkové

Časopis Sovětskaja Rosija se velice 
rozhořčil na jugoslávské N árodní di
vadlo pro  uvedení hry, v níž je Stalin 
zobrazen jako  opilec.

D ocela ty naše kolegy ze SR chápe
me. Kdyby ho v té hře zobrazili jako 
m asového vraha, no prosím , možná, 
ale jako  opilce, to teda né, to by bylo 
pro citlivé sovětské soudruhy šokují
cí.

Opravujeme se

V minulém čísle řádil nejen redak
ční šotek, ale i m noho jiných živoči
chů. Tak tedy vyjmenujme na s trán 
kách hum oru, co se podařilo  zvrtat.

Nejlíp je na tom  král Jindřich VIII. 
Už dávno nežije, takže nás nemůže 
pohnat před soud pro neznalost jm en 
jeho pouhých šesti manželek. Sam o
zřejmě, A nna Boleynová byla jeho 
druhou manželkou. (Poklusem  po 
Londýně, str. 24). Zadruhé Jan  M a
saryk. M ožná, že byl při tom , když 
president Beneš udílel vyznam enání 
am erickém u generá lu  P a tto n o v i. 
Rozhodně však nebyl na fotografii 
na str. 10. Ten pán mezi oběm a výše 
jm enovaným i byl am erický velvysla
nec v ČSR L. Steinhardt.

Zatřetí ten malíř. Prosím  vás, jak- 
pakby se český m alíř m ohl jm enovat 
M ackintosh? Samozřejmě že se jm e
nuje daleko logičtěji, a to Je th ro  
Spencer Mc Intosh. Nemá tedy nic 
společného s vynálezcem jab lek  či 
pršipláště.



návali víceméně nezakrytý odpor na
šich předků k trvalém u spojení hop- 
sandy s klaunem . Ale dopadlo to 
dobře. Vzali jsme se a žili jsme pak 
spolu 53 let. Teď už jsem  vdovcem... 
Z: V kolika film ech jste  hrál? Jak vás 
ta film ová kariéra těšila? 
(Samointerview)
Jak  jste to  dělal, že jste hrál v šedesáti 
čtyřech filmech? Šikovně. Ale lidi se 
mě většinou neptají: JA K  jste to dě
lal? Lidi se mě většinou ptají: PROČ 
jste to dělal? JVIezi těmi 64 filmy byl 
Dobrý voják Švejk, režírovaný Lam a
čem, Klapzubova jedenáctka, Fidlo
vačka, Kristián, Čapkovy povídky  a 
m noho jiných. Jeden film mě málem 
připravil o život. Bylo to  zfilmování 
úspěšné operety Na tý louce zelený. 
Na divadle to hrál Ferenc Futurista, 
který byl mým prvním  ředitelem a 
starším  kolegou. Ten hajný Štětivec, 
to byla jeho parádní role. Ale Karel 
Lam ač obsadil do filmu mě. Jednu 
neděli jsem hrál ve Švandovým di
vadle na Smíchově (dnes Realistické) 
dvě představení. Najednou poprask. 
Ferenc se prej rozhod mě zastřelit a 
jede do divadla. Bylo to  právě mezi 
odpoledním  a večerním představe
ním, utéct jsem nem oh. N aštěstí ho 
policie chytla už na Palackýho mos
tě. Tak si pobyl půl roku v blázinci. 
On tam už byl předtím  několikrát. Já  
jsem pak toho Štětivce hrál ještě 
m ockrát po Americe.
Z: Jak js te  přežil únor 1948?
JK: Ze začátku snadno. Po válce jsem 
se stal uměleckým ředitelem Tyláčku 
(dnes D ivadlo Na Fidlovačce). I po 
únoru jsem v té funkci pokračoval. 
To víte, měl jsem plno kolegů a zná
mých toho  JE JIC H  přesvědčení: E.
E. Kische, Gézu Včeličku, E. F. Bu
riana, Vítězslava Nezvala. M ockrát 
jsme spolu pořádali takové picí se- 
dánky. Nezval se často opil a pak  si 
vymýšlel všelijaké verše.
(V. Nezval: Improvizace)
Soudruhu maršalissime a tati, bude
me tě věčně milovati, i když ty nás 
mlátíš latí.
Měl jsem ovšem i jiný kolegy než po
litický. Taky jsem měl jm enovce, kla
sického herce z N árodního divadla, 
E duarda  K ohouta. Měli jsme sice 
stejná jm éna, ale m álokdo si nás 
pletl. Stalo se to vlastně jenom  jed
nou.
(H op sem hop tam)
Když E duard  K ohout hostoval v 
Pardubicích v G oetheho hře Tor- 
quato  Tasso, bylo obecenstvo tak 
nadšeno, že volalo: “M istře, přidejte! 
Zazpívejte ‘Zaječí pacičku’!” Ale to 
odbočuju. Jenom  chvilku jsem si 
myslel, že to pořád  půjde jako  dřív. 
Ale asi tak  v době sokolského sletu,

v létě 1948, se herečka Lída Jírů  stala 
ředitelkou. Jednoho dne vykonala 
takovou  soudružskou  návštěvu. 
Abych prý podepsal vstup do strany. 
Ruda Princ a Fanda M rázek se prý 
už k tom u kroku rozhodli. Já  jsem se 
tedy taky rozhod, a to, že bude nej
lepší odjet na zájezd. Vlasta Burian 
už mohl vystupovat v malých měs
tech. Tak jsme spolu projezdili Slo
vensko. Lidi tam byli moc prím a. Ale 
to bylo jenom  provizórium , tyhle 
estrády. Třetího října jsem měl s M a
linovým orchestrem  vystoupení v Aši 
Na Střelnici. Každej se divil, proč si 
s sebou vezu šest kufrů. N o přece na 
m askování, odpovídal jsem , plno 
kostým ů na převleky. Asi jim bylo 
divné, že celá moje rodina jela se 
m nou: m anželka a tři dcery. Tehdy 
jim  byly dva roky, čtyři roky a té 
nejstarší už sedmnáct. M im ocho
dem, za ten přechod jsem musel pře
dem zaplatit 150.000 korun. Žena šla 
s dětm i napřed, aby to  nebylo tak  ná
padné. Jo , to  vystoupení v Aši bylo 
pro naše strážce hranic. H ráli jsme 
pro ně operetu “ Na tom  našem dvo
ře” . Po prvním  jednání, stále ještě 
v masce kohouta (vypadalo to asi ja 
ko Big Bird ze Sesame Street), jsem 
se vydal podél nemocnice k hranicím. 
To jsem si tak  představoval, že budu 
mít jako  alibi, kdyby mě chytli. To 
jsem pořád  táhnul s sebou ty kufry. 
N ajednou můj průvodce zavolal: 
“ Honem  to zahoďte a utíkejte!” Tak 
jsem dobrom yslně odhodil kufry a 
přeběh jsem hranice. Oni si ti dob rá
ci pro ty kufry pak přišli, nechali si 
je, samozřejmě, takže my jsm e pak v 
Německu začínali skutečně s ničím. 
Před námi utekli soudruhům  už jiní. 
Nemohli jsm e hýřit, ale nemuseli 
jsme aspoň pionýřit.
Z: Jak js te  se uchytil a kde js te  praco
val?
JK: N apřed jsm e pobyli po táborech. 
Ale brzo jsem dostal práci v českém 
vysílání francouzského rozhlasu. A 
pak jsem dělal p ro  Svobodnou Evro
pu i p ro  Hlas Ameriky. Tím  jsem si 
ovšem dom a nepřilepšil. M oji bývalí 
kum páni mi spílali velice ošklivě.
( V. Nezval)
K okrhal, K ohout, kokrhal, až si b rá 
nici potrhal. Nedivme se, že trop  je 
ve Svobodné Evropě.
Z: S týka l js te  se s dalšími krajany po  
přestěhování do New Yorku?
JK: Pořád. Vlastně dokud neumřeli. 
Ferdinand Peroutka, Jiří Voskovec, 
m noho jiných. Vídali jsm e se často, 
nesmíte zapom enout, že když V+W  
chtěli v r. 1938 odjet do Ameriky, 
přišli za m nou, jestli bych za čtvrt mi
liónu nekoupil Osvobozené divadlo. 
To jsem taky udělal. A každý měsíc,

celou válku, jsem nosil pravidelný 
příspěvek m amince pana W ericha. 
Ten Voskovec, ten byl ale vždycky 
pesimista. Zvláště ty začátky ho de
primovaly. To u mně jednou seděl a 
prohlašoval o stavu světa: Ty kapita
listi sou volové, no a ty kom unisti sou 
taky volové. Později se mu dařilo lip. 
Jednou jsme se bavili o agentech a 
jak  to  má člověk dělat, aby dostal ně
jakou  roli. Jiří prohlásil: “T eď sedá
vám  často ve vaně, protože vídám ve 
filmech, že herci dostávají hodně na
bídek telefonem právě když se kou
po u .” Asi mu to  sezení ve vaně po
mohlo.
Z: Jaké byly vaše herecké začátky v 
Americe? M ěljste  potíže s angličtinou? 
(Rozhovor s časopisem Zpravodaj) 
J á  potíže s angličtinou vůbec neměl, 
to  spíš je měli ti Am eričané, kteří mě 
poslouchali.
JK: Ten můj výšezmíněný agent byl 
docela přičinlivý. H rál jsem asi v šesti 
filmech, v televizních seriálech a v 
m noha reklam ách, v těch je plno pe
něz. A výhoda je taky v tom , že kdy
koli tu reklam u opakují, už m áte dal
ší honoráře. Ty divadelní začátky by
ly ovšem těžký. Třeba ve Faustovi 
jsem se objevil jako  čtvrtý čert vlevo.
V jedné hře jsem taky hrál sovětský- 
ho velvyslance, tak jsem klesnul. Ale 
mně to ještě šlo. Ti začínající herci, 
to  byli chudáci. Já  jsem byl jediný, 
který měl auto , takže jsem s nimi čas
to  jezdíval na zájezdy. Znal jsem Ed 
A snera i AI Pacina, s tím jsem často 
hrál. Ten chodíval spát do A rm ády 
Spásy. Byl úplně na mizině. Ale řeči

Služba čtenářům
Housekeeper companion to join senior 
couple with European background. 
North Shore Long Island. Separate 
room and bath. Light cooking and 
driver’s licence essential.
Mr. Charles Kaplanek, 9 Montfort Dr. 
Huntington, N.Y., USA 11743, tel.: 
516-692-4071

Stroj. prům. žijící v Německu s rozs. 
praxí z chem. a metalurg, eng. hledá 
místo v Kanadě za účelem imigrace. 
Zdeněk Hubálek, Usastr. 9, 6350 Bad 
Nauheim, West Germany.

Ošetřovatelka, 49 let, 160 cm, hledá 
touto cestou osamělého staršího kra
jana—i invalidního—, kterému se 
stýská po české kuchyni a hodné spo
lečnici. Diskrétnost zaručena, odpo
věď do redakce. Zn.: “VENKOV” .

Hledám ing. Mitvalského, Trais- 
kirchen zima 77, Computers, volejte 
(203) 776-5704 USA.
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měl strašně levičácký už tehdy. S tím 
se asi nedá nic dělat, herci byli vždy
cky levý, v Československu i jinde. 
D ivadlo hraju pořád, ale teď hlavně 
pro krajany. Pořád jezdím  po Am eri
ce i po světě.
Z: Co si m yslíte o lidech, k teří přišli na 
západ v r. 1968? To asi víte, že pořád 
jsou mezi těmi exulantským i genera
cemi nějaká nedorozumění.
JK: My jsm e to  měli rozhodně těžší. 
Nám nikdo nepom áhal. Když jsem 
přišel do Am eriky, pověděli mi v So
kole, že mě nepřijm ou za člena, do
kud si neopatřím  místo. Báli se, aby 
mě náhodou neměli na krku. Hlavní 
rozdíl je asi v tom , že v r. 1968 lidé 
utíkali před kom unisty, kdežto v r. 
1968 utíkali za blahobytem . Ale já 
znám plno těch novejch krajanů a 
většinou jsou to příjemný lidi. Ale 
přece jenom  asi jsou trochu ovlivně
ný tou  propagandou, kterou tolik let 
poslouchali.

