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Zajímavosti ze světa
Ota Ulč

Odskok do Brazílie
O zemi jsem měl matné ponětí: že
je jedna z největších, neříkejte lidu, že
jsou Latino-Američané, se Španělsky
mluvícím okolím se neztotožňují.
Však Brazílie je půlka kontinentu.
Až na dvě výjimky, sousedí se všemi
jeho státy.
Portugalská řeč, jiná muzika, jiná
mentalita. Nevraždí býky v corridě,
ba ani nevraždí lidi. Země nezažila
jedinou krvavou revoluci, jediný násilnický převrat; hrdlořezstvím vyni
kají jiní. Zalistujte v Guinness Book
o f World Records - v Bolívii už zažili
víc než veletucet vládních kotrmelců.
Dokonce se jim povedlo mít tři prezi
denty v jednom dni. První visel na
kandelábru už před obědem.
Světovým rekordem Brazilčanů je
jejich naprostý nedostatek rasové
háklivosti. Luzitánští vetřelci se mísí
s dom orodci už od roku 1500, s vý
sledkem, že dnes má třetina obyva
telstva příměs indiánské krve. V mno
ha jiných procentech koluje krev čer
nošská. Nikde není víc katolíků, leč
ti nejsou příliš katoličtí a preziden
tem byl donedávna protestant Geisel
německého původu. A ve vládě sedí
též Japonci. Brazilské zákony do
konce nařizují asimilaci, zakazují
etnické enklávy. G heta jsou ilegální.
A jediní, kdo se dosud nepodřídili,
jsou Indiáni, nahatí v džungli, a Ja 
ponci za ředitelskými stoly a na uni
verzitních učilištích.
Byl to tedy pro mne notný kontrast,
když jsem před pár lety přistál v Rio
de Janeiru, zrovna se rozloučiv s Johannesburgem, segregací a bantusta-

ny-„
Zel, tehdy jsem se mimo Rio ne
dostal. Jen jsem objel fotogenické
kopce, Cukrovou horu, obhlížel
osm atřicetimetrového Krista na špi
ci Corcovado, a v nížině pobíhal po
Copacabaně, nejnáramnější pláži, a
pokukoval na neméně nádherné, leč
bezplecé ženy. O chybějících ňadrech
zanaříkám v okamžiku.
Nedostal jsem se do Brasilie, nové
metropole, hlavního města, klenotu
či prý hrůzy, zbudované v daleké
pustině, zásluhou prezidenta a naše
ho krajana Juscelina Kubíčka. Jeho
rodiče pochází z Příbramska. Rovněž
mi zůstala upřena Amazonka, bájné
M anaus, kde mají operu a kdysi v ní
prý burácel Caruso.
Snad tedy příště.

Příležitost se naskytla koncem ro
ku 1981.
Silvestr v Riu
Obdržel jsem pozvání k mezinárodně-právní konzultaci, nic prý pří
liš komplikovaného. To mě potěšilo.
Právě jsem četl o žertíku, který způ
sobil Domingo Faustino Correa, bo
háč, černá ovce rodiny. Zplodil šede
sát osm dětí, umřel v roce 1873 a
v poslední vůli si vymínil, že sto let se
nikdo nesmí dědictví dotknout. Jeho
hodnota zatím rostla a nyní se odha
duje na 12 miliard amerických dola
rů. A již se přihlásilo deset tisíc zá
jemců. Lze číst inzeráty: Jmenujete-li
se Correa, přihlaste se, naše firma
vám zařídí, že zbohatnete. Padělání
papírů je velký byznys, i soudního
úředníka přistihli při činnosti. Stát
ustanovil zvláštního soudce, aby se
přehraboval v horách papírů.
Země příležitostí - zejména pro ty,
co kutají. Nedávno též stálo v novi
nách, že jeden naprostý nemajeta na
šel hroudu zlata - desetikilovou, dvacetikilovou, a teď bude uskutečňovat
sen. Zbuduje nejpěknější nevěstinec
v celém amazonském povodí.
Hlavně, že se zemi dostává příle
žitostí demokratizace. Vojenští páni
v nejvyšších sedlech jsou benevolent
ní, slibují předat vládu civilistům, za
mřížemi prý již není ani jeden politic
ký vězeň.
Sáhl jsem po turistickém infor
mačním zdroji, po knize ze série Fodor, pojmenované po maďarském za
kladateli, a čtu: “ Na pláži C opacaba
ně se o silvestru koná nejpodivnější,
nejpohanštější událost v celé latinské
Americe.” Ze prý tisíce a desetitisíce
příznivců voodoo, černé magie, se
dostaví s úmyslem získat přízeň bo
hyně moře jménem IEM ANJÁ. Zpě
vy, tance, zaříkání, zaklínání, oltáříčky, svíčky blikají, nejlepší je po
hled s výše.
Robert Lamberg, kam arád z praž
ských studií, je dopisovatelem Neue
Zurcher Zeitung a bydlí na desátém
poschodí s výhledem právě na tuto
pláž, kde bude blikání. Zvedl jsem
telefon. Bobouš a žena Věra byli do
ma a na silvestra rovněž budou do
ma. Dobře, oslavíme společně. Že
prý se těší a že abych přivezl stravu

pro jejich kocoura - zvíře rádo amerikánské výrobky.
Třicátého prosince jsem s konzer
vovanou kočičí krmí přistál v Riu na
novém, dobudovaném letišti. Když
jsem tu byl poprvé, místo bylo rozvrtané a za dolar jsem dostal sedm
náct cruzeirů. Tentokrát už cruzeirů
bylo stopětadvacet a jejich hodnota
se scvrkává ode dne ke dni.
Město se zdá být výstavnější, ele
gantnější, ale ne větší. Růst totiž ne
může, víc než pět miliónů se nevejde
na malou prostoru mezi mořem a
strmými svahy. Ty obsypaly tak zva
né favelas, bídné brlohy s kouzelnou
vyhlídkou - vizuální, nikoliv exis
tenční. Zde přežívá čtvrtina obyvatel.
Podivní měšťané, nezam ěstnaní,
mnozí věru nezaměstnatelní, přivá
bily je neóny moderního věku, prchli
sem z hladom orného severovýchodu
země.
V recepci hotelu Excelsior jsem si
potřásl rukou s krajanem Jorge
Beckem, jedním z hmotně odpověd
ných pracovníků, a pochválil teplé,
nikoliv zabijácké počasí.
V ulicích poletovaly proužky papí
ru. Místy ho již bylo po kotníky. Sem
tam řádila kutálka, luzitánský dixieland, samba a tance. To jsou am até
ři, vyhrávají pro potěchu. Bylo do
poledne, pracovní den. Davy laska
vé, laškovné, kde je třídní boj?
Ne ve vztahu mezi mužem a ženou,
ujistil mě Lamberg. Zrovna telefono
val na úřad a já si dělal poznámky.
“ Výborně, obejmu vás,” oznámil
do sluchátka.
“ Dvakrát?” požádala.
“ Jednou, ale pořádně. A dám vám
pusu.”
“ Kolik?”
“ Tucet.”
“ Ne - tisíc jich chci.”
Že by dotyčnou znal? Ovšemže ne
zná. Ale tak to tu chodí, a přívětivost
se oceňuje. I nejprotivnější úřada se
cítí nucen pokusit o úsměv. Zkuše
nost jsem si posléze nejednou ověřil.
Pohlížel jsem z desátého poschodí
na svět. Copacabana je aspoň dvě stě
metrů široká, deset kilometrů dlou
há, v mírném zákrutu. Škádlení na
háčů k nám nedoléhalo, ale zato slité
zvuky modernizačního úsilí. Tři čtvr
ti miliónu autom obilů v Riu se podílí
na výsledku. Natolik přibylo na hlo
mozu, že město nyní drží světový re
kord. Kam se hrabou Tokio a New
York, někdejší šampióni. Odborníci
tvrdí, že rámus o intenzitě vyšší 55
decibelů škodí lidskému zdraví. Na
Copacabaně naměřili 107 decibelů
čili něco mezi ječením řetězové pily
(105) a rachotu pneum atického kla
diva (110).

Orchestry v náklaďácích, jiné an
sámbly pochodují, všechny pokud
možno ad infínitum přehrávají svou
oblíbenou melodii. Připomínám si
přípravy májových oslav.
Příznivci bohyně Iemanjá přichází
již před soum rakem, hrabou v písku
a rozžínají svíce. Přibývá na blikání.
Za tmy budeme mít dojem, že se na
břehu uskutečnila invaze armádního
sboru Karafiátových broučků.
S rachejtlemi se do půlnoci nečeka
lo. Vojenští páni se pochlubili s no
votou, totiž s laserem, m odrou čá
rou - přím ka z kopce na kopec přes
záliv. Zpočátku jim moderní zázrak
vyplivoval, ale pak se přeci jen po
vedlo ho vystřelovat čtveronásobně,
čtyři čáry visely na nebi, s pípáním
jako při galaktických bitvách v Star
Wars.
Tak a jdem do chumlu obkouknout obřady zblízka. Dozvídám se,
že voodoo vzdor svým africkým ko
řenům získává teď příznivce v evrop
ských středních vrstvách a stává se
m ódou mezi boháči. Boty v ruce, bo
říme se v písku.
Oltáříčky s nastrkanými květinka
mi. Nejčastější jsou gladioly. A vedle
znaků s kliky háky je soška Krista a
Panny Marie. Symbióza věr, jež už
začala před stoletími. Ve zcela bílém
jsou oděny zejména ženy. Za bubno
vání a dost m onotónních zvuků se
pouští do vytrvalých tanců. Točí se,
krouží, snad je přepadá únava či do
konce trans, občas se některá přichomýtne příliš blízko ke svícím. Le
hounké sukně a spodničky nejsou
ohnivzdorné, pár jich doutnalo a jed
na na okamžik vzplála.
Nikdo nás, bezvěrče, neodstrko
val, i zde převládala harm onie, po
hoda, dobrá nálada. A přitom nejde
o maličkost. S květinami a jinými
dary se musí ke břehu, položit je na
vlny a posečkat, až si je Iemanjá od
nese sebou do hlubin. Když nepře
vezme napoprvé, nutno se pokusit
znovu. Odm ítnutí darů je zcela špat
né znamení do Nového roku.
Na Copacabaně současně probí
hala ideologická protiofenzíva. Bap
tisté lákali pohany ke svému polorockandrolovém u orchestru. Když
se zpěvák odmlčel, už byl u mikrofo
nu kazatel s nabídkou čistě křesťan
ského spasení.
Ráno v tuze brzkou novoroční ho
Služba čtenářům
Mladí manželé z Prahy s dvoule
tým dítětem hledají zaměstnání
v USA. Žena zdravotní sestra chi
rurgie, 7 let praxe, muž právník.
Značka: Emigranti.