Z: M áte mnoho přátel? Nepřátel?
(Jiné interview)
Máte nějakého nepřítele?
Asi už né. M ám  dojem, že jsem je 
všechny přežil.
JK: Je to  zajímavý, ale lidi se ke mně 
hlásej všude. I přistěhovalci, i ti rodi
če, kteří sem jenom  přijedou na 
návštěvu. Často se se m nou nechá-

I vají fotografovat, mají z toho ohrom 
nou radost. A povídají: “ My vám, 
pane K ohout, nerozumíme ani slovo, 
vy tak rychle drm olíte, ale to  neni dů
ležitý. Vy jste pohybovej herec. A do
ma řekneme, že je pozdravujete, mů- 
žem?”
Z: Co si myslíte o světě? Co je  v té bu
doucnosti pro nás a co pro vás?
JK: No příjemný to  není, teda pro ten 
svět. Byl jsem letos v M nichově. Ti 
Němci mají strach ze Sovětskýho 
svazu. Voni se tak bojej, že mám  do
jem radši by byli rudý než mrtvý. 
(Staré úsloví “better dead then red”

obráceno defétisty na “ better red 
than dead” ). V jednom  místě mi do
konce řekli: “ Jenom , prosim tě, ne
povídej politický vtipy, to bys ten 
náš spolek rozbil, už by nám sem lidi 
nechodili.” M noho lidí si tam  upravi
lo vztahy a jezdí do Československa. 
Taky kvůli tom u odřekli předplatné 
Amerických listů, Svědectví a jiných 
časopisů. Nojo, to jsou Němci. Ti už 
jednou udělali se Stalinem dohodu. 
Takže jedinej optimismus, kterej 
mohu poskytnout, se týká mého ži
vota.
Z: Co vás drží při životě?
JK: Jo , to se p táte zrovna jako  ty dá
my, když chodím  na ty český tanco- 
vačky. Ty se mě ptají: “ Prosím  vás, 
M istře, řekněte mi, jaký pilulky bere
te, já  to poradím  mužovi. Vy jste ta- 
kovej živej, ale ten můj muž nepije, 
netancuje, už je takovej chcíplej. No 
ale já  nic neberu, jenom  jím  zdravě, 
polykám  pouze vitamíny. Ale jak  
chodím  na ty zábavy, tak tam  pořád 
mám nějaký partnerky. Já  jsem teda 
starej blbec, ale někdy se až stydím, 
co ty vdovy dělaj. Tady je plno vdov, 
a jak jsou živý! Já  bych se m oh ženit 
každej tejden.
Z: No a to je  vám 77, vy jste  úplnej zá
zrak.
JK: Ale kdepák, zázrak je dr. Stein- 
bach, ten je o deset let starší a jak  je 
čilej! To byl vojenskej a pak divadel
ní lékař, ten odrodil všechny tři mý 
dcery. On žije pořád v New Yorku. 
N ěkdy mu volám  a on špitne: “ Járo , 
zavolej mě za hodinu, já  tu m ám  ta 
kovou rom antickou záležitost...” to 
je zázrak, ten doktor Steinbach.
Z: Tak vám přejeme moc zdaru a 
úspěšné objížďky, pokud jde o ty vdo
vy.
[ Vrabčák)
H op sem, hop tam , já  se na to  infor- 
muju, hop sem, hop tam , já  se na to 
optám .

□

Interview s Pavlem Landovským
Redakce Západu se snaží uspořádat 
zájezd českého herce a dramatika  
Pavla Landovského počátkem  letošní
ho podzimu po Kanadě a USA. Lan- 
dovský je  znám z mnoha film ů a diva
delních her (nezapomenutelná byla je 
ho postava Revizora ve stejnojmenné 
hře uvedené v pražském Činoherním 
klubu v druhé polovině šedesátých let). 
Dnes žije ve Vídni. Je členem vynikají
cího divadla “Burgtheater”. Za  Zá
pad se Pavla Landovského pta l Václav 
Táborský.

Landovský: Milej T áboráku , nechtě
lo se mi na tvůj dotazník moc odpo
vídat, protože nejsem ani grafom an, 
ani nějakej slávychtivej. N erad bych, 
aby po přečtení mého interviewu 
prohodila nějaká paní ke své sou
sedce: “ M ilostivá paní, je sprostej, 
ale je to feššššák!” (Není - pozn. re
dakce).
Západ: Těsně po válce ses prý stal 
uhlobaronem a vydělávals velký pení
ze na černým uhlínakutaným načerno, 
rozprodaným taktéž.

L: Těsně po válce mi bylo devět. 
U hlobaronem  (jak ty říkáš) jsem se 
stal až ve čtyřiapadesátým . Ty příbě
hy kolem toho rubání načerno se ne
dají vylíčit v jediném  odstavci. Je
nom  ti řeknu, že jsme měli plný kap
sy peněz, co si budem  povídat - to 
uhlí jsme tom u státu kradli. Ale ten
k rá t mě napadlo si spočítat výdělek 
za jedinou noc, na tom  uhlí, který 
jsm e prodávali za polovinu státní ce
ny. Prakticky se čistej zisk za jedinou 
noc rovnal měsíčnímu platu dělníka.



A tak mi došlo, že ten stát by mohl 
za ten šedesátinásobnej zisk s těma 
lidm a trošku veselejc a slušnějc za
cházet.
Z: K dy js i  poprvé v životě poznal, že 
m áš nějaký herecký talent?
L: Co to  je hereckej talent, to  do 
dneška nevím. A taky to  nechci vě
dět. Až začnu hrát, tak toho  nechám. 
Protože h rá t (tedy předstírat) může 
člověk začít teprve když už nic neví a 
pravda m u došla v zásobníku. Děku- 
ju  pěkně.
Z: K dy js i  poprvé poznal, že lidé jsou  
rozděleni na dvě pohlaví? Co js i z  toho 
poznání vyvodil?
L: N o přišel jsem na to  dost pozdě, asi 
ve čtyřech letech. Byli jsm e tři děti. 
M am ka měla na začátku války k dě
tem holku z vesnice. To se dělávalo, 
aby m ladý holky ušly to tálním u na
sazení v Rajchu. Když bylo nu tno  mi 
nějakou přišít na zadek a já  s sebou 
tak  m rskal, že ten zadek nebylo mož
no zasáhnout, tak mi ta  naše, M áňa 
Palásková se jm enovala, sevřela h la
vu pod sukněm a mezi nahý stehna, 
abych sebou tolik nešil. Já  jsem na
jednou ztichnul, protože jsem pod 
tím stanem  ze sukně objevil a zazna
menal nové a dosud nepoznané zále
žitosti. St^čí? A co jsem  z toho vyvo
dil? Stalo se to  mým koníčkem.
Z: Herec m usí předvádět desítky růz
ných povah. Kde a ja k  je  studuješ?
L: Je to  dost těžké vysvětlit, aby to 
nezavánělo teorií o m éněcenných a

silných jedincích. Tak asi takhle. Já  
jsem vypozoroval, že v každém člo
věku je jako  v com puteru naprogra
m ováno vše z oblasti lidského koná
ní, cítění, srovnávání či reagence.
V každém z nás je vše, od vraždychti- 
vosti až po nekonečnou lásku. Jde 
jenom  o to , v jakých souvislostech a 
intenzitě je  to  od toho kterého v nás 
k mání. To se projevuje vnějšími zna
ky, pro které máme tolik krásných 
pojm enování, jako  blbost, m ěkkost, 
závist, rozplizlost, genialita, vilnost, 
veselost, zoofilie, servilita, lakom ost, 
pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, 
pyl, atd. Takovým  způsobem  tedy 
zkoum ám  nátu ru  svých bližních a 
snažím se ji potom  zkratkovitě pre
zentovat, ale vždycky, a to  aspoň já , 
trochu do srandy, protože tý nejni ni
kdy dost.
Z ; Co se odehrávalo v podkroví tvého 
vršovického kutlochu neboli studia, 
když tě  tam je l ten tvůj osobní estébák 
za pomoci kolegů zatknout?
L: Tak to  ani nem užu, tak  ňák na pl
nou hubu říct, ale nebyl jsem tam  
sám. A ty dvě soudružky mně pořád  
m ořily, abych zavolal nějakýho ka
m aráda, že bychom si mohli zahrát 
aspoň ve čtyřech třeba karty. Co má 
taky člověk jinýho dělat když ho hle
dá policie, že jo . Tak jsem  zavolal 
kam aráda J . No a měl sm ůlu a asi na- 
píchnutej telefon. Protože když při
šel, a m usím  říct že tam  byl v cuku 
letu i když to měl 30 km, tak  už bylo

u půdy pod neckam a a za starým 
m andlem  poschováváno šest civil
ních strážníků s vyboulenejma sa- 
kam a na prsou, a ty ho lapli jakm ile 
zabouchal na moje vrata. Já  jsem 
vzdoroval až do večera a musím říct, 
že se mi podařilo  propašovat obě dá
my inkognito z průseru ven, a sám 
jsem  byl chycen až poté co jsem  přes 
střechy vylezl úplně jiným  barákem  
ven, u stadionu “ Bohemians P raha” . 
To jsem taky jed inkrát dostal od po
licie trošičku do držky, ale musím 
říct, že zaslouženě, protože jak  jsem 
se mlel v tom  auťáku, co mně v něm 
odváželi, tak se mi podařilo urvat no
ham a sedadlo i se šoférem a do  smrti 
nezapom enu, jak  von křičel v plný 
rychlosti, se spuštěnou policejní si
rénou: “ Kluci, vyserte se na něj nebo 
se zabijeme všichni” . Vrátil jsem se 
dom ů za tři měsíce takhle před váno- 
cema 1977, abych se opět už koncem 
ledna po nevydařeném  plese železni
čářů dostal za katr podruhé. Čímž se 
dostávám  na tvou přespříští pleso
vou otázku. To už ale byla ze strany 
četnictva, abych tak řekl sportovně- 
rutinní akce, ve které jsm e neměli 
šanci už vůbec žádnou. Naložili nás 
na policejním okrsku s Vaškem Hav
lem a Jard o u  Kukalem do plecho- 
vejch beden, odvezli do vyšetřovač- 
ky a obžalovali s úsměvem z napade
ní veřejného činitele. Vyšetřování 
p rokuratury  se skládalo ze souboje 
svědků falešných (kteří se pletli v na
učených výpovědích) se svědky sku
tečnými, kterých bylo asi třicet. Celý 
můj zločin spočíval v tom , že když 
mě uniform ovaný příslušník VB vy
zval slovy: “ Pane Landovský, dejte 
mi občanský průkaz, chci si ověřit 
vaší to tožnost” , odpověděl jsem do
slova: “ Velmi rád, ale co si chcete 
vlastně ověřovat, když mně znáte 
jm énem , to  opravdu nechápu.” A už 
jsem jel. O Pavlu K ohoutovi vím je
nom z doslechu, že dostal hned u 
vchodu do plesové budovy (s p la t
ným lístkem v ruce) takovou facku, 
že upad na zem. Ke cti vyšetřovatelů 
prokuratury  musím říci, že po zváže
ní těch blábolů svědků z povolání ob
žalobu zrušili. Vrátil jsem se po dvou 
měsících ve sm okingu dom ů. Byl to 
můj nejdelší ples.
Z: Tady se traduje, že při Tvé první 
akci v rámci Charty js te  byli s Vacu
líkem  a Havlem při rozvážení doku
mentů zadrženi StB, načež js i  prý pro
hlásil: "To nám ten odboj pěkně začí
ná!" Jak to vlastně bylo?
L: Tak to už máš hochu popletený. 
Jakápak  první akce, jakejpak rámec 
a jakápak  charta, jaképak  rozvážení 
dokum entů? To všechno zní jako  ze 
slovníku vyšetřovatelů StB, nebo



od stejného jazykozpytce vycviče
ných redaktorů  československého 
tisku. Ještě k tom u můžeš přidat vý
razy jako  “ A nticharta” , “ C hartista” 
a “ A ntichartista” a už můžou na
stoupit “ C hartologové” a “historio- 
chartografové” a dynastie počínající 
Chartisem  1., neboli šišatým, s dědič
ným právem  prvorozeného syna na 
trůn. Přitom  původní smysl prosté 
reakce s kritickými připom ínkam i 
podepsané od 240 zoufalců jakoby se 
vytratil. Už jsem taky slyšel, a to  ne
ní bez zajímavosti, že C hartě 77 se v 
Československu říká “ Cestovní kan
celář” , se kterou se může kdokoliv 
levně vystěhovat na Západ. Co se tý
če v otázce zmíněného výroku, neřekl 
jsem to já , ale Vašek Havel, kterej 
jak  znám o ráčkuje, čímž to  bylo ještě 
komičtější. Ale abych nepředbíhal. 
Celej ten světověj alarm  jsem  přeci je
nom zavinil asi já, protože když jsme 
vyrazili já , Vašek Havel a Ludvík Va
culík z bytu Zdeňka U rbánka, kde 
jsm e předtím  voblízali 240 šedesáti- 
halířovejch známek, abychom  signa
tářům  odeslali jako  potvrzení kopii 
podepsaného textu a zároveň text s 
podpisy odevzdali na Čs. pres. kan
celář, UV KSČ, Předsednictvu vlády 
a do Parlam entu, zjistil jsem  že se za 
nám i rozjela volha, jejíž přítom nost 
mi byla jasná. N a příští křižovatce 
se k ní přidaly dvě škodovky. Otočil 
jsem se dozadu na Ludvíka a poví
dám : “ Jedou  za nám a” . Na to Lud
vík bohorovně ucedil: “ Prosim tě ty 
toho naděláš, to sů eném taká em
béčka. Nevím co to do mně vjelo, snad 
abych mu dokázal, že pravdu mám 
já, šlápnul jsem na to. Měl jsem 
Saaba 96 s patnáctistovkou F or
dem m otorem . No a em béčka za 
mnou. Teď už bylo vidět že to “ nésů 
jen tak á” ale onaká, protože já  jel 
z hecu místy 150 a oni taky. Pak se mi 
podařilo  se jim  na pár m inut ztratit, 
to Václav vyskočil u poštovní schrán
ky a nacpal do ní asi 40 dopisů (které 
pak taky, jak o  jediný, skutečně do
šly), ale to  už byli zase za nám i (asi 
se naladili radiem  na můj rozdělo
vač). Podařilo se mi ujet ještě jed
nou, a po tom  jsem byl zablokován 
za dejvickým gymnáziem v jedno- 
směrce z protism ěru, zezadu a z bo
ků - jako  ve špatným  jihoam eric
kým filmu. Stačil jsem ještě zacup- 
nout oba cuplíky u dveří a už bylo 
kolem vozu tem no a na okna, stře
chu, dveře i kapotu pršely rány, 
“ Jm énem  zákona okam žitě ven” , 
atd. Pam atuji se, že Vašek chtěl vy
stoupit a já  mu říkal: “ Počkej chvil
ku, až si vomlátěj klouby, bylo by ne
příjem ný, kdybysme ty rány museli 
chytat do ksichtu. A na to tenkrát