dinu jsem se šel brouzdat, zakopáva
je o nepřijaté stvoly. Hyacinty ještě
voněly. Pustil jsem se do sběru, dráž
dil si nozdry a čekal na potěchu oka.
Kult pláže neznamená kult plavá
ní. Do dost prudkých a ne zrovna
nejteplejších vln se vrhá jen pár
atletů, a v mělčině na sebe cákají dě
tičky. Ale desetitisícové davy vyzna
vačů kultu si hoví na písku. Nanejvýš
pochodují na břehu. To je totiž kor
zo, jak za starých časů na malém čes
kém městě - prom enáda, být viděn a
vidět, laškovat a lovit.
Konečně se začaly trousit bohyně
pozemšťanky. Snad jen v Salvadoru,
prvním hlavním městě Brazílie, je
vyšší procento krasavic. Hlavu by si
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člověk ukroutil. Porovnejte s P ortu
galskem: budete se pachtit od slunka
do slunka a neuvidíte třeba ani jednu.
Pokud jsem se povšiml, svalovci
prom enovali v nikoliv nestoudných
adam kách. Zde v Riu lidstvo bylo
obdarováno vynálezem minibikinek.
Ukazují se v nich osoby nejen nej
mladší a nejštíhlejší. Všechny jsou
však kouzelnice, náznak chloupečku
z nich nečouhá.
Ale topless, to se nesmí. I maličké
holčičky mají směšné tops. Jejich
maminky nemají o nic větší. Tvárné
pánve, hýždě tém ěř rubensovské,
ale kde jsou ňadra, znovu se plačtivě
táži. Tady nerostou? Vždyť to nejsou
houby. Bobouš Lamberg tvrdí, že dá
my chodí k plastickým chirurgům.
Jeho nezmenšená Věra přikyvovala.
Důkazy o takovém sadismu nemám,
ale tolik potvrzuji: brazilská móda
věru doslova potlačuje m amální kon
tury. Kdepak špičatá podprsenka,
prosím vás. Naopak, malé pevné trič
ko na tělo, rozplácnout, odmocnit,
znehodnotit.
A že nás na toho silvestra nikdo
negřepadl, ptal jsem se Bobouše.
Rekl, aniž mě přesvědčil, že i zlo
ději a loupežníci si potřebují odpoči
nout.
Velká slavná místa vábí ovšem

hordy přespolních. Právě přijel tu
ristický autobus z paraguayského
Asuncionu, poznávací značka 76546,
AIRE ACON D ICIO N A D O , MUSICA STEREO FUNCIONAL.
C opacabana je trošku jako bitevní
pole. Střetnutí světa ze smrdutých favel a světa šťastlivců, střetnutí nema
jetných s majetnými, i když některý
ze zručnějších zlodějů je značně ma
jetnější než jeho oběti. Útočníci jdou
hlavně po přespolních. Badecker
v ruce, kamera přes rameno, strakatá
havajská košile, příliš bledá pokož
ka, to jsou zdejší poznávací značky.
Manželka afrického diplom ata vy
lezla na ulici se šperky a vcuku o ně
přišla. Nedospělý útočník jich při
útěku spolykal v hodnotě 50,000 do
larů.
Ale ani anonym ita nepomáhala.
Za večera na Copacabaně mezi promenádujícími, mezi hotely a kavár
ničkami patrolují holčičí trojice. Na
padly nás v zhruba pětiminutových
intervalech. Agresivní živnostnice?
Kdepak. K smilstvu nedojde, toliko
k okradení. Scénář se nemění: první
slečna požádá o oheň, druhá sáhne
pánovi mezi nohy a třetí už loví port
monku. Než se oběť vzpamatuje, je
po vsem. Lamberg ale vždy včas a
suverénně obtěžovatelky zaháněl
slovem DÉŠ.
Kousek od Excelsioru je činžák,
jehož nájemníci spotřebují 1.7% ná
rodního důchodu. Čili velemilionáři.
Daňový systém je lajdácký laxní. Co
by tom u řekl Marx?
Pohovořil jsem s jeho pravnukem.
Jm enuje se Burle Marx - to Burle je
po sefardické mamince - a je nejpres
tižnějším klenotníkem v zemi. Vy
mýšlí nové tvary, skvosty z topasů,
opálů, sm aragdů, tenhle kousek je
za 40,000 dolarů, skoro zadarm o,
řekl Lamberg, jenž nás seznámil.
Pan Burle Marx nemá o předkovi vy
soké mínění.
Méně noblesní, nikoliv však aušu
sová je firma FR ED D Y’S. Má již ně
kolik filiálek. Freddy je český naši
nec emigrant.
Císařův potomek zná Pardubice
PEDRO GASTON ORLEANS E
BRAGANCA se dokonce domluví i
česky. Poznatek sdělím, ale oklikou.
Lidé velkých národů nebývají zna
menití linguisté. Život je nedostateč
ně ponoukne k píli - aťse jejich jazy
ku učí jiní.
značně monolinguální.
Jak již víme, etnickému separatismu
tam nepřejí. Portugalci nebyli krutí
kolonialisté. Zajímali se o obchod a
k dispozici bylo hodně zemědělské

půdy, daleko víc, než kdy měli Špa
nělové. Přistěhovalci byli vítáni.
Hodně Italů, Němců a Poláků se usa
dilo v jižním cípu země. Naši poúno
roví emigranti hledali přístřeší a Bra
zílie je nabízela.
Dnes již tomu tak není. Země má
122 miliónů obyvatel, víc, než je
schopna ekonomicky absorbovat.
Není to otázka prostoru. Půdy je víc
než dostatek. Ale nejsou zdroje
D rang nach Amazonien uskutečňo
vat.
Získání práva pobytu je dnes ob
tížný proces, četl jsem formuláře.
V Sao Paolu je našinců nejvíc, do
konce tam mají svůj klub. V Riujsem
jich potkal jen pár. Pan Karel je vel
mistr opravář televizorů. Jiný Karel
je šéfem všech barů v obrovitém ho
telu Nacional. Učitel všech dobrých
barmanů. Jen co jsme se zmínili,
vděční žáci nám nalévali přeštědře.
Seznámil jsem se s pár abonenty Zá
padu a dodatečně oceňuji jejich úsi
lí. Není snadné cokoliv si předplácet
v zemích s valutovými potížemi.
Musí se do banky a na úřady za po
volením.
A máme tu též naši dělnickou tří
du. Denně se sejde a nasákne pivem.
Hodní, ale nespolehliví - jako Brazilci - tvrdí Boboň.
Ponoukl jsem kritika, abychom si
vyjeli za město, do hor, do Petropolisu, letního sídla někdejšího vladaře.
Sídlí tam též naši krajané, například
pan Heilig, co nám do Západu při
spěl článkem o nespravedlivém zatče
ní a Janu Husovi.
Čekáte zeleň a dočkáte se. Pro mně
je ale červená charakteristickou bar
vou Brazílie. Půda rudá jako v Alabamě, Georgii, Karolínách. Cukrová
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třtina pučí do výšin, kopce s flórou
mi připom ínají Fidži, až na malinké
aromatické banány, jež tu v trsech
prodávají u cesty.
Minuli jsme odbočku na Nova
Fribourg, město, jež vybudovali ně
mečtí kolonisté, a na Teresopolis,
horské ba i lázeňské sídliště, pojme
nované po naší Marii Terezii.
O
Petropolis se zejména zasloužil
Dom Pedro II., jediný kdy císař v zá
padní hemisféře (pomineme-li krátké
tragické úřadování M axim iliána
v Mexiku). Sirku k dekolonizačnímu vývoji přiložil vlastně Napoleon
Bonaparte. Okupoval Portugalsko
a král D om Joao VI. uprchl za oceán.
Po W aterloo se vrátil do Evropy a
v Brazílii nechal správcem syna Pet
ra. Jenže Pedro I. vyhlásil nezávislost
a pustil se do vlastního kralování.
Úkol se nedařil, funkce se mu naštěs
tí znechutila, praštil s ní a na trůn po
sadil pětiletého syna - a z toho se vy
klubal onen jediný císař, dobrý vla
dař a téměř pokrokář. Jenže, též ne
vděk vládne světem, v roce 1889 do
šlo k nekrvavému převratu a vyhláše
ní republiky. Pedro s příbuzenstvem
museli pakovat.
Teď se již přibližujeme k Pardubi
cím. Císařův syn měl zájem o důstoj
nickou kariéru, požádal u Francou
zů, ale nebyl kádrově přijatelný.
Však to byla doba Třetí republiky.
Uspěl ale u Franze Josefa a dostal se
k c. a k. hulánům, posádkou v Če
chách. Oženil se s komtesou z Chru
dimi, budoucí m atkou Pedra Gastona orleánského a brabantského.
Princátko piplaly české chůvy. Dnes,
muž v nejlepším pokročilém věku, se
rád upam atuje na doby dětství. Jez
dí na koni po Petropolisu a patří mu

mnoho pozemků. Při převodech ne
movitostí jsou mu strany povinny
platit daň - republika, nerepublika.
Na náměstí jsme zahlédli parkoviš
tě vozíků, tažených kozlíky. H aneb
ný déšť nám zabránil v projížďce.
Město je postaveno podél osmnácti
říček a řek. Kolem jsou svahy, z nichž
bych se nerad kutálel. U každého z
toků bývala textilní továrna, řekl
pan Heilig. Dneska jsou to stovky
podniků na pletené zboží. Zaměst
nanost je tak vysoká, že neseženete
pomocnici do domácnosti. Věru ne
typické pro zemi Třetího světa.
V hotelích a restauracích je jen
mužská obsluha. A číšníků je pře
mnoho. Přezaměstnanost špatně pla
cených sil, toť též Třetí svět.
Fotografoval jsem moderní sídlo
poúnorového emigranta, milionáře
Svačiny. Pak jsme jeli na oběd. Ně
kolikrát jsem si spletl černé, krapet
kropenaté vajíčko s olivami. Churasco je biftek značného rozsahu.
K tomu jakési maniokové piliny a vy
nikající pivo značky BOHEM IA PILSEN, Indústria Brasileira.
Na návštěvě u dalších našinců pá
ni se začali hádat, jak že to bylo
s cenzurováním Čapkových Mloků
v komunistických vydáních, a hned
listovali ve svazcích výtečně vybave
né knihovny.
A pršet nepřestávalo. Ani jsme se
nejeli poklonit ke hrobu titana. Kro
mě vladařů je totiž v Petropolisu
pohřben Stefan Zweig.
Amazónie
To není jen řeka, ale oblast o obro
vité rozloze - milióny čtverečních mil
a o to víc kilometrů, zhruba polovina
země. V žádné řece světa se nevalí víc
vody než v Amazonce. Nespočetně
přítoků se do ní vlévá, deset jich je
mohutnějších než Mississippi. Oceán
ské lodě plují proti proudu 2,700 mil
až do peruánského přístavu Iquitos.
Amazonská oblast je prý zásobitelkou 40% kyslíku a 25% čerstvé vo
dy na této planetě.
Zdrojem surovin, vzácných kovů,
sídlištěm Indiánů.
V M anaus, městě dnes půlm ilióno
vém, zpíval Čaruso.
Nevede tam silnice naprosto žád
ným směrem.
Vzdušnou čarou je to z Ria 3,000
kilometrů na severovýchod. Čekal
jsem u okénka Varigu s napřaženou
kam erou, že ofotografuji pronikající
silniční výstavbu, divochy, jakékoliv
známky člověčí přítom nosti. Hodiny
jsem seděl m arně v podm ínkách
dobré viditelnosti.
Varig dobře vaří, výborně slouží,

roznáší víno a perfektní kávu, k. ne
porovnání s úpadkovými podniky
jako je třeba Panam. Ale neinformu
jí. Neřeknou, že tohle spleteniště vod
pode m nou už se brzo přemění v uni
kátní úkaz soutoku Amazonky a Rio
Negro, jejichž vody se odm ítnou mí
sit po mnoho kilometrů. Ale bylo to, ne
boť jsme pak již za chvilku přistávali.
M anaus - MAO v mezinárodním
leteckém kódu - je free port, zóna
franca, a to pro návštěvníka zname
ná byrokratickou nepříjemnost. Ne
jedu do džungle nakupovat barev
né televizory, ale dom orodci třeba
jezdí. SONY, SANYO a mnohé jiné
značky mají tu své provozovny - ne
jen distribuci, ale i výrobu - a vláda
počínání přeje. Však jde o to roztočit
kola pokroku, a výrobky jsou pak o
stovky procent lacinější než ve zbyt
ku země. Aby se zabránilo celním
únikům, musíte portugalský vypl
nit a sepsat veškeré své propriety.
Moje digitální hodinky neměly ani
číslo, ba i firma se odlepila. Nezby
lo, než halířovou vzácnost zatajit. Při
odletu si pak rezervujte aspoň hodi
nu pro ještě přísnější proceduru. Byl
jsem svědkem, jak u dom orodců zjiš
ťovali výrobní čísla fuseklí.
Měl jsem rezervaci do TROPICAL
H O TEL M ANAUS, z čehož se vy
klubal luxusní koncentrák v džungli,
deset kilometrů za městem. Při vjez
du na výsostné pozemky jsou opatře
ní a přísnost jako v Rozvadově. Pri
vátní arm áda s pistolemi a pendreky.
I metaři mají na zástěře jmenovky s
fotografiemi. Tohle přeci není NASA
v H oustonu.
Bezpečnostní opatření nechápu.
Jdu se kouknout do džungle. Poně
vadž se ohlížím po plazech, nešlápl
jsem na jakousi přírodní rouru, vy
svlečený kus kůry strom u a na ní pícháče, černé tvrdé ostny. Zrovna
šli na blízké stezce vojáci téhle arm á
dy. Ostny jsou to velmi nebezpečné,
ukazovali mi prstem. Daleko jsem
neputoval, narazil jsem na drátěnou
oponu, tři metry vysokou. Zdobily ji
bílé izolátory. Být tady Jam es Bond,
když pronikal na ostrov d oktora No,
ten by si dovedl poradit.
Rio Negro je hned vedle, věru na
dopliv. Též jsme kousek od rovníku a
není tu ani úděsné horko ani tu neřá
dí komáři. Dvě podstatná překvapení.
Šel jsem se bavit s papoušky. Tato
divná, velmi vkusně zbudovaná boháčská oáza má totiž i své zoo. Pro
zatím jsem ve volné přírodě postřehl
jen malé ptáky. Aspoň tři sta pohos
tinských pokojů, ale jsem tu nejen je
diný 'Čech, ale i jediný Američan.
Přeptal jsem se na ředitelství. V baru
u pokladny íloutek s očividnou roz

koší sázel údaje v astronomických
kombinacích. Něco bych tady měl
ukrást.
Ráno jsem seběhl k molu a vlezl na
loď. Když kolesa zabrala, zjistím, že
tohle je dvoutýdenní výprava proti
proudu daleko. Měl jsem jednoden
ní jízdenku na padesátikilometrový
výlet opačným směrem. Seskočil
jsem do mělčiny a děti se mi smály.
Správné plavidlo nás dopravilo
přes Rio Negro do přítoků. Následo
val hodinový pochod po souši, před
běhl jsem expedici, abych vstoupil
do nepoplašené přírody. Potkal jsem
se jen s velkým hmyzem a modrými
motýli. V zelené tmě divně kvíleli
ptáci. Mám je na magnetofonu. Dál
na kanoích do ještě užších vod a ono
se to okouká. Neviděl jsem ovocný
strom , džungle vřeštěla málo a vůbec
nevoněla. Na jihopacifické Rarotonze tom u věru bylo jinak.
Rio Negro je levé rameno a Amazonka rameno pravé. Černá voda se
potká s vodou hnědou a po vzdále
nost patnácti kilometrů se nemísí.
Vznikne dvojbarevná řeka, předlou
hý prápor. Proč že tomu tak: Rio
Negro je notně teplejší (33°C versus
22°C) a pomalejší (1.5 km /hod. ver
sus 7 km /hod.). Černá hladina je ja 
ko sklo, kdežto Am azonka se vlní a
její hnědé vlny nelákají. Encyklope
die tvrdí, že Amazonka je chemicky
čistší, než je voda ve vodovodech
mnoha zemí světa. Těžko věřit. Zde
u M anaus je v Amazonce hodně ryb,
na břehu dost obyvatel a ve vzdu
chu přehojně hmyzu včetně nenažra
ných moskytů.
Naše loď se vrátila před soum ra
kem po tichém, uklidňujícím toku,
ba veletoku, několik kilometrů ši
rokém. Proč že to je Černá řeka - řa
sy, jak se rozkládají. Upocení turisté
se hnali k deodorizovaným bazénům.
“ Tady pirány nekoušou?” zeptal
jsem se průvodce ještě u břehu.
“Tady nejsou,” řekl. “Jen se neupejpejte.” '
Ve veleteplé, veleklidné vodě jsem
byl sám. Reka mi osobně patřila.
Plácl jsem na nepohnutou hladinu a
odstartoval pěšinku, jež se rozběhla
do ztracena. Pak jsem slyšel plácnutí
ryby, takže přece jen jsem nebyl zcela
sám.
Ke mně plulo cosi třímetrového.
Ustal jsem v pohybech a pokusil se
podobat dřevu. Tvor mě obeplouval,
tohle tedy pirána určitě nebude. Ani
jsem nedutal a spoléhal na proud,
že mě přisune k mělčině. Velmi zdr
ženlivě jsem si vypomáhal údy, a pak
prchat, prchat k velkoburžoazním
ubikacím.
Ještě nedoděšen, našel jsem infor-
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m átora v baru. “ Ptal jste se na pirá
ny, a ty tu nejsou,” řekl. “ Na žraloky
jste se neptal. Tak vidíte.”
Dozvěděl jsem se, že až sem, tisíc
kilometrů od atlantického břehu,
plují do sladkovodního zátiší delfíni
a žraloci.
Takže pravdu o svém společníkovi
či společnici již nezjistím.
Jel jsem do města, unikátu v
džungli, z něhož dodnes nevede sil
nice. Třicet kilometrů vozovky k se
veru a pak se autobus potácí po ne
povedené stezce k enklávě Boa Vista.
A utobusy prý doprovází vojáci
ochraňovat před nerudnými Indiány.
Jak z letadla, tak z lodi dělá Ma
naus úctyhodný dojem velkého, mo
derního města. M á i m rakodrapy. Je
na levém břehu Rio Negro, přes řeku
most nevede. Mosty tu nikde nejsou.
Břeh je strmý a nelze jinak, vždyť
v dešťové sezóně se hladina zvedne o
hrůzných dvacet, snad i třicet metrů.
Proč tady kdy kdo stavěl. Kaučuk.
Na zlomu století zde pionýři velice
bohatli. Kaučukoví baroni, co vy
chrlili peníze k vybudování opery
v červeném a zlatém, plno mramoru,
tři řady balkonů. Neskutečný plán
byl splněn v roce 1910 - poté, co se
roh ekonomické hojnosti roztříštil.
Dva Angličané vypašovali vzácné
gumovníkové stvoly a došlo k vzniku
konkurenčních plantáží,^ napřed
v M alajsku, pak i jinde. Načež se po
vedl vynález se syntetickou náhraž
kou. Konec éry.
Předpokládal jsem, že to bude tro
py zplesnivělá barabizna, někdejší
m nohonásobně přeceněná pozoru
hodnost, a ono ne. Není na rozpad
nutí, kouty nepáchnou močí, je to
zbrusu a do m odrává vycíděná krása