Vašek pronesl tu  slavnou větu: “To 
nám  ten boj za lidský p rrrráva pěk
ně začíná” . Potom  Václav auto od
zátkoval a v tu ránu jsem viděl je
nom jeho a Vaculíkovy podrážky od 
bot. Vytáhli je jako  se z au ta  vytahu
je srolovanej koberec. Já  jsem si 
provlíknul ruku volantem  a že nepu- 
du, že znám povinnosti řidiče, a že do
kud protokolárně nepřevezmou vůz, 
kterej před tím řádně zaparkuju, 
mně můžou spíš tu ruku u trhnout. 
Zachránili mně vlastně čumilové, 
kteří se začali pom alu srocovat, a 
protože kam eram an StB zadržení to 
čil, někdo z davu zakřičel: “ Podívej
te se, pan Landovský už zase filmu
je” , takže z toho zase byla fraška a 
mně přidělili do vozu ozbrojence a jel 
jsem, sám si šoféruje, do Bartolom ěj- 
ské ulice k dalším veselým procedů- 
rám. Ale o tom  až příště.
Z: Tak tedy pojďme mluvit o něčem 
příjemnějším. Jaké jsou rakouské že
ny?
L: Vdavkůchtivé jako  všechny, ale 
dělaj, že ne, a tim tedy jsou m im ořád
ně nebezpečné.
Z; Jaké jsou ruské ženy?
L: Já , jak  víš, jsem se do Ruska ještě 
nepropracoval. Voni mně tam  ne
chtěj, ale jakm ile se mi to podaří, tak 
podám  sam ozřejm ě hlášení, ale mys

lím si, že se v podstatě asi od ostat
ních ňák moc lišit nebudou.
Z: Byl bys ochoten přispívat do sexuál
n í poradny Západu, kdybychom něja
kou otevřeli? K dyby nebylo dost vhod
ných otázek, mohl by sis je  dávat sám. 
L: Nic nového pod sluncem. V roce 
68 jsme začínali s dr. Plzákem podob
ný pořad, který se jm enoval “ Radí 
vám lékař psychiatr a gynekolog sa
m ouk” . Já  byl ten sam ouk. Bylo to 
velmi veselé a pak to zakázali. Takže 
až se to otevře tak se uvidí. Ale na 
každý pád otázky si sám klást nebu
du, ať mi je zejména v sexu klade ně
kdo jinej. K sexu je zapotřebí nejméně 
dvou. Když si v tom to oboru člověk 
sám otázky klade, a sám zodpovídá, 
tak  proto  existuje krásný archaický 
název s a m o h a n a .
Z: Jaké role hraješ v Burgtheatru?
L: Malé.
Z: Kdyby se ti všechno dařilo dobře, 
ja k é  role bys chtěl hrát za deset let? 
L: Velké.
Z: Tak díky za rozhovor.
L: Tak pozdravuj ženu a Šuchmu 
Šuchmiče. A jestli tam na ten zájezd 
pojedu, rád bych měl na každé štaci 
pečovatelku, ideálně tak mezi 27-29 
lety, inteligentní a nem orální. Může 
bejt i dobrosrdečná.

□
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_____________________ Emigrace
Miloš Šuchma

Kanadská imigrační situace
V říjnovém č. 5 /80 Západu jsme 

přinesli inform ační článek “ Návod 
k emigraci do K anady” . Soudě podle 
ohlasu se zdá, že inform ace byla uži
tečná nejen pro  nové em igranty, ale
i pro ty, jim ž se najednou ozve 
čerstvý uprchlík , ať již z rodiny či 
známý.

U plynula nějaká doba a tak bude 
dobré se podívat jak á  je situace nyní. 
Úvodem  je třeba říci, že situace je 
m nohem  horší. D o značné míry to 
ovlivnila krizová situace v souvislos
ti s m im ořádným  stavem v Polsku. 
Skutečností je, že v západní Evropě 
je  na 140 000 Poláků, z toho 47 000 
chce em igrovat do zám oří, počet 
m nohonásobně převyšujíc] ostatní 
národnostn í skupiny, kde Čechoslo
váci díky H usákovu režimu zaujímali 
vždy “ čestné” přední místo. A to se 
ještě nerealizovaly úvahy, že polští 
generálové “ um ožní” emigraci ne
spokojeným  a nepohodlným .

V roce 1982 130,000-135,000 emi
gran tů  může být přijato  do Kanady.
V tom to  počtu  ovšem vedle uprchlí
ků je zahrnuta  i norm ální imigrace 
(od 1.5. 1982 jen na základě závazné
ho příslibu zam ěstnání) a m im ovlád- 
ní sponzorování rodin a organizací.

K anadská vládní kvóta pro  sam ot
né uprchlíky na rok 1982 je 14,000, 
s tím to rozdělením  uprchlíků: vý
chodní Evropa 6,000, Indočína 4,000, 
Latinská A m erika a K aribská oblast 
1,000, A frika 500, Střední východ 
400, ostatn í svět 100 a rezerva 2,000 
zatím  nepřidělená a také nepokrytá 
finančně.

V detailním  rozdělení v Evropě je 
kvóta 6,000 na uprchlíky z východní 
Evropy rozdělena takto: Rakousko 
3,500, Itálie 900, Německo^ 500, 
Francie 350, Švédsko 250, Řecko 
200, Švýcarsko 100, Belgie 50, 
Anglie 50, H olandsko 50, ostatní 50.

Prakticky situace nyní je taková,

PO UROVNANÍ POMĚRU

Im igračním i zeměmi jsou i nadále 
především  K anada, Spojené státy  a 
A ustrálie. K anada s pom ěrem  1:324 
vede v prům ěru na obyvatele (pro za
jím avost další pořadí: A ustrálie 1: 
332, USA 1:374, Francie 1:780, Švý
carsko 1:1,189, Švédsko 1:1,361, 
N orsko 1:1,783, R akousko 1:2,027, 
N ěm ecko 1:2,159, Anglie 1:2,345) a 
poskytuje střechu nad  hlavou uprch
líkům  z m noha zemí na světě, přede
vším z východní Evropy.

že kvóta až na některé výjimky je vy
čerpána nebo tom u tak  brzy bude. 
Z Něm ecka jsou např. zprávy, že ka
nadský úřad nepřijím á ani žádosti, v 
R akousku je cca 14,000 žadatelů z 
vých. Evropy do K anady, což zname
ná, že na každého připadají 3 další, kte
ří nemohou být přijati. V Itálii momen
tálně je situace nejlepší, protože kvó
ta bude pravděpodobně alikvótně 
vybrána v průběhu  roku. V Jugoslá
vii, kam  čs. vláda uděluje nyní zvlášt

ní pasy, platné pouze pro Jugoslávii, 
může uprchlík přejít do sousední ze
mě (pokud se mu to podaří) nebo 
em igrovat do USA a Austrálie či K a
nady, která v současné době však při
jím á z Jugoslávie pouze uprchlíky, 
kteří mají někoho z rodiny v K ana
dě. V některých zemích např. Francii 
a Anglii je uprchlík víceméně odká
zán sám na sebe, protože tyto země 
přechodného pobytu nemají podpůr
né program y pro uprchlíky.

Pro em igranty, kteří se nekvalifi
kují v rámci kanadské vládní kvóty, 
nebo pro její vyčerpání nem ohou být 
vzati v úvahu (a pakliže nezůstanou 
v zemi prvního pobytu či jsou přijati 
do USA nebo Austrálie), zůstává 
pouze m ožnost sponzorování.

Sponzorovat do K anady je m ožno 
buď rodinou (směrnice přesně urču
jí, kdo do této skupiny spadá), sku
pinou 5 lidí (kteří ovšem musí spl
nit požadavky - především důkaz 
hm otného zabezpečení se o uprchlí
ka postara t) nebo organizací, např. 
etnickou, která má vládou uznaný 
status. V červenci 1980 Českosloven
ské národní sdružení v K anadě 
(ČSNS), reprezentující zájmy Čechů 
a Slováků v K anadě a mající stanovy 
uznané kanadskou vládou jako  dob
rovolné a nevýdělečné organizace, 
podepsalo s kanadskou vládou do
hodu o sponzorování uprchlíků z 
Československa.

Sam otné sponzorování je právní 
závazek sponzorující organizace (či 
rodiny nebo skupiny 5 lidí) se o 
uprchlíka s tara t po dobu 1 roku po 
příchodu do Kanady. N áklady zahr
nují prakticky všechno (ubytování, 
s trav o v án í, nem ocenské pojištěn í 
atd .) s výjim kou dopravného do K a
nady, které je bezúročnou půjčkou 
K anady uprchlíkům , kteří ji po pří
chodu do K anady splácejí v měsíč
ních splátkách po nástupu zam ěst
nání (dopravné také um ožňují orga
nizace, které pom áhají v imigrač
ním procesu, např. A m erický fond 
p ro  čs. uprchlíky a jiné - viz. 6. 3/80). 
Sponzorovací dohoda m á rovněž 
část, kdy za určitých podm ínek se 
m ohou uprchlíci kvalifikovat k tzv. 
“ společné asistenci” , kde kanadská 
vláda platí počáteční náklady v Ka
nadě (obdobně jako  při vládní imi
grační asistenci), zájm ová organiza



ce však se stará  o uprchlíka přede
vším při jeho prvé orientaci v K ana
dě a integraci do kanadského života.

Je pochopitelné, že dobrovolná 
organizace jako  ČSNS neoplývá 
zdroji, aby ve velkém rozsahu spon
zorování m ohla uskutečnit, i když 
mezi krajany v K anadě finanční^sbír
ky přinesly určité výsledky. ČSNS 
chce m ít rovněž jisto tu , že nový 
uprchlík m á a bude mít snahu co nej
dříve p racovat a začlenit se tak  do ka
nadského života. Jistým  ukazatelem  
je ocho ta  pracovat v Evropě během 
čekací doby a tím také úspora určité 
částky do začátku v K anadě. T ato  
skutečnost je určitou zárukou pro  
sponzorující organizaci, k terá v 
opačném  případě může být vystave
na značném u finančním u břem enu. 
Bližší inform ace v tom to  sm ěru po 
dá: ČSNS, Ú střední im igrační kom i
se, 740 Spadina Ave., T oron to , Ont. 
M5S 2J2 C anada. Evropské vlády, 
které respektují ženevskou konven
ci zaručují, že uprchlík, který získá 
uprchlický status, dostane také p ra 
covní povolení.

Co doporučit v této  souvislosti no 
vému uprchlíkovi?

Každý by si měl především  ujasnit, 
zda chce trvale zůstat v zemi, kde žá
dá o uprchlický status či zda chce 
em igrovat do jiné země, a to  do které.

V áhání či např. žádost o imigraci 
po ročním  pobytu v první zemi může 
znam enat odm ítnutí žádosti např. do 
K anady, kdy kanadský im igrační 
ú ředník  může považovat žadatele ni
koliv jak o  za uprchlíka, ale již jako  
residenta první země. V takovém  pří
padě je žadatel posuzován jako  imi- 
gran t (nikoliv jako  zvýhodněný sta
tusem “self-exiled” uprchlík), na kte
rého jsou  kladeny m nohem  vyšší po
žadavky, jak  již řečeno, např. po 
tvrzení pracovní nabídky a solidní 
existenční zaopatření.

Rovněž nepůsobí dobře, jestliže 
žadatel m á podány žádosti na řadě 
konsulátech o imigraci, např. na ka
nadském , australském  a am erickém  
současně. M ůže to  být důvodem  za
m ítnutí žádosti z důvodů neujasně
ného im igračního zám ěru a lhostej
nosti k zvolené zemi.

Závažnou překážkou je zamlčení 
či falšování skutečností, které jsou 
součástí žádosti. Zam lčení členství 
v KSČ, zam ěstnání u vojenské orga
nizace, zkreslení kvalifikace, zam l
čení vyživovací povinnosti patří k 
těm to překážkám . Na druhé straně 
přiznání těchto skutečností není dů
vodem  k zam ítnutí žádosti, pakliže 
ovšem nejde o bezpečností zájem  K a
nady. Je  také nerealistické očekávat 
nabídku zam ěstnání (a trvání na

tom to) v oborech, které jsou kurióz
ní, ale m álo použitelné, alespoň pro 
začátek. O bdobně přiznat popravdě 
kvalifikaci a chtít dělat zcela něco 
jiného. Snění si žadatel má nechat 
pro  sebe a na pozdější dobu.

N ěkteří zájemci si také neuvědo
mují, že sponzorování není m ožno 
dělat bez vědom í kanadských úřadů  
v Evropě, to znam ená, že sponzoro
vání je podm íněno podáním  žádosti 
na kanadském  úřadě, kdy skuteč
nost existence např. rodiny v K anadě 
může být urychlujícím  m om entem  
v procesu (je třeba p od trhnou t “ m ů
že” , protože to  není garan továno , 
např. v případech, že žadatel agre
sivním či arogantn ím  vystupováním  
se dom nívá, že tím m á imigraci za
jištěnu). N evhodné chování a vystu
pování žadatele může být také důvo
dem k zam ítnutí žádosti, kdy roz
hodnutí je založeno na nežádoucnos- 
ti takového im igranta pro K anadu,

V únorovém  čísle Západu  č. 1/82 
jsm e přinesli inform aci o debatě v ka
nadském  parlam entě, týkající se 
“ dvojího občanství” (O “ dvojím  ob
čanství” v kanadském  parlam entě).

6. dubna 1982 poslanec za progre- 
sivně-konzervativní stranu  D onald  
W. M unro (reprezentující volební 
obvod Esquim alt-Saanich) předlo
žil návrh dodatku  k zákonu o občan
ství, tzv. první čtení návrhu zákona 
(Bili C-650).

V návrhu se doslova říká (český 
překlad):

Návrh změny zákona C-650
A kt změny zákona o občanství 

První čtení 6. dubna 1982
Její Veličenstvo na radu  a se srozu

měním kanadského Senátu a Sně
m ovny uzákoňuje následující:

1974-75-76/108 1. Zákon o občan
ství je změněn tím to, bezprostředně 
po sekci 7 toho to , doplněním  násle
dující sekce:

Cizí příslušnost nebo věrnost “ 7.1 
(1) Svéprávný kanadský občan, který

a) zatím co m im o K anadu, svobod
ně a form álním  způsobem , s výjim
kou ve vztahu uzavřením  manželství, 
žádá národnost nebo občanství země 
jiné než K anady, nebo

b) přísahá, potvrzuje nebo jinou 
deklarací vyjadřuje věrnost zemi jiné 
než K anadě, tím to přestává být ka
nadským  občanem .

bez ohledu jakým  “ kom unistickým  
peklem ” prošel.

Byla zm íněna iniciativa a ochota 
pracovat, to  je schopnost se o sebe 
postarat. To je důležité jak  pro  spon
zorující organizaci, tak  i pro hodno
cení kanadských úřadů.

Účelem  to h o to  č lánku , jeh o ž  
obsah je založen na skutečných pří
padech a znalosti systém u, není ni
koho odrad it, protože Češi a Slováci 
si vybudovali a mají dobrou  pověst 
před kanadským i úřady. Snahou je 
spíše podat inform aci a zrealizovat 
představy těch, kteří se chtějí stát 
budoucím i Kanaďany, v době eko
nom icky horší než před několika le
ty- . ... ,,

D oufejm e však také, že chtějí stale 
zůstat v podvědom í Čechy a Slováky, 
kteří opustili svoji strádající vlast z 
důvodů nikoliv jen ekonom ických.

Tituly od království (2) Podsekce 
(1) se nevztahuje na občanství osoby 
z pouhého důvodu, že přísahá, po tv r
zuje nebo deklaruje v průběhu nebo 
v souvislosti obdržení čestného titulu 
od Jejího Veličenstva, jednající na 
radu  Jejích m inistrů či jin ak .” 

Vysvětlující poznám ka 
Účelem návrhu tohoto  zákona je 

obnovit jisté provize vynechané z no
vého zákona o občanství, který nabyl 
moci v roce 1977. Původní zákon 
ukončil občanství jakéhokoliv  K a
naďana, který svobodným  způso
bem získal občanství v jiné zemi, 
nebo který deklaroval věrnost jiné 
zemi. N ávrh zákona by měl znovupo- 
tvrdit tento princip, jm enovitě, že 
osoba nemůže vyjadřovat loajalitu  
dvěma různým  zemím ve stejnou do 
bu.
Pozn. Návrh zákona (Bili C-650) v 
anglickém a francouzském  jazyce je 
m ožno obdržet na této  adrese: The 
C anadian G overnm ent Publishing 
C entre, Supply and  Services, H ull, 
Québec, C anada K1A 0S9.

M . Š.

Návrh dodatku 
k zákonu o občanství



Umění

Profil umělce Západu: Jiří Erml
Pro dnešní titu ln í stránku  Západu 

jsm e vybrali sním ek Jiřího  Erm la, 
jehož další fotografie najdete i uvnitř 
toh o to  čísla. E rm l (37) vystudoval 
fo tografii na FA M U  a působil jak o  
profesionální fo tog raf v Praze. R oku
1980 se definitivně rozloučil s Čes
koslovenskem  a odešel do Spojených 
států . Po kratším  pobytu  na am eric
kém  středozápadě se rozhodl pro 
New Y ork, kde žije od r. 1981 a p ra 
cuje jak o  “ freelancing” fotograf.

U kázky z jeho tvorby, které uve
řejňujem e, m ají většinou dokum en- 
tárně-reportážn í charak ter. Těžiš

těm um ělcova zájm u je nicméně fo
tografie um ěleckých děl a architek
tury. Erm l m á za sebou řadu  p rofe
sionálních úspěchů - krom ě výstav 
v Československu to bylo i D ánsko , 
Itálie, a přirozeně také USA. Jeho  
fotografie se objevily v American 
Craft M useum  a American Craft 
Magazíne.

Už letm ý pohled na Erm lovy fo to 
grafie prozrad í um ělcovu schopnost 
odhalit něco překvapivého i ve zdán
livě nejvšednějších situacích, jakož
i schopnost p ron iknou t tam , kde se 
něco důležitého děje. Jeho  vizuální

kom pozice je  dokonalá , takže se ně
kdy zdá, jakoby  se události odehrá
valy kvůli jeho  kam eře. G radace od
stínů šedi v černobílých snímcích, 
úhly pohledu a technické provedení 
jen dokreslují E rm lovu profesionál
ní úroveň. N ew yorská tv rdá  konku
rence a nové prostřed í k ladou a bu
dou klást na toho to  umělce vysoké 
nároky. Jeho  největší šancí je  kvali
ta  díla: Pokud tento  fak to r bude roz
hodující, není pochyb o tom , že se 
E rm lovi podaří v nové vlasti brzy 
prosadit.

-ju-

Karel Nešvera

Evropské divadlo Otomara Krejči
Je  tom u už pom alu  deset let, co se 

jm éno  českého režiséra O tom ara 
Krejči zapsalo do povědom í světové 
veřejnosti nejen jako  význam ného 
představitele m oderního divadelního 
um ění, ale i jak o  oběti tehdy se “ nor
m alizujícího” československého hu- 
sákovského režim u. Protesty politic
kých a kulturn ích  osobností z celého 
svobodného světa provázely tehdy 
násilné uzavření K rejčová pražského 
D ivadla za b ranou .

Režim v Praze na počátku  sedm de
sátých let uložil zprvu Krejču k ledu 
a po určitém  čase ho nechal režírovat 
v pražském  předm ěstském  D ivadle
S. K. N eum anna. Teprve po delším 
zdráhán í mu povolil hostovat v za
hraničí, kde měl v divadelním  světě 
zvučné jm éno dávno předtím , než se
o něm  začalo v tisku psát jako  o oběti 
dogm atické vlny, jež se přelila přes 
československý kulturn í život. Vždyť 
O tom ar K rejča byl vedle svého spo
lupracovníka výtvarníka Josefa Svo
body vůbec nejznám ějším  českým 
divadelníkem  ve světě, kde se p rosla
vil především  svými inscenacem i Če
chova a Shakespeara od kubánské 
H avany až po belgický Brusel.

První K rejčovou šancí po té, co 
směl opět svobodně p racovat, byla 
V ídeň, kde uvedl G oethova F austa , 
jehož měl už před tím  inscenovat v 
M nichově v rám ci tehdejšího ku ltu r
n ího p rogram u u příležitosti letní 
olym piády. T en to  p ro jek t se však ne
uskutečnil, když K rejča nedostal p o 
volení k výjezdu. V ídeňská inscenace 
G oetha  nem ěla patřičnou  odezvu a

Krejča se setkal s nepochopením  ně
mecky píšící kritiky a něm ecky m lu
vícího publika, které je  - na české po
m ěry - velice p ietní ke své klasice, 
takže odm ítlo  K rejčovy zásadní zá
sahy do G oethova textu . O statně s 
tím to  dosti konzervativním  p řístu 
pem  ke klasickém u literárním u od
kazu se m ůžem e v N ěm ecku setkat i 
jinde, napřík lad  když jedno  m ni
chovské divadlo uvedlo m uzikálo
vou úpravu  Kleistovy K átinky z 
H eilbronnu anebo při shlédnutí sou
časných inscenací G oethových d ra 
m at, uváděných k 150. výročí básní
kovy smrti.

K rejča po tom  na dvě sezóny za
kotvil v D usseldorfu, kde uvedl ně
kolik pozoruhodných  - a opět ne 
vždy příznivě přijatých - inscenací, 
zvláště Čechova. Pak působil krátce 
v K arlsruhe a hostoval na několika 
dalších scénách, až před několika lé
ty nalezl Stánek, který nejlépe vyho
vuje jeho  um ěleckém u natu relu  a dá
vá m u m ožnost opravdové divadel
ní tvorby v optim álních podm ín
kách - ja k  se zdá dokonce lepších, 
než jaké  měl ve svém pražském  D i
vadle za b ranou .

D vě, tři desítky k ilom etrů  jižně od 
Bruselu poblíže pam átného  W ater
loo leží m ěstečko Louvain  la Neuve, 
v jehož sousedství vyrostlo za p o d 
pory  m ístní obecní správy m oderní 
univerzitní m ěsto s velkým divadel
ním sálem  pro  tém ěř 800 diváků, vy
baveným  m odern í jevištní technikou. 
Za k rá tkou  dobu  zde vznikla pozo
ruhodná  divadelní tradice. Přijíždě

jí sem slavné evropské soubory, pře
devším z Francie, Anglie a Itálie a di
váci na jejich představení se sem sjíž
dějí nejen z Bruselu, ale ze širokého 
okolí, dokonce až z Francie, takže di
vadlo může dobře prosperovat. N a
víc v něm působí divadelní studio 
nazvané A telier theatra l, jehož um ě
leckým vedoucím  se stal O tom ar 
Krejča. Zde může studovat své in
scenace v nejlepších představitelných 
podm ínkách , v neom ezeném  čase, se 
souborem , který se schází vždy pou
ze na jednu  jed inou  inscenaci a který 
tvoří herci především  z Francie a Bel
gie, ale v něm ž menší úlohy přejím ají
i posluchači fakulty  divadelních věd 
m ístní univerzity. Zde má také nová 
inscenace prem iéru a je několik 
týdnů  na  repertoáru , než se s ní sou
b o r vydá na cesty do evropských di
vadelních m etropolí. Zde si Krejča 
zopakoval některé své velké inscena
ce Č echova, Shakespeara a M usseta 
ze svého působení v pražském  N á
rodním  divadle a v D ivadle za b ra 
nou a k nim  přibylo časem několik 
zcela nových, jak o  právě ona posled
ní - vlastní dram atizace D ostojev- 
ského rom ánu  Běsi. K ní si Krejča 
pozval jak o  návrháře kostým ů české
ho, ve Spolkové republice trvale ži
jícího  výtvarníka Jan a  Skalického. 
Vzniklo vynikající, p lnokrevné diva
delní, vysoce m oderní představení 
v náznakové, velice vynalézavé, s 
těžkým i závěsy pracující scéně je
vištního výtvarníka Yvese Cassagne- 
ho, založené na hluboce propracova-

>



Fórum Západu
Luděk Pachman

Poznámky o Německu
O ta Filip poněkud jednoduše “vy

řídil” obavy předních amerických 
politiků, týkající se možného další
ho vývoje ve Spolkové republice Ně
mecko a tím v celé západní Evropě. 
Nezdá se mi dost seriózní, hovořit o 
vážných slovech amerických předsta
vitelů—mezi nimi např. s pom ěry v 
Německu dokonale seznámeného 
bonnského velvyslance USA Burn- 
se—jako  o “ strašení Evropy” ; to je 
poněkud lehkomyslné kom entování 
současného politického vývoje v Ně
mecku, v němž se m ožná rozhodne— 
a to  není ani v nejmenším přeháně
ní—o budoucím  osudu celé Evropy.