na pěkném náměstí. Bylo zavřeno,
Miloš Ondrášek
vnikl jsem otvorem pro kulisáky.
Aida by se jim na scénu asi nevešla.
Včera tu měli klavírního mistra,
zítra se předvede jiný virtuóz. Zítra
odlétá vám.
Bylo to ještě před válkou, když
lonský a třím etrový, člověku neškod
Sedl jsem u katedrály do stínu a otec vzal bratra a mne, žáky obecné
ný, ve sladkých a brakických vodách
pozoroval okolí. Pom ěr zcela běloš školy na jihovýchodní Moravě, do
žijící krokodýl Johnstonův. H adů se
ských, evropských vizáží je tak jedna Prahy. To byl tehdy velký výlet, pa v Austrálii vyskytuje řada druhů.
v padesáti. Čistokrevně indiánská m atuji si jako dnes, bydleli jsme v
Mezi největší patří krajta kobercová
tvář vidět ale není vůbec. Nejsou tady Tyršově dom ě a navštívili jsme také
a až osm im etrová krajta am etystová,
takové pěknice jako v Riu. Žde v tro terárium Leknín v Havlíčkových sa
nejkrásnější je ale ta nejmenší, třípech se nadívají do neprodyšných dech. S úžasem jsme si prohlíželi ne
m etrová krajta zelená, chovaná far
džínsů. Nikdo nežebrá, nevnucuje tušená zvířata včetně varana drob
máři jak pro potěšení, tak pro od
ke koupi - též znám ka socio-ekono- ného, poslal ho tam přím o z A ustrá
chyt myší. Ke slepýšům v Austrálii
mického zdraví.
lie cestovatel a přírodovědec dr. Jiří
patří zajímavý slepák načernalý a k
Šel jsem na trh. Ten rybí téměř Baum. Tehdy jsem netušil, že se sám
užovkovitým jak ponožka proužko
vůbec nepáchne. Však jsou to slad dostanu do severouaustralské pouš vaný vodnář, potápěči ho dobře zna
kovodní ryby, nezvykle zbarvené a tě a budeme se s varanem navzájem
jí. Nejjedovatější had světa tajpan si
velikánské. Třeba modré oko na zla pozorovat. Tento ještěr je dlouhý jen
vybral za svoji lokalitu severový
tých šupinách, jakoby rozzlobený 30 cm, chováním ale nezapře své až
chodní Austrálii. Jiných velmi jedo
Neptun udeřil pěstí.
čtyřm etrové bratrance, kteří vypa
vatých druhů se plazí po Austrálii víc
Podél břehu je řada vojenských dají jako draci z kresleného filmu. Vi
než dost, tygřího hada, měděnou hla
ra jó n ů . C O M A N D O M IL IT A R děl jsem je na ostrově Kom odo, tuto
vu a pazmiji sm rtonoše potkávám
PAR AM AZON. Pak kanonýři. Do farnost se zvířaty, která zapomněla
v buši často, vyhýbám se jim s úctou
koho se budou am azonští Jabůrko vymřít, spravoval náš krajan - misio
a prozatím ním úspěchem. Vývojově
vé strefovat?
nář.
a ekologicky jsou ještěři a hadi ne
V okolí prý pobíhají nahatí Indiá Jiný ještěr, vyhlížející jako uteče
obyčejně zajímavá zvířata, většina
ni. Neviděl jsem an i jednoho, pohled nec z pohádkové menažerie, je m o
z nás je ale nemá v oblibě, protože
nice s nahatci jsem koupil všechny. loch, najdem e ho v buši jižní a jiho
nejsou chlupatá. Živočichy s šupina
Popsal, zachvástal si, nalepil znám  západní Austrálie. M á zavalité, dva
mi nebo peřím nemáme ve zvláštní
ky, hodil do kastlíku, a ani jedna ne centim etry dlouhé tělo, posázené vy
oblibě, dále dávám e přednost těm,
došla. Varuji: Musíte dojít na poštu, sokými trny a nad očim a se mu zve
kteří mají okrouhlou obličejovou
kde stroj před vašima Očima pohled dají jakési nazad zahnuté rohy. Živí
část jako opice, medvěd nebo slon,
nici orazítkuje, ale vy nelepte, ne se mravenci, denně jich spotřebuje
a mění obličejový výraz jako pes,
lepte. Nedostatečně placení úředníci prý tém ěř dva tisíce. Agama límcová
kůň či lev; umí m anipulovat s drob
totiž známky odlepují, prodají, a vaše je asi m etr dlouhá a když ji potkám
nými předměty a umí vzpřímit tělo, i
písem nost letí do koše.
v buši, postaví se na zadní nohy a lí
když zcela jistě diskriminujeme v
OPEC, energetická krize zemi mec rozšíří do okruží kolem hlavy,
tom to ohledu třeba pakobru nádher
velm i u b lížily . B razílie d o v áží agam a vousatá vypadá zase jako de
nou proti panáčkujícímu králíkovi,
600,000 barelů denně, cena tohoto korace vymyšlená pro hrůzostrašné
který působí v Austrálii nedozírné
dovozu jde do m noha miliard a po loutkové divadlo. D o této čeledi také
škody.
zře veškeré valutové položky v roz patří váhaví trnorepové a tém ěř prů
Je zajímavé, kolik příslušníků fau
počtu. Šejci se tedy vlastně posta svitní gekončíci noční, neúnavní v
ny specifické pro Austrálii má české
rali, že silnice jsou nevybudovatelné honbě za hmyzem. Na australském
pojm enování. Svědčí to o zájmu na
a nerostné zdroje nevyicutatelné.
kontinentě je velmi rozšířený gekon
šich přírodovědců i jazykozpytců
Poznám ku si též zaslouží americ listoocasý, dá chvíli rozpoznat, co je
najít vhodný identifikující term ín, i
ký podivín Daniel K. Ludwig. Pustil hlava a co ocas.
když pátý kontinent je tak odlehlý a
se do největšího soukrom ého pro
V okolí slovenského městečka Ko- nemá se středoevropskou přírodou
jektu na této planetě - projekt Jari váčov se endemicky vyskytuje kráttém ěř žádnou příbuznost. Z aklada
velikosti státu Connecticut. Do in konožka, v A ustrálii má příbuzného
telé české přírodovědné literatury by
vestice vložil miliardu dolarů z vlast - scinka uťatého, vypadá jako černoli bratři Jan Svatopluk a Karel Bo
ní kapsy. A právě letos v lednu se re žlutá šiška, a scinka velkého, které
leslav Preslovi, v první polovině mi
kordní am azonský podnik z řady dů mu čeští teraristé říkají “ m odrojanulého století vydávali českou na
vodů rozsypal.
učnou encyklopedii ve formě vědec
zyk” . Scinek dvounožka připom íná
Letíme nad A m azonkou k deltě hada.
kého časopisu K rok. Jejich plodný
v Bělému, kde je honorárním konzu
mi spolupracovníky byli J. JungNa vymřelé dinosaury navazují v
lem Jihoafrické republiky pan José A ustrálii dva druhy krokodýlů, sedmann a K. S. Am erling. K. B. Presl
Sláma z Holice. Vlastní obchod se m imetrový lidožrout krokodýl cej
také zpracoval pozůstalost českého
sportovním zbožím. Nedávno prodal
zbraň mému příteli Vladimíru Jind rovníku - zde jsou. M anaus, Bělém,
dostatek vláhy, neúroda je již p ro
řichovi, hostujícímu profesoru geo Sao Luis, Fortaleza. Dosud převlá
následuje po generace. A co teď s
logie, se slovy, “ Pane doktore, tenhle dala tropická zeleň a pak jako když
nimi, kam s nimi?
revolver se vám krásně hodí, s tím utne. Jak o když přeskočíme ze za
Letěli jsme nejen proti směru zele
můžete i do divadla.” Mrzelo mě, ak hrady na pouštní suchopár. Takhle
ně, ale i do dřívějších století, když
nem ohl jsem vystoupit a opatřit si di vypadá australské vnitrozemí. Zde
tahle země začínala.
živoří milióny vysíleného, biolo
vadelní doplněk.
Není m noho velkých měst podél gicky poničeného obyvatelstva. Ne Dokončení příště.
□

Čeština australské přírody

botanika a cestovatele T. Haenkeho,
který se dostal do Austrálie ještě v
době, kdy byla trestaneckou kolonií.
Alois Topič pracoval v brisbanské
botanické zahradě od roku 1876, pak
cestoval po celém světadíle a pilně si
všímal věcí, které do té doby bílý člo
věk nepopsal či vůbec neviděl, napří
klad sání mláděte ptakopyska, jedi
ného to savce opatřeného zobákem.
V minulém století se dostali k proti
nožcům i jiní čeští cestovatelé, J. Kořenský, Č. Paclt, K. Domin, J. V. Daneš a jiní. Českého člověka odevždycky lákaly exotické země a tak i svě
tadíl, kde listy na stromech se staví ke
slunci hranou, měsíc vychází zprava
doleva a leccos jiné se děje obráceně,
jen déšť tam nepadá vzhůru, jak se
domnívali staří Rekové.
Kromě zmíněného ptakopyska
patří k ptakořitním ještě ježura, na
Nové Guineji jsem zahlédl i praježuru černoostnou. Původní obyvatelé
Austrálie velmi trpěli nedostatkem
masa, maso ježku podobné ježury
však odm ítali, aby jim předčasně nezešedivěly vlasy. Tom u se bráním i já,
a tak se ježuřímu guláši také vyhý
bám.

D o m in an tu australské zvířeny
představují savci zařazení do řádu
vačnatých a nejtypičtější čeledí jsou
klokanovití. Klokan jako heraldické
zvíře vskočil do státního znaku
Austrálie a stal se symbolem země.
A ustralané se však k němu nechovají
příliš hezky a mám obavu, aby nená
sledovali naše předky, kteří v srdci
Bratr žijící ve Vancouveru hledá ži
votního partnera pro svoji štíhlou, 40letou sestru v Praze. Rozvedená s 13letou dcerou, dobrá kuchařka, nekou
ří, nepije, smysl pro humor. Základní
znalost angl. Značka: 349 West
Georgia, P. O. Box 2365.

Evropy vyhubili pratury, zubry,
medvědy či bobry. Australští farm áři
v klokanech vidí nepřítele, který ují
dá jejich ovcím. Kapitán Cook, když
se vylodil v roce 1770 u východoaustralských břehů, byl udiven při
spatření neznámého zvířete, dotazo
val se na něj dom orodců, ti odpoví
dali “ kanguru” , což znamenalo “ ne
vím” . Tak zvíře, které Cook přirov
nával k chrtovi, dostalo pojm enová
ní “ kangaroo” , v Německu Kánguruh, což Presl počeštil podle vzoru
skokan na klokan. V Náprstkově
muzeu v Praze se vycpaný klokan
objevil již začátkem tohoto století
zásluhou A. Topiče. Vačnatci tvoří
složitý řád s 53 masožravými druhy
(jsou rozděleny do čeledi kunovcovitých, vakokrtkovitých a vakojezevcovitých) a s 85 býložravými druhy
v čeledích kuskusovitých, vom batovitých a klokanovitých. Morfologie
těchto zvířat, rozmnožování a životní Pr?jevy Jsou fascinující, nejsem si
však jist, zda popis by odpovídal po
slání časopisu čs. exilu, ovládnu se
tedy a zmíním se jen o některých zá
stupcích a to spíše s ohledem na tvár
nost naší mateřštiny.
Za nejkrásnějšího, pokud tak mů
žeme říci, se udává jihoaustralský
klokan žlutonohý, za nejvzácnějšího
klokan skalní, nejmasitější je nepo
chybně klokan rudý a západní Němci
ho mají za importovanou pochoutku.
Klokánek králíkový je opatřen chá
pavým ocasem k donášení větviček
na stavbu hnízda. K nejmenším patří
klokan pižmový a potkanovitý. Kro
mě člověka nemají klokani m noho
nepřátel, jen v některých lokalitách
jsou to krajty, krokodýl, dingo a orel
klínoocasý. Velké druhy, které do
růstají dvou metrů, se umí dobře brá
nit a to zejména zadními končetina
mi opatřenými mohutným drápem ,
m ohou se opřít o silný ocas a vyra
zit obě nohy najednou.

V pražské zoologické zahradě jsem
kdysi viděl drápoše tasm anského z
čeledi vombatovitých a vakojezevce
nosatého z badikutovitých, byl umís
těn vedle podobných tarbíků. D o če
ledi kuskusovitých patří vakomyši,
vakokrtci, vakorejsci, vakoveverky,
kusu liškový a roztomilý medvídek
koala, což značí v jednom dom oro
dém jazyku - nepije. Koala je vybíra
vé zvířátko, z 600 australských blahovičníků je ochotno se živit pouze
listím z blahovičníku červeného a
mahagonového v Queenslandu a
manového ve Viktorii, jen výjimečně
se pase na blahovičníku svíčkovém
a říčním, jiné odmítá. Nedávno se
zjistilo, že všechny ostatní blahovičníky mají pro koaly smrtelný ob
sah kyanovodíku. Vzhledem k těmto
dietním požadavkům koalu najdeme
pouze v jedné m imoautralské zoo
logické zahradě - v San Diegu.
Postrachem kupců na austral
ských silnicích minulého století byl
místní babínský Ned Kelly, postra
chem ptačích hnízd v buši zase ďá
bel medvědovitý a na Tasmánii vlkoun či vakovlk, všechny tyto záškodníky bdělí strážci pořádku vyhu
bili, vzhledem k ohrožení všeobec
ného blaha. Ochranáři australské
přírody se probudili ze zimního spán
ku a hlučně hájí kytovce zubaté a ze
jm éna kosticové. Mezi ty první patří
delfíni, sviňuchy, kulohlavci, vorvani, kosatka, narval i běluha, mezi ty
druhé nejrůznější velryby. V národ
ním muzeu byl vystaven preparovaný, přes dvacet metrů dlouhý plejt-

O ta Ulč

Rozum ve Vlašimi aneb z Falklandských
ostrovů na Malvíny
Rudé právo, 8. května 1982: “ NA před desetiletími, když se Stalin ke
D O T A Z ČTEN Á ŘE - PRO Č M AL škodě světa dožil sedm desátky, když
VÍNY. N a počátku britsko-argentin- vypukla m írová výzva stockholm 
ského konfliktu hovořilo Rudé právo ská, když odhalen a na věčnost pový
o Falklandských ostrovech. Postu šen byl Slánský se svými spřeženci,
pem času se za tím to názvem začalo když, když.
v závorce uvádět M alvínské ostrovy.
Teď si reálsociálisté zaskočili za
Proč takhle plést čtenářům hlavu? inspirací do antarktických dálav.
ptá se nás v dopise čtenář J. K. z Ja b  Jedním příkladem z m noha nám po
slouží Jiří Svoboda, ateista, rudý ka
lonce nad N isou.”
Jakoby snad čtenář neslyšel o zá techeta, autor m noha mravoličných
konech dialektiky, o přerůstání v no pojednání v Rudém právu o reálně
vé kvality. RP odpovídá: “A no, Ru socialistických vlastnostech - tedy o
dé právo skutečně přešlo v souvislos idealismu, nesobectví, nepodplatitelti s konfliktem v jižním A tlantiku po nosti, pravdom luvnosti, lásce ke
stupně z názvu Falklandské ostrovy Straně a Sovětskému svazu, nenávis
na M alvínské ostrovy, Malvíny. Ne ti a nem ilosrdnosti k západním im
jde přirozeně o žádné “ pletení hlav perialistům , sionistům , však to zná
čtenářům ” , ale o vyjádření politické te. Své tři pravidelné sloupce na tře
ho vztahu k této m ezinárodní otáz- tí straně věnoval 29. května 1982 již
ce.
nímu A tlantiku pod titulem “ NAŠE
V yjádření p olitick éh o vztahu
BESEDA - SVĚT TO V ID Í...”
Co vidí? M asově zorganizované
přednesla redakce dlouze. Též zdů
raznila, že “ Československo považu rozhořčení uvědom ělého lidu.
je spolu s m noha dalšími zeměmi ko
“ ‘O d su z u je m e ag resi p a n í
loniální status těchto ostrovů za Thatcherové a jejích stoupenců proti
anachronism us, za přežitek.”
Argentině, rozhodně odsuzujeme vá
Když zpitom ovat, tak masově. lečnou politiku USA a jejich přátel,
V Československu spustila kanoná aťjde o Salvador nebo arabské státy,’
da. Jabůrkové z agitpropů naládova píší studující gym názia z Prahy O.
li munici stejně třeskutou, s argu Straka a J. N ováková. ‘Nejsme slepí,
menty stejně přesvědčivými, jako abychom nerozpoznali nejrůznější

kličky, jimiž se snaží USA m ařit úsilí
Sovětského svazu o uvolnění mezi
národního napětí a udržení m íru.’
Dělník J. Starý z Vlašimi píše mj.:
‘Svět na příkladu této agrese Velké
Británie poznává, co to je imperia
lismus. Ničeho se neštítí, před ničím
se nezastaví, jen aby udržel své pozice
a m ožnosti okrádat jiné národy.’ ”
Po citaci rozhořčených mas, m ra
vouk Svoboda poskytuje svá slova,
zde je ukázka: “ Velká Británie v záj
mu své imperialistické politiky sabo
tuje všechny snahy po zlikvidování
p o zů statk ů kolonialism u , to h o to
snad největšího zla v celé historii lid
stva, Sovětský svaz důsledně zastává
a prosazuje protikolonizátorskou
leninskou politiku, kterou nastoupil
ihned po vítězství Velké říjnové so
cialistické revoluce. Zásluhou této
politiky se osvobodily ujařm ené,
krůtě vykořisťované národy od kolo
niálního jha...
USA a Velká Británie bezostyšně
prosazují imperialistickou politiku,
země, jim ž jsou nesmírně vzdálené
pojmy, jako právo na sebeurčení...
Ale skutečným motivem je snaha
udržet pod svou kontrolou ropu, kte
rá byla v těchto místech objevena...
Sm utnou pravdou však je, že vá-

vák, kterém u v létě kapal z čelistí trán
- velrybí tuk, pro který byl tém ěř vy
huben. Daleko menší jsou kapustňáci, patří do řádu ochechulí, mezi serény zase dugongovití s m oroněm
australským . K oroun byl již bohu
žel vyhuben, jeho lysá rozpraskaná
kůže připom ínala strom ovou kůru.
Řád ploutvonožců je v Tichom oří silně zastoupen nejrůznějšími tuleni
včetně rypoušů sloních, lachtanů
medvědích a lvounů. Bahník austral
ský je ryba, která může běžet po sou
ši, její vývoj se zastavil před 350 mi
lióny lety.
Ptačí fauna pátého kontinentu za
hrnuje 650 druhů. Středoevropana
udivuje zejména všech 59 druhů p a
poušků štětcojazyčných a to nejen
barevností a hašteřivostí, ale i tím, že
je vidí ve volné přírodě a nikoliv v
kleci či voliéře, jak byl zvyklý z T ró
je. Preslova brusičská škola se činila:
husa kuří, snovačovitá zebřička, pa
poušek vlnkovaný (lidově andulka),
holoubek chocholatý, křováčci, led
ňák obrovský, lyrochvost nádherný
či kasuár přilbový. Nelétavý emu

ků, kteří přilétli přím o z ráje,^ pohy
bovali se jen ve vzduchu aniž by se
znesvětili zemí a k odpočinku se za
věšovali na svá bizarní péra nem a
jíce nohou. I Jan Amos Kom enský se
ve svém světoznámém díle Orbis
pictus z roku 1658 zmiňuje o “raj
ském ptáku nejřidčím” . Rajka prin
cezny Stephanie byla po objevení vě
nována “Jeho královské Výsosti ko
runním u princi rakouském u, vysoké
mu a mocnému ochránci ptactva na
celém světě” . Mezi rajky patří i lemčík hedvábný, nehonosí se nápadným
peřím, za to je ale obratným archi
tektem, staví si z kolm o a vodorovně
umístěných větviček hnízdo ve tvaru
besídky a tu si vyzdobuje modrými
nebo žlutozelenými pírky, plody,
okvětním i lístky a skořápkam i korý
šů.
Tyto řádky chtěly také připom e
nout badatelské a objevitelské záslu
hy našich zapom ínaných či již zapo
m enutých cestovatelů, kteří obtížně
pronikali do nitra pátého světadílu a
upozornit na to, že čeština zní lahod
ně i v australské přírodě.

vskočil naproti klokanu do znaku
Austrálie.
Říká se, že člověk má v nejlepším
přestat a tak tuto zprávu uzavírám
rajkam i. Když se jeden ze španěl
ských m ořeplavců vrátil z cest po ci
zích m ořích, přivezl sebou kožky ptá

□

léčný konflikt se vinou kolonizátorské politiky Británie rozhořel...
Nechají po stovkách zabíjet pokoj
né, nevinné občany...”
“Nejsme slepí,” zdůrazňují stu
dentští dopisovatelé.
Inform ovaní rovněž nejsou.
Je kazatel Svoboda informován?
Ale proč by mělo m onopolistům mo
ci záležet na takových vlastnostech?
Což nelze beztrestně pohrdat pod
danými?
Jak účinná je oblbovatelnost či
zblbnutelnost?
Z kaskády neveselých otázek mě
zejména zajímá míra onoho pohrdá
ní poddaným i.
V
mezinárodním právu učíme, že
způsoby právoplatného nabytí ne
movitostí jsou různé. Kraje se už i
dědily, získávaly věnem (např. Bom
baj) či dokonce dostávaly k naroze
ninám (případ Kilimandžára, jímž
královna Viktorie obdarovala svého
příbuzného Wilhelma, německého
císaře).
Velmi zákonnou cestou k suverén
ním právům je discovery čili objev.
Dodnes je co objevovat - totiž nově
vypuknuvší sopečné ostrůvky v Paci
fiku. Falklandské ostrovy objevili
Britové v r. 1592. Ostrovy byly
prázdné, nebylo koho kolonizovat,
agrese byla nespáchatelná. Španělo