Současná něm ecká vláda se stává 
stále větším nebezpečím a rizikem 
pro tu to  zemi, poněvadž velká strana 
bonnské koalice je hluboce rozpol
cená v životních otázkách zahranič
ní i vnitřní politiky. Nejde jen o “ po
m atené politiky z levého křídla zdej
ších sociálních dem okratů” , jde o 
zhruba polovinu SPD, k níž patří ne
jen člen Bundesvorstandu E rhard 
Eppler, ale i předseda SPD Willy 
Brandt. Od krajní marxistické levice 
až k B randtovi—který je navíc ještě 
předsedou Socialistické Internacio
nály—sahá podivná pestrá koalice 
politických sil, které se stále zřejměji 
snaží odpoutat ve větší či menší míře 
Německo od Spojených států. Jde o 
síly, kterým je zcela evidentně zkra
chovaná politika “zm írňování napě
tí” se Sovětským svazem úkolem ne
porovnatelně důležitějším než spoje
nectví s USA a jednota NATO.

Sam a o sobě by tato  politická sku
pina neměla naději na úspěch, je- i  
nomže má na německé politické scé
ně mocné, i když různorodé spojen- 1 
ce. Jedním  z nich je výrazná levicová 
většina televizních a rozhlasových 
novinářů. Podle jednoho reprezenta
tivního průzkum u se 72% televizních 
novinářů samo označuje za politic
kou levici. Před sjezdem SPD v dub
nu v Mnichově vystupoval E rhard  
E ppler denně v německé televizi a 
šířil názory, které jsou v příkrém  pro
tikladu k oficielní bezpečnostní poli

tice západních zemí. Spolkový kan
cléř Schmidt už před sjezdem v pod
statě kapituloval - netrval na po tvr
zení “ dvojího usnesení N A TO ” o 
znovudosažení rovnováhy v oblasti 
raket středního doletu, nýbrž spo
kojil se odložením tohoto  problém u 
na sjezd SPD, který se má konat na 
podzim  1983. Pozor: Na podzim 
1983 mají být první nové americké 
rakety umístěny v zemích západní 
Evropy, teprve tehdy velká koaliční 
strana bude rozhodovat o tom, co se 
s těm ito raketam i má vlastně stát! 
Nejde o nic jiného než o otevřenou 
obstrukci celé koncepce NATO, již 
uvnitř SPD stále vehementněji prosa
zuje její marxistická levice.

Politiku slepého “zm írňování na
pětí” ale velice účinně podporují i ně
které německé koncerny, které na 
obchodech se Sověty vydělávají mi
liardy na úkor daňových poplatníků.

Ono “ mírové hnutí” , které je v Ně
mecku silnější než kdekoliv na Z á
padě není vůbec projevem existen- 
ciálního strachu: Tím trpí jenom  je
ho nevědom á část. Řídí je však lidé, 
kteří docela dobře vědí, co činí. Tzv. 
“ krefeldský apel” —a to je centrum  
onoho m írového hnutí—je zhruba z 
80% financován z prostředků Ně
mecké kom unistické strany, t.zn. z 
východního Berlína. O tom  m á m i
mochodem spolková vláda nevyvrá- 
titelné důkazy, ale dosud nepoužila 
žádného zákonného prostředku, aby 
činnost otevřených agentů Moskvy 
ukončila.

K onom u “ mírovému hnutí” patří 
řada známých osobností, O. Filip se 
zmínil o jedné - spisovateli H. Bóllo- 
vi. Jenom že jeho tvrzení, že by Bóll 
po  p o lsk ý ch  u d á lo s te c h  n ě jak  
zm oudřel, ani v nejmenším nesou
hlasí: Na několika dem onstracích 
posledních týdnů byl zase H. Bóll 
na tribuně a mezi řečníky. Jeho ú to 
ky proti státu , proti západní politice, 
jsou stále zřetelněji výrazem jakési 
zvláštní posedlosti, jakéhosi zcela 
degenerovaného myšlení.

Nejde o koncepci, jde skutečně o

né psychologii postav a užívající ty
pické krejčovské mizanscény - kon- 
tra p u n k tn íh o  sk loubení herecké 
akce s mluveným slovem.

Turné, které Krejča se svými Běsy 
mezitím nastoupil, vedlo nejprve do 
Anglie. Na m ateřskou scénu se Krej
ča vrátí až někdy koncem roku a te

prve napřesrok můžeme očekávat 
jeho další, pečlivě připravený, d lou
hým studiem  vykrystalizovaný di
vadelní čin. K terá inscenace a jaký ti
tul to bude, nelze dnes ještě s jisto tou 
říci. Lze však předpokládat, že po 
dobně jako  v případě inscenace 
D ostojevského Běsů a předcházejí-

posedlost, pravděpodobně o posed
lou nenávist vůči všemu, co patří k 
naší, západní civilizaci. Ale ta to  po
sedlost m á—jak už bylo řečeno—sil
nou podporu v rozhlase a především 
televizi. O statně to lze prokázat na 
příkladech, které se nás dotýkají 
přím o, např. na televizním kom en
tování situace v Československu. 
Jako  “představitelé Charty 77” jsou 
opětovně německé veřejnosti prezen
továni jen “ reform ní kom unisté” - 
dr. Jiří Hájek a Milan Hubl. T ito dva 
podivní představitelé (opravdu ne
vím, proč prvním u z nich dělá “ Zá
pad” reklam u!) vyslovili např. v te
levizním kom entáři názor, že Ja ru 
zelski znam ená v Polsku “ menší 
zlo” . To je samozřejmě voda na mlýn 
zdejší levice, které se dostává ideolo
gické podpory od údajných praž
ských “ hrd inů” .

Ke skupině C harta  77 patří i třeba 
křesťanský filozof světového form á
tu prof. Zvěřina. Dosud nedostal ani 
vteřinu vysílacího času - oni zbývají
cí pražští marxisté celé hodiny.

M ohl bych ještě psát o zdejším “ ze
leném hnutí” , které má neporovna
telně větší politickou váhu než v kte
rékoliv jiné západní zemi. Podařilo 
se mu už zabrzdit výstavbu jad er
ných elektráren a opozdit m írové vy
užití jaderné energie v Německu o ce
lé desítiletí. N aproti tom u se politic
ká levice spolu s několika koncerny 
pouští do kšeftů, které zvyšují závis
lost—a tím i m ožnost vydírání— na 
Sovětském svazu. Nikoliv neprávem  
varují Američané před obchodem  se 
zemním plynem, který byl podepsán 
tém ěř současně s vojenským převra
tem v Polsku. Jenom  Něm ecko po
skytne v rámci tohoto  obchodu So
větům v tom to roce devizovou po
moc ve výši plných 10 m iliard marek.

Ne, Američané nestraší, ale varují - 
a pokud jde o Německo, jde o varo
vání krátce před dvanáctou hodinou. 
Tendence aranžovat se se Sověty, při
blížit se východní Evropě na základ
ně onoho vybájeného “ dem okratic-

>
cích nastudování Shakespeara, Če- 
chova a M usseta bude dom a zne
uznaný, loni šedesátiletý Krejča ve 
světě šířit stále ještě dobré jm éno čes
kého divadelnictví.

□



kého socialism u” , sklon k neutrali
zaci země (která by znam enala ne
odvratné podřízení se Sovětskému 
svazu) nejsou už jenom  program em  
bezvýznamných politických krouž
ků: Stojí za nimi velká část vládnou
cí sociální demokracie.

O statně není ideologicky podm í
něná neschopnost současné vlády 
vážným nebezpečím jen v oblasti za
hraniční politiky. Státní dluh už pře
kročil ve své nom inální výši zadluže
ní H itlerovy Třetí říše na konci druhé 
světové války - všechny návrhy na sa
nování financí ztroskotávají na ideo
logickém odporu SPD. V době, kdy 
má Německo tém ěř dva milióny ne
zam ěstnaných, má ještě o něco více 
zahraničních pracovních sil - neboť 
neexistuje vůbec koncepce cizinecké 
politiky.

K tom u několik faktů: D o Němec
ka se za rok 1981 přistěhovalo dva
krá t víc cizinců než do USA—přitom  
je Německo jedna z ne jhustěji osídle
ných zemí světa (zhruba 260 obyvatel 
na km 2 - dvojnásobek hustoty oby
vatelstva v Československu!). V ro
ce 1980 požádalo o politický azyl v 
Německu přes 110.000 osob, loni té
měř 60.000 osob: Srovnejme ta to  čís
la s kvótam i uprchlíků v USA! Přes
to  neexistují dodnes opatření, která 
by zabránila podvodném u zneužívá
ní azylu desítkam i tisíc T urků, Pa- 
kistánců a Indů. V oblasti cizinecké 
politiky nejde nikom u o omezení při
stěhování z východní Evropy: Každý 
ví, že např. přistěhovalci z Českoslo
venska se integrují snadno a nezna
menají v podstatě žádný sociální 
problém . Jinak je tom u s přistěhoval
ci z islámských zemí: 86% T urků, ži
jících v cizině, bydlí v Něm ecku, ten
to  počet se stále zvyšuje. Berlínská 
čtvrť Kreuzberg je dnes už čtvrtým 
největším evropským tureckým  měs
tem. Že to  takhle prostě nejde dál, 
ví už v Německu každý, ale vláda ne
dělá doslova nic, ideologické před
sudky vládnoucí SPD nedovolí jaké
koliv řešení.

Jen tak zcela na okraj: Když se v 
poslední době trochu zabývám  p ro b 
lémy cizinecké politiky, musím dost 
alergicky reagovat na akce pana Pe
terky, který pom ocí letáků vyzývá 
československé turisty k emigraci - 
se zdůvodněním , že jinak ztratí své 
životy v boji proti Číňanům !

Ale zpět k německé situaci. N a
štěstí není tak špatná, jak  by před
chozí úvahy snad naznačovaly, Jejím 
důležitým  rysem je i okolnost, že zde 
dochází k hlubokým  zm ěnám  ve 
smýšlení a politické orientaci v širo
kých lidových vrstvách. Podle po
sledních průzkum ů veřejného mínění

by dnes přes 50% Němců volilo 
bonnskou opozici - C D U /C SU . Prů
zkumy nebývají zcela průkazné, ale 
jasnou řečí mluví i výsledky zem
ských voleb v Berlíně a Dolním  Sas- 
ku^a kom unálních voleb v Hesensku 
a Šlesvi-Holštýnu. Zm ěna vlády by 
samozřejmě nemusela ještě znam e
nat zásadní změnu politické koncep
ce - v tom  dávám  O. Filipovi zcela za 
pravdu. Jenom že, v této zemi dochá
zí i k něčemu, co bych chtěl označit 
jako  duchovní přerod. Náhle jsou 
zde konzervativní—a ne socialistic
ké myšlenky—m oderní. Na řadě vy
sokých škol dochází k oslabení mar-

V dubnovém  čísle Západu jsem 
přemýšlel nad uvažováním  Oty Fili
pa. Nazval je “ O USA v NSR” . Ač
koliv se nevyjádřil zcela lichotivě o 
západoněm eckých předácích a o ně
kterých politických proudech, zís
kal jsem dojem, že hlavní dávka jeho 
hřm otu byla adresována nám , zde za 
Atlantikem .

Filip oznámil, že “ západní Němce 
by ‘finská alternativa’ ani nenapad
la, kdyby nám  ji neustále nenašeptá- 
vali kom entátoři z U SA .” Též slyší 
“ z USA naivně rozhořčené hlasy 
amerických senátorů, kteří by chtěli 
vidět americké vojáky raději na am e
rickém Středním  západě než v Zá
padním  Německu. Tenhle způsob 
strašení Evropy mi právě v tom to 
okam žiku p řipadá velmi nebezpeč
ný.”

M ně se naopak  takový trend zdá 
značně žádoucí. Tudíž, popovídej
me si.

Jsm e v Americe naivní, rozhořče
ní, strašíme?

O dpovědnost vládců jakéhokoliv 
národa je v ládnout odpovědně. H is
torie blbce nezrehabilituje. Tedy: 
Proč mají Spojené státy udržovat v 
Evropě víc než čtvrt m iliónu vojáků, 
aniž by někdo pohlédl na historický 
ciferník? Už máme skoro čtyřicet let - 
tém ěř dvě generace - po válce. R o
bustní Am erika tehdy ochraňovala 
zbídačelou Evropu.

Dneska má Evropa víc lidí, víc bo
hatství - ale am eričtí vojáčkové se 
tam  stále m otají k potvrzení klasické
ho pravidla, že generálové jsou bez
nadějně zam ilováni do koncepcí bý
valých válek a zcela zvetšelého uva
žování.