A nyní bod nejhlavnější: sebeurčevé se ale nemírovou cestou pozemků
ní, jež Britové - dle Rudého práva zmocnili v r. 1770 - tedy v době, kdy
Falklanďanům upírají. Snad Švest
Argentina neexistovala - a Britové si
kové a Podšvestkové Na poříčí č. 30
je dobyli zpátky v r. 1833. Tolik tedy
do svátého historického nároku ar uznají, že sebeurčení je pro lidi, ne
pro ovce, tučňáky či ledovce. Falkgentinského.
Ale i kdyby titul Britů nebyl sto lanďané jsou Britové, mluví anglic
ky, nemluví a nechtějí mluvit Španěl
procentně legitimní, jejich správa již
sky, a naprosto se jim nechce žít pod
trvá téměř 150 let. Když se začnou
správou tupé a dost kruté a též ne
vytahovat historická zdůvodnění
schopné diktatury. Otázka sebeurče
vlastnických nároků, lze pak dojít
ní byla vždy co nejvýše na programu
do ledajakých absurdit. Holanďané
Organizace spojených národů. Vět
nechť dostanou zpět ^Manhattan,
šinu členstva dnes tvoří afroasijské,
Švédové Prahu, a my Češi Evropu
dekolonizované státy.
od Baltu po Jadran. Proč ne? Míval ji
náš Přemysl O takar II.
(JSN reagovala na cín argenunsKe
Ve Vlašimi rovněž není známo, že junty nepříznivě. Rezoluce č. 502 na
Británie už dlouhá leta navrhovala
řizuje agresorům z Falklandských
Argentině postoupit spor k meziná ostrovů okamžitě odtáhnqut. Nestalo
rodním u soudu (International Court
se tak. Britové mají právo (Cl. 51 Char
o f Justice) v Haagu. Ten ať rozhod ty OSN) si je vyhnat svépomocí.
ne. Argentina vždy odmítla, z důvo
Tak proč tam Argentinci vůbec
dů snadno pochopitelných.
lezli? To mysleli, že jim to projde?
“ Kontrolovat ropu!” vědí znorAno, mysleli. Velvyslanectyí ve
malizovaní.
W ashingtonu ujistilo generály, že
Kam na tyhle myší rozumy chodí- * Reagan bude na jejich straně v oce
te? Za prvé, Argentina má v Patagonění podílu na antikomunistických
nii víc než dost oleje. Za druhé, Bri tazích ve Střední Americe. G enerá
tové si dostatečně vrtají v moři blíz lové byli navíc přesvědčeni, že deka
ko u domácích břehů. Za třetí, odhad
dentní Albion jen trochu málo pípne
zdrojů ve falklandských vodách je a bude ticho po malvínských pěši
velmi nejistý, dobývání technicky
nách.
tém ěř neproveditelné a ekonomic
A důvod vlezu? Klasický politický
ky zcela nesmyslné.
>

USA versus SSSR
Rusko jest zem ě despotická a m y ostatní svobodní Slované
musíme se bohužel tohoto vlastního bratra svého co nejhoršího nepřítele varovati.
“ Karel Havlíček” (T. G. Masaryk, 1904).
Výzkumné oddělení rozhlasové stanice Svobodná Evropa uveřejnilo v březnu 1982 zajímavý výsledek ankety na
tém a “ Postoj ke Spojeným státům a Sovětskému svazu” , který byl vypracován na základě odpovědí osmi evrop
ských vzorků z východní a západní Evropy.
Přinášíme výsledek ankety:
Němci

Č eši/
Slováci

Poláci

Italové

F ran  Maďaři
couzi

Belgi
čané

Angli Průměr Průměr
vých.
čané záp.
Evropa Evropa
%
%
%

%

%

%

%

%

%

%

Proam erický postoj

73

67

65

63

55

53

49

Prosovětský postoj

20

6

9

13

13

16

11

14

14

10

+38

+32

+43

+51

1000

1004

Index proam erické orientace

+53

+61
+90

+79

936

1363

2143

Index proam erické orientace
posluchačů Svobodné Evropy
Počet případů (vzorek)

+56

+50

+42

+37

600

1000

1372

46

57

61

+74

Výsledek ukázal, že po více jak generaci existence “socialismu” v Československu, M aďarsku a Polsku, celkový
proam erický postoj je vyšší než v západoevropské společnosti, reprezentující NATO země v Evropě (s výjimkou
M aďarska, kde relativní úspěch Kadárova kom prom isu přinesl malý, ale hm atatelný prospěch pro obyvatelstvo).
Výrazně proam erický postoj u posluchačů Svobodné Evropy ukazuje potvrzení efektivnosti tohoto vysílání.

trik zvaný “ misplacement of conflict”
čili odvést pozornost. Mužici rem
cají, a místo aby rozmetli feudalis
mus, feudálové jim nakukají, aby na Vladimír Škutina
mlátili Židům. Tedy pogrom. Prezi
dent Sukarno zruinoval indonéské
hospodářství tak dokonale, že si vy
myslel válku proti Malajsku.
Argentina má mírné klima, evrop
ské, gramotné obyvatelstvo, infra
stru k tu ru , prům ysl, energetické
zdroje, je jedna z mála zemí, jež vy
Podávám zde místopřísežné svě
váží obilí a jiné potraviny. Nicméně
hospodářský systém je dokonale dectví ve věci českého malíře Jethro
zprasený. Byl jsem v Argentině tři Spencer M clntoshe, kterýžto ještě
měsíce před přepadem Falkland- pod podloudným jménem Jiří Se
ských ostrovů. Pobyl jsem příliš krát hnal skutečně vydělal na jakési estrá
dě 250 Kčs, jež pak proměnil za ma
ce, ale jakýsi dojem jsem získal.
lířské potřeby a tím se stalo, že se stal
Inflace je víc než stoprocentní.
Tisícovky obyvatel zmizely. Unáší malířem a mohl odejít do exilu, jak se
a odpravuje je policie. Oběti jsou le píše v červnovém čísle Západu.
Stalo se to následovně (je to svě
vicového politického přesvědčení.
Systém se notně a právem rozsypá- dectví přímé, neboť jsem u toho byl a
val. Nu - a tedy došlo na misplace navíc jsem to přím o způsobil):
Český m alíř Je th ro Spencer
ment of conflict: Budeme osvobozo
vat ostrovy, s hymnou na rtech. I na • M clntosh ještě nevěděl, že bude malí
rychlo propuštění vůdci opozice, jen řem a že se bude jm enovat Jethro
co vysvlékli vězeňský oděv, též již Spencer M clntosh. Potřeboval pení
ze. Asi na ty malířské potřeby, aby se
patrioticky mávají.
“J. Starý z Vlašimi připomněl, že mohl stát českým malířem a odejít do
svět se nyní na událostech kolem exilu. Ale mně řekl, že potřebuje pe
Malvínských ostrovů přesvědčil, co níze, protože dluží šatnářce v noč
to je imperialismus.” Nikdo nepřipo ním podniku Barbara dva pětadvamněl, jak antikom unistický je argen cetníky na telefon, když se mně po
tinský režim. “Antikom unistický” koušel v půl třetí ráno dovolat do
ovšem zdaleka nemusí znamenat Radlic, aby se mně zeptal, jestli bych
“ antisovětský” . Jen si vzpomeňte, mu mohl půjčit pětku, že by si pro ní
jak nás vždy učili: co je v zájmu so přijel taxíkem. Bohužel jsem nebyl tu
větském, je v zájmu pokroku. Je v so noc doma, takže Jethro Spencer
větském zájmu se bratřit s protibol- M clntosh pum pnul jednoho národ
ševickými generály. Ergo, antiko- ního umělce o 250 korun. N árodní
umělec byl pod obraz, když budou
munismus je pokrokový.
Ale hlavně že jsou normalizátoři címu Mistrovi oněch 250 korun půj
proti kolonialismu a pro sebeurčení. čoval a dá se předpokládat, že se na
□ půjčku vůbec nepamatoval, ale náš

_____________ Humor_____________

Jak český malíř Mclntosh vydělal
250 Kčs, aby se mohl stát malířem
a tím pádem vyemigrovat

PA V EL K A N T O R E K

"Je toho člověka škoda. Byl dost inteligentní na to, aby viděl skutečnost, ale
ne natolik, aby držel hubu."

Mistr, když poránu vystřízlivěl a dal
si u Pinkasů tři plzně, zhnusil se sám
sobě a pojal předsevzetí národním u
umělci oněch 250 vočí vrátit, protože
se mu národní umělec hnusil.
Kvůlivá tom u, že jsem onu kritic
kou noc nebyl dom a a český malíř
Jethro Spencer M clntosh si musel od
šatnářky z nočního podniku Barba
ra vypůjčit dva pětadvacetníky, cítil
jsem se povinován nějak českému
malíři M clntoshovi vyjít vstříc a ze
ptal jsem se, čím bych mohl sloužit.
A tehdy z Jethra vylezl onen šílený
nápad dělat clowna za peníze. Neby
la to tudíž “jakási estráda” , jak myl
ně tvrdí pan Václav Táborský, nýbrž
bylo to clownské číslo. Totiž pět
clownských čísel.
Jethro si na tu drzost přivedl ještě
jednoho kam aráda, kterýžto se pak
stal významným a velice známým
českým hercem, a žije nadále v tamzemsku, takže mi budiž dovoleno,
abych jej zatajil a nazýval jej kam a
rádem Ypsilon. Kromě kam aráda
Ypsilona si ještě přivedl režiséra Já 
na Roháče, jenž to všechno měl zrežírovat. Já jsem těch pět clownských
čísel pro Jethra a kam aráda Ypsilo
na měl napsat. Budiž k omluvě Jána
Roháče konstatováno, že v té době
ještě nebyl režisérem, nýbrž poslu
chačem režie na DAM U a že taky po
třeboval peníze. Mně v oněch časech
taky ještě nebylo jednapadesát a pro
tože jim tenkrát napřed umřel Josef
Džugašviliš a hned po něm Kléma,
co měl pod čepicí, a mne skrz to vy
hodili z filmové fakulty a taky jsem
potřeboval peníze, bez váhání jsem
přislíbil, že jim těch pět clownských
čísel napíši. A napsal.
Byla to ještě větší drzost než když
Jethro chtěl dělat za peníze clowna.
Slavný český clown Beda Lak své le
gendární číslo “ Všech sedm najed
nou” připravoval plných 25 let než
dosáhl dokonalosti. Jethro se svým
kam arádem Ypsilonem chtěli těch
funglnágl nových pět clownských čí
sel předvádět v Juldě Fuldě a dokon
ce už to měli plakátováno. Jm enova
lo se to “ Haló, clown!” a bylo to pro
am fitheater v Juldě Fuldě, kde měl
hrát v neděli odpoledne Karel Vlach

Thomas Fisher knihovna
vzácných knih
Thomas Fisher knihovna vzácných
knih ve spolupráci se Střediskem pro
ruská a východoevropská studia na torontské univerzitě shromažďuje bib
liografii Petlice s pomocí Fordovy na
dace. Každý je vítán, kdo může přispět
do knihovny knihou či upozornit na
vlastnictví knih Petlice. Pište na:
Mrs. Luba Hussel, The Fisher Rare
Book Library, University of Toronto,
Toronto, Ontario, Canada M5S 1A5.
Strojní zámečník a svářeč, nově při
šlý hledá místo v USA. D. Krynský,
821 So. 21st St., Lincoln, Nebraska
68510, USA.