Nejvíc mě šokuje fakt, že absurdi
ta toho to  stavu skoro nikoho nešo- 
kuje. V Evropě.

xistické levice ve studentských p ar
lamentech.

Dovolil bych si proto  na závěr 
prognózu optim istickou: V brzké do 
bě - nikoliv až v říjnu 1984 (po p ar
lam entních volbách), nýbrž nejpoz
ději do roka, bude v Bonnu nová vlá
da. A nejpozději ve dvou letech do
jde v Německu k procesu zcela ob
dobném u oné “ konzervativní obro
dě” v USA, k níž došlo před volbou 
R eagana americkým prezidentem. A 
pak už nebudou mít odpovědní am e
ričtí politikové starosti s odolností a 
stálostí svého spojence mezi Rýnem a 
Labem! □

V USA se situace začíná měnit, s 
poukazem  na různé jevy. Uveďme 
si jich pár: V roce 1973 měl Izrael na 
kahánku. Byla to otázka nikoliv tý
dnů, ale hodin - dodat střelivo, tan 
ky, kanóny. Úkol ovšemže připadl 
zcela na bedra proradných, padouš- 
ských USA. W ashington ale nemohl 
dopravit m ateriál bez mezipřistání. 
Pokud si vzpom ínám , ani jeden náš 
evropský dem okratický spojenec při
stání nedovolil. Nebýt Portugalska, 
jež poskytlo Azory, dnes by asi neby
lo Izraele a místu by třeba vládl 
nádherný A rafat.

Příklad: Zajetí amerických diplo
m atů v Teheránu. A jak  se zachova
li evropští spojenci? K zblití.

Příklad: Sovětská návštěva Afga- 
nistánu. Západní Evropané oboha
tili m ezinárodní strategii koncep
tem dělitelné détente: détente is 
divisible. Vy zbrojte, plaťte, p řípad
ně bojujte, ale my budeme dál ob
chodovat. V roce 1980, Německá 
spolková republika byla nejdůleži- 
tějším  partnerem  východoevrop 
ských zemí v nesocialistickém ob
chodování.

G N P - Gross National Product čili 
to táln í roční produkt země - vypadá 
v trilionech dolarů takto: tábor míru
- jeden trilión, USA - dva, Západní 
E vropa - dva, Japonsko  - jeden

Dnes tedy Kreml dosud prohrává 
1:5.

Kremelští ovšem usilují o změnu: 
kom binace sovětské vojenské síly a 
západoevropské hospodářské síly by 
znam enala podstatnou změnu v glo
bálním  uspořádání. Am erika by na 
změně prodělala. Leč jak  by dopad
la Evropa? Řekové právě oznámili, 
že nebudou na Američany hodní a 
budou se objím at se Sověty - za před-

>

Ota Ulč

Nemyslím, že USA dluží Evropě
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Starosti se slovníkem

pokladu, že s dobrou vůlí Ameriky 
lze vždy počítat jako  se sam ozřej
mostí.

Poslužte si, začínají se ozývat vliv
né hlasy v USA. A m erika se konečně 
začíná zbavovat svého komplexu 
potřeby být milována. Politickým 
záměrem nemá být láska, ale respekt. 
Churchill kdysi napsal, že každý ev
ropský neutrál bude krm it krokodý
la za předpokladu, že krokodýl seže
re krmitele až naposled.

N edávno jsem studentům  doporu
čil vynikající studii W altera Laqueu- 
ra o holanditis, nové formě neutralis- 
tických zánětů.

V květnu 1945 se irský ministerský 
předseda de Valera dostavil v D ubli
nu na německé vyslanectví, aby vy
slovil kondolenci a snad i bol nad 
skonem  jistého Hitlera.

A neutralism us už zase vykvetl do 
velké krásy. Philip Potter, generální 
tajem ník Světové rady církví tvrdí, že 
H usákův režim buduje spravedlivou 
společnost, kdežto režim v H oland
sku je nespravedlivý a velmi utlačo- 
vatelský.

Karl van M iert, hlava belgické so
cialistické strany, oznámil, že nej- 
větším nebezpečím je být vasalem 
Ameriky. Van M iert není vzrušen so
větskými, již zcela zainstalovaným i 
raketam i, ale projevuje naprosto  re
zolutní opozici proti neexistujícím 
americkým  raketám .

Není obtížné zorganizovat sto tisíc 
dem onstrantů v NSR, aby pro testo
vali proti padesáti vojenským při- 
dělencům u velice dem okraticky zvo
leného režimu v El Salvadoru. Ale 
sežeňte stovku dem onstrantů proti 
stotisícové sovětské arm ádě v Afgá- 
nistánu!

A lze se divit mladé generaci? Ti, 
co vyrůstali v sedmdesátých letech, 
neslyšeli nic jiného, než že Američané 
jsou nebezpeční (Vietnam) a nem rav
ní (W atergate). Řeklo se však cosi o 
SSSR?

V NSR přibývá na hospodářských 
cedulích, že Am eričané nejsou vítá
ni.

A m erika nás nechá ve štychu, diví 
se O ta Filip.

Proč by neměla?
Zmíněný Laqueur napsal: “ Ne

existuje léčba na evropský neutralis
mus. Tenhle problém  si může vyřešit 
jen E vropa.”

D oporučoval bych spěšné řešení. 
U našich břehů roste totiž fenomén, 
zvaný neo-izolacionismus.

Zásluhou novináře Jacka Ander- 
sona se veřejnost v dubnu 1980 do
zvěděla o takzvané feasibility study 
Pentagonu zrušit, naprosto zanulo- 
vat N ATO jakožto  archaický, ab-

V 5. čísle týdeníku Svazu českých 
spisovatelů Kmen (kdysi majetný 
Svaz zřejmě zchudl: týdeník vychá
zí jako  příloha Tvorby, časopisu vy
dávaného K om unistickou stranou) 
vyšel pod tím to titulkem  článek po- 
depsaný značkou -n- a začínající 
konstatováním : Chybí nám slovník 
soudobé české literatury. Well, milov
níky české literatury v Praze jistě po
těší, dozví-li se, že už nechybí: Sixty- 
Eight Publishers, Corp. v Torontu 
právě jeden vydalo. Nebýt nouze o 
valuty, Československo by tento to- 
rontský slovník jistě dovezlo v hoj
ném počtu - podepsalo přece Hejsin- 
skou dohodu o svobodné výměně 
kulturních informací. Slovník by byl 
nepochybně dobrým  pram enem  in
formací z oblastí, kam pracovníci 
Ústavu pro českou a světovou litera
turu, zabývající se nyní předvýrobou 
pražských hesel, nem ají—pro nedo
statek valut a, well, z jiných příčin— 
snadný přístup: tj. z oblasti exilové a 
undergroundové literatury. Leč pra
cujíce, na rozdíl od exilového edito
ra Igora H ájka (University of Cali- 
fornia) a pražských undergroundo- 
vých editorů, Jiřího Brabce, Jana 
Lopatky a Jiřího  G ruši (mytí oken, 
noční hlídačství, ne zcela dobrovolné 
vystěhování) za ztížených podm ínek, 
budou se pracovníci Ústavu asi m u
set obejít bez torontského zdroje in
formací.

Laťku, jak  se v Praze říká, si však 
nastavili vysoko: v článku se píše, že 
Ústav stanovil jediné kriterion pro 
zařazení nebo nezařazení spisovatelů 
do svého vědecky pořizovaného slov
níku: uměleckou hodnotu. Toto 
l’art-pour-l’artistické kriterion člá
nek sice nedefinuje, nahrazuje však 
definici poukazem  na to, že výběr 
bude reprezentovat 70. léta v české li
teratuře tak, ja k  j i  vydávají naše na
kladatelství, a obsáhne asi 600 au to 
rů. Ani pojem “ naše” nakladatelství 
definován, bohužel, není: nezname- 
ná-li “ česká” , nýbrž pouze “ dom á
cí” , slovník m ožná nezahrne autory 
vydávající v exilu: pražská Edice Pet
lice ovšem odpovídá oběm a možným 
definicím pojmu “ naše” , a její autoři

surdní koncept.
Spolu s dubnovým  číslem Západu 

pošťák přinesl dopis od senátora 
M oynihana. Senátor oznam uje činy 
a p tá  se svých voličů. Mezi otázkam i

budou tedy v ústavním slovníku jistě 
objektivně zhodnoceni. Vždyť to je 
cíl, který si tým editorů stanovil: 
Kolektiv autorů usiluje o to, aby jeho  
obraz české literatury lei 1971-1981 
byl pravdivý v detailu i v celku.

Na to jsem opravdu zvědava.
A utoři torontského Slovníku si 

stanovili skromnější cil: jejich kniha 
má pouze zaplnit předpokládané me
zery ústavní encyklopedie, vzniklé 
svrchu zmíněnými objektivními, va
lutovými a jiným i, potížemi. Původ
ně se dokonce uvažovalo o názvu 
Diferenční slovník současných čes
kých spisovatelů, ale editoři, k mé lí
tosti, od toho pojmenování upustili. 
Buď jak  buď, v torontském  soupisu 
se objevují pouze autoři—celkem asi 
400—jejichž dílo v pražském slovní
ku bude v celku chybět, nebo bude 
v detailu podáno marxisticky. Ně
kteří přemýšlivci v exilu už proto  
vyslovili názor, že se vlastně exilově- 
undergroundoví editoři proviňují 
stejným hříchem, jaký se občas vyčí
tává pracovníkům  pražských Ú sta
vů, tj. že některé spisovatele ze Slov
níku vylučují. I oni však narazili na 
objektivní, a v jejich případě nepře
konatelné potíže. Představme si ku
příkladu, co by se stalo, kdyby noční 
hlídač Jiří Brabec navštívil d louho
letého pracovníka Svazu českých spi
sovatelů a M inisterstva vnitra Jana  
Kozáka a požádal ho o spolupráci při 
vypracovávání jeho hesla pro exilo- 
vě-undergroundový slovník. Jan  K o
zák by nepochybně zvedl telefon, i f  
you know what I  mean. Pak je tu též 
důvod finanční: starat se o propagaci 
oficiálních pražských au torů  si exil 
věru nemůže dovolit. D oplnění to 
rontského slovníku o dalších cca 
600 hesel á la Jan Kozák a jiní za
sloužilí a národní umělci, nositelé řá 
dů a poct, by zvýšilo už tak astrono 
mické výrobní náklady knihy o da l
ších cca $10.000, což je sum a, za niž 
lze vydat pět sbírek poezie, jako  je 
třeba Zahradníčkův Dům Strach ne
bo Blatného Stará bydliště, které v 
ČSSR, zřejmě pro m alou kom erční 
hodnotu  (viz článek Změna v kultur-
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byl vztah USA k Evropě, smyslu 
N A TO , atd.

Neměl jsem příliš potíží dotazník 
vyplnit.

□



Marie Benetková

Azyl
Je to už víc než rok, co jsem navští

vila M agora ve Staré Říši. Pobíhal 
dom em  s vysavačem. Luxoval tak ve
hem entně, až byl zpocenej. M agor 
dělá všechno až k potu. Oblík se a 
musela jsem s ním na prohlídku za
hrady. Postávali jsme u geometricky 
založeného kom postu. M agor vyprá
věl, kolika kolečky zaveze který zá
hon a vůbec o plánech se zahradou. 
Byly to plány pracné, dalekosáhlé, 
d louhodobé. Odhadli jsme to  tak na 
deset let práce. Večer jsme seděli s Ju- 
liánou, která čekala v nejbližší době 
druhé dítě. D o noci jsme si vyprávěli.

Do pam ěti se mi vrylo, jak  M ago
rovi na StB v Jihlavě říkali, že se nad 
ing. Litom yským  stahují černé m ra
ky. N ade m nou prý šedivé, smál se 
M agor a věděl, že jeho mraky můžou 
kdykoliv potem nět. V té době už byl 
Litom yský ve vazbě a M agor vlast
ně zástupně za něj vstoupil do VONS.

M agor jezdil do Prahy jednou za 
dva až tři týdny. Vždycky se zdržel 
víc než zamýšlel. Nejdelší zdržení by
lo to  poslední. Od září se hrom adily 
špatné novinky. V Bartolom ějské v 
té době každou chvíli někoho zmlá
tili. Už se dostavily i výsledky. Zhru
ba dvacet lidí se chystalo vystěhovat. 
Čerstvé bylo přepadení Ziny Freun- 
dové.

Zina em igrovat nechtěla. D va ne
bo tři dny před přepadením  říkala: 
“ J á  odjet nechci, nevim co by se m u
selo stát, museli by mně snad přiza- 
b ít.” Za několik dnů na to , jí “ nezná
mí pachatelé” skutečně přizabili.