Plánujete dovolenou na Floridě?
JASM ÍN v i l l a m o t e l
801 S . Oceán Blvd.,
Pompano Beach, Florida 33062
Tel.: (305) 941-7930

Jednoložnicové byty s kuchyňkou *
Pokoje s kuchyňkou * H otelové pokoje
s ledničkou * Barevná televize a telefon
v každém pokoji * Velký bazén * Pouze
100 m od moře * Kulečník * Ping-pong *
Shuffleboard * Barbecue * O bchody a
restaurace nablízku *

a Jethro s Ypsilonem tam měli vy
stoupit v pěti clownských výstupech,
které jsem měl já napsat a Ján Roháč
narežírovat.
Což se také stalo. Jenže místo K ar
la Vlacha hrál orchestr Jiřího Pro
cházky, takže Jethro s Ypsilonem by
li hlavními atrakcemi celého odpo
ledne, na které přišlo něco kolem tří
tisíc diváků.
Jethro dělal toho chytrého šaška,
zatím co kam arád Ypsilon toho
hloupého. Ypsilon uměl fenomenál
ně padat a musím z tohoto místa při
znat, že jsem se dlouho předtím a
dlouho potom tak srdečně nenasmál,
jako když Jethro s Ypsilonem ona
clownská čísla nacvičovali v jednom
sále Valdštejnského paláce, kam
jsme chodili každý den snad plné tři
měsíce.
Ta drzost totiž dostala mezitím
přímo vládní poslání. Na Žofín se
připravovala výstava Smích boří a

tvoří a ministr Václav Kopecký se ně
jak dopídil, že dva mladí talentovaní
umělci se rozhodli nacvičit zbrusu
nová clownská čísla a nařídil minis
terským dekretem, aby těm mladým
umělcům byly dány všechny před
poklady růstu. Proto jsme zkoušeli
v sálech tehdejšího ministerstva kul
tury ve Valdštejnském paláci a k ru
ce nám byli ti nejlepší tehdejší artis
té a cirkusoví umělci.
Clownská čísla měla každé svou
charakteristickou rekvizitu a podle
ní jsme je nazývali. Lehátko, M alíř
ský stojan, Housle, Vajíčko na měk
ko a D obře ušité sako.
Jak jsem pravil - dávno předtím a
dávno potom jsem se tak nenachechtal jako ty tři měsíce v sálech minis
terstva kultury. K am arád Ypsilon se
později, když už byl jedním z nejpo
pulárnějších českých herců, přiznal,
že od té doby se při zkouškách nikdy
taky tak báječně nebavil.
«t

Česko-španělská rodina nabízí levné
nájemné s jídlem a služkou pro starší
ho důchodce s penzí. Máte-li min.
$300.00 měsíčně, můžete žít klidně
v překrásné Kostarice. Pište na:
Mr. Jan Brix, P. O. Box 979, 1002
San Jose, Costa Rica.

Ve Vídni byla otevřena nová prodejna
českých a slovenských knih, gramofo
nových desek, obrazů, hraček, upo
mínkových předmětů, plakátů a mode
lů železnic. Napište si o katalog:
Petr Pastrňák, Lindengasse 5, A -1070
Wien, Austria, tel.: 96 37 79.

Těší se na Vás Vaši krajané
Lajoš a Jana Naňákovi
PAVEL K A N T O R E K

J

PRAŽSKÉ UZENÁŘSTVÍ
638 Queen St. West, TORONTO,
ONT. M6J 1E4
Tel.: 364-1787

“Život je nevyzpytatelný, soudruhu náměstku. Včera jsm e vyhořeli, dnes ráno
jsem naboural auto a teď jsem potkal vás.”

Interview

Interview s Vladimírem Krajinou
Vladimír Krajina je dnes jednou z mála žijících osobností, které hrály významnou roli za druhé světové války. Patřil mezi
vedoucí představitele domácího odboje a později se stal generálním tajemníkem národně-socialistické strany. Přestože se
komunisté všemožně snažili snížit jeho válečné zásluhy, Vladimír Krajina byl vyznamenán Československým válečným kří
žem v době, kdy taková vyznamenání přece jen ještě něco znamenala. V Londýně byl přijat Winstonem Churchillem, který
mu děkoval za jeho válečnou pomoc spojencům. Uznání za Krajinovu vědeckou a vlasteneckou činnost bylo oceněno v květ
nu 1982, kdy mu bylo kanadským guvernérem uděleno nejvyšší kanadské vyznamenání, Řád Kanady. O několik týdnů poz
ději Vladimír Krajina dostal čestný doktorát univerzity Britské Kolumbie ve Vancouveru, kde po leta přednášel botaniku,
lesnictví a zejména lesní ekologii. O jeho vědecké činnostije v současné době připravována do tisku rozsáhlá kniha o více než
dva tisíce^ stranách. Vladimír Krajina je také místopředsedou ústředního výboru Rady svobodného Československa.
Pro Západ interview připravil ve Vancouveru spisovatel Jan Drábek.
Západ: Vladimíre, tvůj životní osud je
vlastně rozdělený na dvě části, z nichž
jedna je domácí, československá, kte
rá končí komunistickým pučem v roce
1948. Ta druhá, kanadská, ještě zda
leka nekončí a doufejme, že také ještě
po léta končit nebude. Začněme tedy
tím, co bylo doma - tvými začátky jako
docent botaniky na Karlově univerzi
tě. Jak jsi se vlastně mezi odbojáře do
stal?
Krajina: Vždycky jsem chtěl být pře
devším botanikem , můj plán však byl
nesloužit jen vědě ale také lidem - a to
nejen své vlastní rodině. Jako před
seda organizace univerzitních asis
tentů a docentů jsem už před válkou
přišel do styku s prezidentem Bene
šem. To byl jeden takový přístup k
Am fitheater Juldy Fuldy byl natřískán. Premiéra “ Haló, clown!” za
čala. Orchestr Jiřího Procházky, za
stupujícího Karla Vlacha (jemuž v té
době zas nějak pozastavili činnost)
zahrál ouverturu a Jethro s Ypsilo
nem narukovali na jeviště. Byl to tra
pas až na půdu. Nikdo se nezasmál,
nikdo nezatleskal. Orchestr Jiřího
Procházky zahrál pár písniček a
Jethro s Ypsilonem vyrazili k další
metě. Další trapas. Při třetím výstu
pu se ozval pískot a k čtvrtému
clownskému číslu už nedošlo. O r
chestr Jiřího Procházky to pak doclownoval sám.
Smluvený honorář 250 Kčs umělci
obdrželi. Ale k reprízám už nedošlo.
A ministr Václav Kopecký, jenž rád
uřezával žíly u samého pytlíku, se na
štěstí odsunul do Země divů na něja
ký sjezd socialistické kultury či čího
ďasa, takže od obřízky musel upustit.
Ale na výstavu Smích boří a tvoří se
clowni nedostali.
A tak se stalo, že Jethro Spencer
M clntosh si zakoupil malířské potře
by a mohl odejít do exilu, aby se stal
českým malířem.

politice a k odboji. Druhým přístu
pem byl vlastně tvůj otec—Jaroslav
D rábek—s kterým jsem se ještě před
válkou seznámil na Votrubově chatě
v Tatrách. Přes něho jsem se pak také
seznámil s Prokopem D rtinou. Když
došlo k Mnichovu, tak nám bylo jas
né, že nezbývá, než pokusit se založit
domácí odboj.
Západ: A jakou form ou jste tehdy pod
zem í zakládali?
Krajina: Jm enoval se v roce 1938
P. U. - Politické Ústředí. Byla to or
ganizace složená do značné míry z
bývalých zvolených politiků. Ovšem,
všichni jsme si uvědomovali, že tito
lidé, kteří již byli politicky exponová
ni před válkou budou nyní mít dale
ko menší možnost se odboje aktivně

zúčastnit než my druzí. Původně jsem
při tom všem hrál vlastně nepatrnou
roli - byl jsem zástupcem tvého otce.
A v této roli jsem se tedy přifařil do
odboje a o Vánocích 1939 jsme pak
založili ÚVOD - Ústřední Výbor
Odboje Domácího.
Západ: Jaké byly ty původní cíle od
boje a ja k jste si vlastně boj proti na
cistům představovali?
Krajina: To bylo jednoduché. Naším
cílem bylo obnovení nezávislosti a
pokračovat v republice v té formě
jak ji založili Masaryk, Beneš a Štefánik. A hned od začátku jsme se sou
středili hlavně na zpravodajství, v
němž jsme viděli nejúčinnější pomoc
západním demokraciím.
Západ: Brzo jsi se však dostal do poPAVEL K A N T O R E K
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“To, co jste povídal, byla sice naprostá blbost, ale od vás to znělo velmi
inteligentně."

předí odboje, protože ty js i před vál
kou veřejným činitelem nebyl. To byla
tedy výhoda, ne?
Krajina: Inu, přijde na to, jestli to by
lo nějakou velkou výhodou stát v po
předí odboje. Pochopitelně jsem to
považoval za vyznamenání. Byl jsem
ale proti budování nějaké velké orga
nizace, protože jsem to považoval za
krajně nebezpečné. D o zpravodajství
jsem se dostal zásluhou hlavně vojá
ků, kteří chtěli, abych v této práci po
kračoval, protože jako botanik jsem
byl Gestapu daleko méně podezřelý.
Západ: Kdy js i šel do ilegality, nebo
kdy js i se, ja k jste tomu tehdy říkali,
"potopil”?
Krajina: Někdy kolem Vánoc 1939.
Ze začátku jsem byl šifrantem , ale
později jsem se stával více a více oso
bou řídící celou zpravodajskou služ
bu.
Západ: K olik zpráv jste vlastně během
války spojencům celkem poslali?
Krajina: Všech depeší, které jsme naČesko-kanadská kapela nabízí své
služby krajanům mladším i starším.
Petr Solarik, 61 Bridlington Rd.,
London, Ont. N6E 2G6, tel.: (519)
686-6877.