O půlnoci k nám  vtrhla návštěva. 
Tři soudruzi ze Státní bezpečnosti. 
D va z nich se průběžně představují - 
Šim ák a D vořák. Třetí mlčí. Pracov
ně jsm e mu říkali střelec. To pro to , 
že při návštěvách zaujím á palebné 
postavení. Taky nám  sliboval odstře-

n í politice Č SSSR?  v tom to čísle Zá
padu - pozn. red.), vyjít nem ohou. 
H lasy z Prahy ostatně tvrdí, že se 
U stav pro  českou a světovou 1 iteratu- 
ru odhodlal vydat svůj slovník proto , 
aby doplnil předpokládané mezery 
ve slovníku torontském : původně 
prý chtěli počkat, až budou všichni 
současní autoři safely dead, a mýlka 
v uměleckém hodnocení bude proto 
vyloučena. Oba slovníky se tedy 
vlastně budou navzájem doplňovat, 
a kdo bude chtít získat úplný obraz 
soudobé české literatury, nechť si 
opatří i pražský elaborát, až vyjde. 
Za valuty jej jistě ochotně zašlou.

lení psa, v případě, že se pes pohne. 
Tu^noc byli soudruzi vlídní.

Šimák potřásal hlavou, když spus
til o M agorovi.

“ Víte, co mi říkal, když jsem ho 
potkal?”

“ Šimáku, až se to otočí, máš u mně 
azyl, aby si věděl, že nejsme mstiví.” 

“ Nevíte, co tím  myslel?”
Věděli jsm e, M agor myslel to, co 

říkal. Vyprávět to  Simákovi nemělo 
cenu. Tu noc se také nazvali “ pře
svědčovací skupinou k emigraci” . To 
nebylo moc nové, jen ten název. Vě
děli jsm e, že právě tihle mají na triku 
Čárliho. Vráťa už taky důvěrně znal 
Šim ákovo rozohňování, a to , co ná
sleduje po výkřiku “za dělnickou tří
d u ” . Další lidé měli už podobnou 
zkušenost a většinou při ní figuroval 
někdo z přesvědčovací skupiny.

Řekli, že je půl druhé a byli pryč. 
Vráťa zneklidněl. Co vlastně chtěli, 
jaký měla ta návštěva smysl? Ve sku
tečnosti bylo ‘/4 na 2. V půl druhé 
zazvonil zvonek u Ziny Freundové. 
P tala se, kdo je. “ Ivan, seš sama 
dom a?” Sem, kterej Ivan, p tala se 
rozespalá Zina. “ M agor, přece.” Zi
na otevřela dveře. Ve výši očí zahlíd- 
la krátce knírek, bílou košili a snad 
hnědé sako. (Knírek nosil v té době 
Šimák. Bílou košili a hnědé sako měl 
na sobě při návštěvě u nás.)

Pak už Zina neviděla nic. Jedna 
ruka jí zakryla oči a druhá pusu. N á
sledovalo mlácení, kopání, o tlouká
ní hlavy o fu tra dveří. Roztrhali na 
ní noční košili a roztahovali jí nohy. 
Zůstala ležet nahá na podlaze. Když 
pachatelé odcházeli, uvědom ovala si 
podle zvuků, že se jedná o tři osoby. 
Po téhle noci stonala Zina několik 
týdnů s otřesem  m ozku. StB o Zině 
vědělo, že je aktivní členkou VONS.

O odjezdech a Zinině přepadení se 
M agor dozvěděl při své poslední 
návštěvě Prahy. Zachoval se magor- 
sky. Prohlásil, že když 20 lidí odjíždí, 
sežene dalších dvacet. Začal je shá-

Pokud budete chtít poslat toront- 
ský slovník přátelům  v ČSSSR, po
užijte kufru s dvojitým dnem a služeb 
čistokrevných Am eričanů, K anaďa
nů, Západních Němců apod., které 
za to  pouze vrátí od hranic.

Slovník českých spisovatelů si můžete 
objednat u Sixty-Eight Publishers, 
Corp., P.O. Box 695, P.S. “A”, 
Toronto, ON, M5W 1G2. Obsahuje 
fotografie téměř všech spisovatelů a 
stojí $9.95 i s poštovným.

□

nět. Napsal báseň o Zině. V té básni 
užil ty nejnechutnější podrobnosti 
Z inina přepadení. Báseň nosil M agor 
u sebe a četl jí všude a všem. V hos
podě U M edvídků uviděl Šim áka s 
kolegy. Přišed si k nim ke stolu.

Šim áku, ruším úmluvu o azylu, 
seš lidská veš!” Pak se pustil do čtení 
básně, kde o vších bylo taky. Když se 
zpráva o tom hle M agorově kousku 
rozšířila, divili jsme se, že je M agor 
ještě na svobodě.

M agorovy m raky povážlivě zčer
naly. D o tří týdnů byla u Ivana Jirou- 
se provedena dom ovní prohlídka v 
souvislosti se sam izdatově vydá
vaným časopisem VOKNO. V kůl- 
ničce v rohu zahrady byla prý tro 
chu dodatečně nalezena m arihuana. 
Ivan Jirous byl vzat do vazby.

Podstata  tr. činu výtržnictví § 202 
byla naplněna publikováním  někte
rých Jirousových článků v časopise.
V časopise se vyskytují vulgární výra
zy. Dále byli vzati do vazby lidé, o 
nichž se předpokládalo, že jsou čle
nové redakce. Stárek, Frič a ....
V časopise publikovalo několik desí
tek lidí. Z nich byl vzat do vazby v 
souvislosti s VOKNEM  pouze J i
rous.

Předpokládám , že u soudu, který 
bude Jirouse soudit nepadne ani 
zm ínka o lidských vších. Osobně 
jsem přesvědčená, že v případě M a
gora přes pohár trpělivosti StB pře
padly právě jeho věty o lidských 
vších.

Starší generální p rokurá to r ČSSR 
se při pohovoru o případu Ziny 
Freundové nechal slyšet, že už M a
gor zase sedí, ale výtržnictví, že už 
mu stáhli a že mu zbyla jen ta  tráva. 
Tahle informace generálního p roku
rá to ra  není pravdivá. A lespoň ne do
sud. M arihuanu, o níž mluví p roku
rátor, má StB ještě v záloze.

Ivan Jirous je od roku 1973 ve vě
zení počtvrté.

□

Změna v kulturní 
politice ČSSSR?

V deníku The New York Times 
otiskli 18. ledna 1982 interview s M i
loslavem Kaizerem, přednostou od 
boru umění při československém 
M inisterstvu kultury, v němž tento 
přednosta odhalil redaktoru Timesů 
H enry Kammovi překvapivé změny 
v kulturní politice Československa.
V časopise Czechoslovak Newsletjer, 
vydávaném  Radou svobodného Čes-



koslovenska, který je k dispozici 
americkým senátorům  a zastupitel
ským úřadům  ve W ashingtoně, ko
mentoval interview redaktor nakla
d ate lstv í Sixty-E ight vPublishers, 
Corp., Toronto , Josef Škvorecký, a 
učinil tu také přednostovi Kaizerovi 
zajímavou nabídku (překládám  z 
anglického originálu).

“ Je, mírně řečeno, překvapující,” 
píše redaktor Škvorecký, “ když ofi
ciální zástupce marxistického státu 
prohlašuje, že rozhodnutí, zda něco 
vydat či nevydat, jsou činěna, jak 
praví pan Kaizer, na základě čistě 
obchodních úvah, nikoli na základě 
ideologickém. Komunistické režimy 
přece vždycky tvrdily, že kdežto v ka
pitalistických zemích se knihy vydá
vají pro zisk, v zemích řídicích se 
marxistickými principy neovlivňují 
úvahy o vhodnosti vydat ten či onen 
titul otázky finanční, nýbrž čistě jen 
umělecká úroveň rukopisu. Mluví-li 
pan Kaizer pravdu, naznačovalo by 
to, že v Československu došlo ic 
prudkém u zvratu směrem k jakém u
si marxistickém u komercialismu.

Ale zdá se, že pan Kaizer si proti
řečí: v interviewu s panem Kammem 
totiž dále říká, že náš kulturní život... 
je  dotován (subsidized) státem. Není 
mi jasné, proč by stát měl dotovat 
umění, jestliže rozhodnutí co vydat 
nebo uvést na scénu se činí na zákla
dě ryze obchodních kalkulací - po
kud ovšem nejsou taková rozhodnutí 
chybná, učiněná na základě mylného 
odhadu obchodní hodnoty p roduk
tu nabízeného publiku. Obávám  se, 
že právě tohle vysvětluje nutnost 
státních dotací.

V interviewu dále pan Kaizer vy
slovil politování, že poslední romány 
pana Kundery ho zklamaly. Roz
hodnutí nevydávat rom ány pana 
Kundery (a od roku 1970 nevyšel v 
ČSSSR ani jeden) bylo tedy zjevně 
učiněno na základě odhadu jejich ko
merční hodnoty, učiněném panem 
Kaizerem. To je však jeden konkrét
ní příklad, na němž m ohu dokázat, 
že odhad pana Kaizera byl chybný. 
Sixty-Eight Publishers, Corp. v To
rontě vydalo všechny rom ány, které 
pan K undera napsal po roce 1968 - 
Život je  jinde, Valčík na rozloučenou 
a Kniha smíchá a zapomnění - v p ů 
vodních českých zněních, a všechny 
tři se staly bestsellery nakladatelství. 
Navíc, byly to rovněž bestsellery ve 
Francii i jinde, a v r. 1981 za ně pan 
K undera obdržel prestižní cenu 
C om m onw ealth Prize, jež mu byla 
udělena v New Yorku.

Protože pan Kaizer v interviewu 
dále prav il, že nakladatelstvím  
(v ČSSSR) nebyl vydán žádný příkaz
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nevydávat tyto autory, tj. autory , jež ’ 
pan Kaizer považuje za obchodně ne
zajímavé - a já  jsem patrně jedním  z 
nich, protože mně v Praze od r. 1969 
nevyšla jediná kniha - nabízím své 
knihy, napsané po r. 1968, pražským 
nakladatelstvím  k vydání. Všechny 
se prodávaly velice dobře, když vyšly 
u Sixty-Eight Publishers, Corp., vět
šinou byly přeloženy do řady cizích 
jazyků, a jedna, rom án Tankový pra
por, se stal bestsellerem nejen v čes
kém originále, ale i ve francouzském 
překladu ve Francii, v charvatském 
překladu v Jugoslávii a v D ánsku jej 
zakoupil místní Klub čtenářů. Je to 
satirický rom án v tradici Dobrého 
vojáka Švejka, knihy, jejíž populari

ta  mezi českými čtenáři neustále ros
te, a už to je zárukou, že to nebude 
obchodní propadák, vyjde-li v Čes
koslovensku. Nejen že nebude po tře
bovat státní dotaci, ale přinese stá t
nímu nakladatelství zisk. Zisky z vy
dání mých rom ánů - a přirozeně také 
z vydávání rom ánů pp. Kundery, 
Vaculíka, G ruši, Klímy aj., pí. Kri- 
seové, z her p. H avla atd . - m ohou 
pak dotovat knihy, jež vyšly na zá
kladě chybných odhadů literárního 
vkusu českých čtenářů, učiněných 
panem  Kaizerem.

K nabídce redaktora  Škvoreckého 
se zatím  ani pan Kaizer, ani žádné 
československé nakladatelství nevy
jádřili.

Čestný doktorát
York University v T orontě udělila 

10. června 1982 čestný doktorát čes
kému spisovateli Václavu Havlovi, 
který je v současné době vězněn.
V zastoupení V. Havla, čestný dokto
rát převzala spisovatelka Zdena Sa-

Václavu Havlovi
livarová (na snímku druhá zleva). 
Čestný doktorát byl také udělen slav
nému kanadském u jazzovému pia
nistovi Oscaru Petersonovi (první 
zprava).



Dopisy
BBC vysílání - oprava
V únorovém čísle č. 2 /82 Západu časy 
pro české a slovenské vysílání BBC by
ly uvedeny nesprávně ja ko  zim ní vysí
lání místo správného anglického let
ního času. Vysílání 16:00 - 16:15 bylo 
zrušeno (vysílání je  16:45 - 17:00) a 
večerní slovenské vysílání má být 
22:15 - 22:45.

Z. T., Anglie

Problémy nově příchozích
Již od počátku, kdy jsm e opustili naši 
starou vlast se zajímáme o časopisy a 
noviny, které  v exilu naši krajané vy
dávají. S  velkým zájmem čteme poli
tické úvahy, referáty, kulturní a spor
tovní příspěvky i dopisy čtenářů. Té
měř úplně však postrádáme příspěvky 
a články, které by se více zabývaly 
problémy nově příchozích emigrantů. 
My, po vyřízení form alit jsm e se roz
hodli pro emigraci do Kanady. Velice 
nás mrzí, že jsou lidé, k teří se v první 
řadě zajímají o výši podpory v neza
městnanosti, o to, ja k  si co nejrychle
j i  urovnat vztahy s nenáviděným ko
munistickým režimem. Nedivíme se 
proto článkům kritizujícím nově pří
chozí emigraci, když dostávají před-

Západ se dá číst skutečně všude. 
nost ti, jejichž nejvyšší mety jsou výše 
uvedené a kteří nemají ani nejmenší 
zájem spolupracovat s krajany, k te 
rým není osud rodné vlasti lhostejný. 
Dozvěděli jsm e se, že když nemáme 
v Kanadě ani příbuzné ani známé, že 
nám může poskytnout garanci krajan
ská  organizace. V Německu či Ra
kousku poradí a pomůže při hledání 
za m ěs tn á n í během  p o b y tu  tam  
American Fund fo r  Czechoslovak 
Refugees. V Itálii bohužel nikdo. Jsme 
přesvědčeni, že se m ezi krajanskými

______ M. Petrák, Winnipeg, Canada
organizacemi najde někdo, kom u není 
lhostejný osud krajanů čekajících čas
to dlouhé měsíce v uprchlickém tábo- 
ře.

M. a J. Senkovi, Itálie

Pozn. red.: V Kanadě se obraťte o 
informaci a pom oc na adresu: 
Czechoslovak N ational Association 
o f C anada, Ústřední imigrační komi
se, 740 Spadina Ave., T oronto , Ont. 
M5S 2J2. V Itálii je rovněž repre
sentant AFCR.

Deti sa nechcú hlásit’ k hriechom 
svojich rodičov.

Náš m im oriadny spravodajca z 
Bratislavy nám  hlási: Krajinu postih
la vlna útekov za hranice. Medzi ute- 
kajúcimi je aj značný počet detí vý
znam ných stranických funkcionárov 
a ináč vysoko postavených osob. Tak 
Vojtěchovi M ihálikovi, prevýznam- 
nemu stranickém u básníkovi, národ- 
ném u umělcovi a riaditePovi najváč- 
šieho slovenského nak ladate lstva  
Slovenský spisovatel” , utiekla v lete
1981 na Západ dcéra.

Za ňou sa odobral aj syn zosnulé- 
ho slovenského literárneho historika 
akadem ika A ndreja M ráza a akade- 
mickej m aliarky Ley M rázovej. Uli- 
cu A ndreja M ráza v Bratislavě sice 
neprem enovali, lebo mrtvy akade
mik za opožděného syna zrejme ne- 
móže, zato m atka, k torá  mu v u te
ku nezabránila, nebude národnou 
um elkyňou, ako bolo plánované a už 
aj ohlášené v kuloároch strany a vlá
dy.

Tiež v rodině Jozefa K ota, šéfre
dak to ra  Slovenského nakladatel’- 
stva krásnej literatury, niekdajšie- 
ho experim entálneho prozaika ap re - 
kladatePa Joyca a Hemingwaya, te- 
raz predného piliera režimu a au to 
ra rom ánu H orúčka (viď kritika toh- 
to diela z pera J. Škvoreckého v kni-

he Na brigádě, Sixty-Eight Pub- 
lishers) panuje sm útok. Otec Kot je 
g lobetrotter usilovnější než O ta Ulč, 
cestujúci ovšem výhradně na štátne 
útraty. Nedávno ho odvolali zo slu- 
žobnej cesty vo Francúzsku, pretože 
Kotov brat utiekol cez polobratskú 
Juhosláviu na nepriatePský Západ. 
Musel v Bratislavě vysvětlit’, prečo 
stranu a vládu o bratových úmys- 
loch neinform oval. Zrejme im to vy
světlil úspěšně, pretože už je zase na 
služobnej ceste, tentoraz vo Finsku. 
Podl’a nášho názoru sa reakčný brat 
ultraspokrokovelém u experim enta- 
listovi a joyceídnem u intelektuálovi 
so svojím úmyslom proste nezveril.

N ajhoršia nehoda postretla Jána  
Soloviča, dram atika a funkcionára 
Slovenského zvázu spisovatePov. 
Utiekol mu sice iba jeho osobný šo
fér - teda nie příbuzný - zato ovšem 
tento šofér vie o pechtloch-m echt- 
loch s. Soloviča a iných význam 
ných súdruhov ovePa, ovePa viacej, 
než nějaký brat, ktorý sa s pokroko
vými súrodencam i pokial’ m ožno ne
stýká.

Vlnu útekov kom entovali z javiska 
svojho bratislavského kabaretu La- 
sica a Satinský: “ Keď to tak pojde 
ďalej, zostanem e tuná iba my, ne- 
spoPahliví.”

N a tom , myslíme, niečo je.

Mozart: česká a slovenská hudba
V týdnu od 14.-19. června 1982se ko
nal na torontské univerzitě mozar- 
tovský festival “ Mainly M ozart 
Festival” . V rámci festivalu dva dny 
byly věnovány vztahu české a sloven
ské hudby k mozartovském u období.
17. června v program u “ M ozart and 
his Slovák C ontem poraries” byla 
uvedena hudba Johana Hum m ela.
18. června pak v program u “ M ozart 
and his Czech C ontem poraries” 
hudba Jiřího Bendy. V obou progra
mech vystoupil znamenitý český kla- 
v íris ta-exu lan t A nton ín  K ubálek  
vedle řady dalších sólistů.

Egon pro rok 1981 udělen
Vítězem ceny Egona H ostovského 
pro rok 1981 je kniha Egona Bondy- 
ho Invalidní sourozenci, vydaná na
kladatelstvím  68 Publishers v To
rontě. Cena je ročně udělována nej
lepší knize českého nebo slovenské
ho au tora , kterém u není um ožněno 
publikovat v Československu. Poro
tu pro udělení ceny tvoří Jiří Kovtun, 
A. J . Liehm, Josef Škvorecký a Gleb 
Zekulin. Cena již po třetí rok byla 
udělena pod patronátem  Střediska 
pro ruská a východoevropská studia 
torontské univerzity.



Žádná zmínka o Sletu
Západe, po každé, když přijdeš, za
m knu se v pracovně (loni v létě po 
poštovní stávce dokonce doslova) na 
dva západy, a čtu a čtu a čtu, a nevyle
zu na boží svět, dokud Tě nepřečtu do 
posledního písmenka. Vážím si Tě. Jsi 
vynikající časopis, máš úroveň. Jedna 
věc m ě na Tebe však mrzí. Zatím  jsem  
nenašel jedinou zmínku o tak význam
né události, jakou je  V. Jubilejní slet 
československého Sokolstva v zahra
ničí, k terý  se koná ve dnech 2.-5. čer
vence 1982 ve Vídni.
Že bys o sletu nevěděl, o tom pochybu
ji. Ze o něm nepíšeš, to mne zaráží.

F. Králík, Kanada 
Pozn. red.: Budeme se snažit polep
šit.

Josef Šryck zemřel
Sděluji Vám s politováním, že 3. břez
na 1982 zemřel v kibucu Neot Morde- 
chai m ůj dobrý přítel (a Váš častý při
spěvatel), pan redaktor Josef Sryck.
I  když jeho poslední drobné práce 
pravděpodobně byly poznamenány vě
domím neodvratně se blížícího konce, 
přece to byl až do posledka neohrože
ný bojovník za lidská práva a za de
mokracii. Jeho vtipné a řízné stati v 
‘‘Jerusalem Post” a v “H aaretz” byly 
v tomto směru proslulé, takže za ně od 
zdejších oficielních míst moc vděku a 
slávy nesklidil, spíš naopak.

H. Fořt, Israel 
Pozn. red.: Pan Josef Šryck byl jed
ním z nejčastějších a nejpilnějších 
přispěvatelů a povzbuditelů časopi
su Západ. Jeho postřehy, připom ín
ky, ať již kladné či záporné byly ne
opakovatelné. Vyslovujeme rodině a 
přátelům  pana Josefa Šrycka touto 
cestou naší soustrast. Josef Šryck byl 
příkladný moravský vlastenec.

Výsledek kvizu 
Západu z 

dubnového č. 2/82

Ř ekla bych, že se jedná o studentky  
gymnázia při předtančení na plese 
školy, jis tá  jsem  si, že v náchodském  
Beránku. Dobrák Grau by měl radost, 
pane Škvorecký. Kvůlivá tomuhle ta
nečnímu sálu jsm e se postupně se 
sestrou vyskytovaly na černé listině 
gymplu co se studijních výsledků týče 
a rodiče ztráceli nervy (u m ě už méně 
neb jsem  mladší ratolest a oni přiroze
ně zmoudřeli). D íky za pěkné znovu- 
vybavení krásných časů a hlavně díky  
za celý senzační časopis! Doufám, že i 
já  budu stát brzo na vlastních nohou 
(bydlím zatím  u sestry a učím se ang
licky a čekám na vysněnou zelenou 
kartu) a budu si moci časopis objed
nat i já  sama.

Vladěna Dobešová, USA

M ilá Vladěno,
vše jste uhádla. Jsou to skutečně stu
dentky gymnásia v Náchodě. Uve
řejnili jsme fotku proto , že nás potě
šilo, jak  tyto příslušnice SS mládeže 
zůstávají, i v r. 1981, věrny lidovým 
tradicím , pokud se týče národních 
krojů - přesně takové kroje můžete 
vidět např. na českých dívkách v 
A ustinu, Texas - a ve svém socialis
tickém  uvědom ění nepok lonku jí 
před nějakou západní m ódou. Pře
jem e Vám brzké zvládnutí angličti
ny, zelenou kartu  a m noho úspěchů. 
Budeme Vám rok posílat Západ 
zdarm a. G ratulujem e a děkujeme za 
dopis.

Redakce

Americký poživačník Západu
Děkuji mnohokrát za anglické číslo 
Západu. Četl jsem  to od začátku do 
konce. Shledal jsem  interview fa sc i
nující - všechny - a pouze jsem  si přál 
číst dřívější a pravděpodobně mno
hem delší interview v češtině. Satiry a 
historie byly vynikající, z  historie mne 
zejména upoutalo informativní a osob
n í hodnocení V. Fleischera o tom, co 
se skutečně stalo ve Vietnamu; rov

něž J. Skvoreckého bezvadné, vtipné 
a akademicky fundované srovnání ně
kterých freudovských rysů ve všech 
form ách totalitarismu, stejně jako  je 
ho zajímavé hledání nové Dvořákiády 
v žijících svědcích, jako  např. Mary 
Klimesh. Celé číslo je  bohatý dort, 
který jsem  ujídal s poživačnou nena
sytností. Chutnalo to příliš dobře. 
Uznání hlavnímu šéfovi a redakční ra
dě, sedící okolo něčeho, co vypadá ja 
ko znamenitá, velká láhev vína.

John Crockett, 
International Communication Agency, 

Washington, D. C.

Dopis papeže
Vultum tuum desiderat universa terra 

Ioannes Paulus II.

Nevnucujte se
Trochu mi vadí, že js te  poslali něco, 
co jsem  neobjednal (anglický Západ).

V. K rátký, K anada

K anglickému Západu
S dubnovým  číslem Západu jsme 

rozesílali i výbor důležitých článků 
z minulých čísel, který jsme nazvali 
ZÁ PA D  (THE WEST).

Naši em igranti, mnozí z nich čte
náři Západu se s úspěchem zařadili 
do života v m noha zemích.

To však nestačí. Mnozí lidé v ze
mích, které nás hostí, neví, proč jsme 
vlastně přišli. Mají zkreslené předsta
vy o kom unism u, marxismu a “ reál
ném ” socialismu. M nozí věří dezin
formaci v tisku, televizi a rozhlase.

Proti tom u se musí něco dělat. Náš 
hlas musí být víc slyšet a všude, kde 
vycházejí noviny, kde je rozhlas a te
levize, kde politici ukazují kolísa- 
vost, naivitu a neznalost.

Jednou z možných cest je anglický 
Západ, který jste dostali. M áte zná
mého novináře, spisovatele, poslan
ce, vládního úředníka? Dejte m u ten
to výtisk. Pošlete jej známé osobnos
ti ve vaší zemi s doprovodným  dopi
sem. Každý aktivní čin může přinést 
užitek. Nabídněte i jednotlivé články 
vašim novinám nebo televizi.

Poslali jsme anglický Z ápad i do 
zemí, kde se nemluví anglicky. Mys
líme si, že i tam  víc lidí čte anglic
ky než česky. P ro to  se i tam  anglický 
Západ bude moci uplatnit.

Ve vydávání anglického Západu 
bychom mohli pokračovat. P rostřed
ky pro to  však jsou prostředky Z á
padu. Budeme vám vděčni, když uvá
žíte dvě věci: Užijte zaslané číslo Z á
padu inteligentním  způsobem , a 
pošlete nám  za něj těch $3.50, třebaže 
jste si jej neobjednali. Je to  na dobrou  
věc.

Redakční rada



Patříte do Kanady

...a Kanada patří 
vám

Kanada je vaše země. Každá provincie, 
každé město, každá vesnice. Atlantické 

provincie na východě, úchvatný  
kraj kolem hlavního města, nebetyčné 

Skalisté hory, a za nimi západ. 
Země úchvatné přírodní krásy, 

vyspělé civilizace a prostého přátelství; 
žádná jiná země nemůže nabídnout 
takový výběr pro vaši dovolenou. 

Poznávejte letos krásy Kanady.

Canada
Canadian Government Office de tourisme 
Office of Tourism du Canada