Gotický kachel - Sv. Václav
kopie provedená v keramice

Rozměry 20x34cm, cena včetně
poštovného $45.00
CERAM ISCULPTURE, P.O . BOX 216
W O O DACRE, CALIFORNIA 94973

šifrovali bylo přes dvacet tisíc. Vedle
toho jsm e přijali a dešifrovali asi
6,000 depeší z ciziny. Za to patří největší dík našim telegrafistům. Jen
málo jich dnes žije. Ovšem ne všech
ny depeše šly do Anglie. Nejdříve se
vysílalo do Polska, pak do Jugoslá
vie a na Blízký Východ. Až teprve ně-

Udílení Řádu Kanady.
kdy na jaře roku 1940 nám Angličané
dovolili vysílat depeše rovnou do
Londýna. Jejich obsah byl různý: ně
které z nich třeba inform ovaly o si
tuaci dom a po uzavření vysokých
škol, při stávce na tram vajích nebo
proti čtení protektorátních novin, ji
né se zase zabývaly počasím nad pro
tektorátem - to obyčejně krátce před
vysazením parašutistů z Londýna.
Ty nej důležitější zprávy jsme dostá
vali od Paula Thum m ela, tak zvané
ho Reného či Františka, významné
ho německého zpravodaje, který už
před válkou pro nás pracoval. Byl
bohužel koncem války v Terezíně p o 
praven.
Západ: K dy js i byl zatčen a ja k k tomu
došlo?
Krajina: Stalo se to v Turnově, v roce
1943. Neměl jsem u sebe revolver a
tím, myslím, jsem také pom ohl lidem
u kterých mne G estapo chytilo. Ti
nebyli nakonec ani zavřeni.
Západ: Je to pravda, že jsi se pokusil
v té chvíli spolknout jed?
Krajina: To nakonec v takové situa
ci není žádný velký kum št, ovšem jed
musí být účinný. Já jsem ho však no
sil dva roky v kapse a zapom něl jsem,
že jed oxiduje a že se tím pádem stává
do značné míry neškodný. Bylo to
cyankali. Asi tak polovinu am pulky
m ně jeden z g estap á k ů —boxér
N achtm ann—ještě stačil vyrazit z
úst. Rozřízl si tím však ruku a pak
byl plný obav hlavně sám o sebe, p ro
tože si dobře uvědom oval jak ne
bezpečné je mít cyankali v krvi.
Západ: Jak tě gestapo vyslýchalo?
Krajina: No, já jsem gestapu zásadně

lhal. Třeba jsem jim tvrdil, že mým
zatčením končí domácí odboj. Dobře
jsem věděl, že je to nesmysl, ale chtěl
jsem je uchlácholit, aby se nám růz
nými cestami podařilo zachránit ně
které spolupracovníky - například
také tvého otce. Nakonec mně gesta
po přesvědčilo, že se mám sejít s
Frankem . K tom u jsem se však uvolil
teprve tehdy, když mně bylo řečeno,
že Frankovi mohu říci cokoliv. Pak
jsem si ovšem takovou příležitost ne
nechal ujít. Neuměl jsem moc dobře
německy, ale když jsem s Frankem
mluvil, tak to bylo tou nejlepší něm
činou, které jsem byl kdy schopen.
Bylo to v únoru 1943. S touto “ roz
m luvou” se v pražské Lucerně poz
ději F rank chlubil.
Západ: O čem jste s Frankem mluvili?
Krajina: Pokusil jsem se aspoň v půl
hodinové řeči dobře předem prom yš
lené, zopakovat naší slavnou histo
rii v obraně Čechů proti Němcům.
Frankovi jsem pak vytkl, že vlastně
vděčíme jeho krutosti (Lidice) za to,
proč národ dnes stojí plně za prezi
dentem Benešem. Řekl jsem mu, že z
celé historie vyplývá, že my Češi se
musíme umět Němcům bránit, pro
tože si dobře uvědomujeme, že po
poněm čení nás chtějí jako národ lik
vidovat. Když jsem pak poukazoval
na příklad židů tak chtěl F rank zřej
mě na mne vyskočit, ale Daluege,
který seděl vedle něho ho zadržel.
Bylo to v tom nej větším sále Pečkárny, který byl celý rudý, snad v jakési
předtuše, že jednou bude muset taky
sloužit kom unistům . Seděl tam u to 
ho celý štáb gestapáků, asi 30 lidí.
Západ: Slyšel jsem, že ti Frank učinil
zajímavou nabídku.
Krajina: To ovšem nebyla nabídka,
kterou jsem dostal osobně od F ran
ka, ale od gestapáka Leimera, který
údajně dodnes ještě slouží kom u
nistům v Sovětském svazu. Za to, že
mne zatknul byl vyznamenán a také
vyinkasoval tuším půl miliónu m a
rek. V posledních dnech války mě
najednou z Terezína převezli do Pečkárny - do téhož rudého sálu, ve kte
rém jsem krátce po svém zatčení mlu
vil s Frankem . Tam mě zahlédl jiný
gestapák, který se nesmírně divil, že
jsem ještě naživu a podnapilý mně
honem přinesl ukázat rozkaz, podle
kterého jsem měl být před dvěma dny
i se svou ženou zastřelen. Když ode
šel, tak jsem se hned ohlížel, jak bych
odtam tud m ohl zmizet. V tu chvíli do
sálu vešel Leimer, v plné vojenské
parádě. Ten se postavil do pozoru a
hlásil se mně, jak jsem tam seděl u
stolu, jak o svému nadřízenému. Po
dle jeho řeči jsem pochytil, že mám
>

_____________________ Emigrace
Karel Doležal

Návrat nešťastného muže
Povídka Vladimíra Cíchy otištěná
v Západu byla poslední kapkou, kte
rou přetekl pohár mého zoufalství,
které mne nutí podělit se s vámi o své
zkušenosti. Žil jsem donedávna spo
kojeným a dokonce blahobytným ži
votem poddaného holandské králov
ny, která mé rodině po pětiletém po
bytu v zemi věnovala občanství. Snad
to byla ta spokojenost a ten blaho
byt, který mně, spolu s maloduchými nářky manželky zavedly na kon
zulát země, ze které jsem po srpnové
katastrofě odešel. Byl jsem zvědav na
to, jak je možno se stát “ upravencem” . Sám jsem si to motivoval tou
hou vidět opět po dlouhých letech
přátele, Prahu, Brno, T ábor a Písek,
rybníky v Třeboni a spolužáka z
obecné školy v Horních Počernicích.
M anželka by se ráda pochlubila no
vým kožichem a ještě novějším autem
značky Audi všem svým přítelkyním,

které budou nepochybně u vytržení
obdivem a závistí. M arně bych se
pídil po jiných vážnějších důvodech.
Rodiče nás obou nás navštěvují už
po řadu let každoročně a dělí mezi
sebou dvanáct měsíců spravedlivě na
dvě poloviny, takže si ob rok proha
zují jaro a léto s podzimem a zimou.
Občasné napětí v rodině vznikající
tímto pevným harm onogram em ro
dičovských návštěv se snažím překo
návat svou vrozenou úctou ke stáří a
tím i k rodičům.
Na konzulátě proběhlo všechno
kupodivu hladce. Za zdvořilého potřepávání rukou a ujišťování o vel
kém potěšení ze strany úřadu, mi by
lo sděleno, že po vyřízení nutných
formalit a po zapravení povinného
odvodu státní pokladně ve výši
15.000 dobrých holandských korun,
nám nebude stát nic v cestě k usku
tečnění našich velkých přání. Bude-

me vítanými krajany v rodné zemi. A
tak jednoho zimního rána jsme s po
city suverenních občanů holandské
ho království opouštěli náš domov
poblíže A m sterodam u. P řátelské
přání šťastné cesty bavorského úřed
níka ve W aidhausu a po padesáti
metrech se otvírá železná závora rozvadovského pohraničního přechodu.
Při pohledu na vojáka pohraniční
stráže, který u té železné závory stál,
doznal můj pocit suverenity podda
ného holandské královny prvou re
gistrovanou újmu. Nicméně jsem se
disciplinovaně zařadil do dlouhé
řady vozů přede m nou a dlouhými
doušky jsem se pokoušel rozeznat
rozdíl ve vůni a chuti vzduchu před a
za hraniční čarou, dělící dva světy.
Kolem vozu postupoval uniform o
vaný hlídač hranic a vybíral cestov
ní doklady. Pak se dlouho nedělo
>

být z milosti pana Franka minister
ským předsedou jakési loutkové vlá
dy. D al jsem se do smíchu a pak jsem
mu řekl, že nejsem ochoten Němcům
sloužit v jakékoli formě a že jestliže
mně zavede k Frankovi tak s F ran
kem tentokráte vůbec mluvit nebu
du.
Západ: Nakonec jsi prý Leimera sám
zatknul.
Krajina: Ano. Přišel za námi na Ge
nerálku, kde jsem byl ještě s několika
“ prom inenty” internován a chtěl,
abych šel vyjednávat s Frankem .
T entokráte byl však s ním zástupce
Čs. národní rady a tak jsem s ním šel.
Na cestě revoluční Prahou jsme pak
zjistili, že se německé velení vzdalo a
tak jsem vyzval Leimera, aby se vzdal.
Chvíli se rozmýšlel a pak svolil.
Západ: Po válce jsi byl zvolen poslan
cem, ale mimoto js i prý také předná
šel botaniku. Jak jsi to všechno zvlád
nul?
Krajina: Především kom unisté mne
pom ocí svých vyjednavačů vyzývali,
abych se k nim přidal a o to se již
m nohokrát pokoušeli během války.
Moje odpověď vždy byla: jsem de
m okrat a proto odpůrce jakýchkoli
diktatur. Komunisté se už postarali,
aby mně moc času na přednášky ne
zbylo. Přednášel jsem brzy ráno, už
v sedm hodin, protože už v osm jsem
chtěl být v našem politickém centru.
V té době mně nezbývalo nic než se

soustředit hlavně na politické věci,
protože nám šlo o to, aby dem okra
cie u nás obstála.
Západ: V roce 1948 přišel komunistic
k ý puč a ty jsi byl ihned zatčen. Jak k
tomu došlo?
Krajina: Komunisti mě zatkli den po
ustanovení nové vlády. Mezi těmi co
mně vyslýchali byl také jeden Rus.

nout za hranice s Prokopem D rti
nou, ale v noci před naším odjezdem
se Prokop pokusil o sebevraždu. Poté
jsem tedy musel jednat sám a tak
jsem se na lyžích vypravil sám přes
Šumavu do Bavorska. M anželka s
dětmi přišla za mnou o něco později.
Západ: Jak dlouho jsi se zdržel v Evro
pě?
Krajina: Až do příštího roku.
Západ: Jak došlo k setkání s Winstonem Churchillem.
Krajina: To bylo na jeho přání, když
se dozvěděl, že se mně podařilo z
Československa utéct. Bylo to po je
ho volební porážce. Dobře věděl o
našich zprávách, takzvaných pětapadesátkách. Byly to zvláště důleži
té depeše, které vždy musely být do
dány na jeho stůl co nejrychleji. V ně
kterých depeších bylo třeba datum
odplutí německých lodí do severní
Afriky se zásobami pro Rommelovu
armádu. Ty pak byly vesměs potope
ny anglickými ponorkam i. Snad stojí
za zmínku, že Churchill připustil,
že by byl bez našich zpráv sotva kdy
válku vyhrál. Toto uznání z úst
Churchillových pokládám za m no
hem více než jakékoli metály. A to
patří celému odboji.
Západ: Proč jsi se nakonec rozhodl
pro Kanadu?
Krajina: Protože se kanadští náboro
ví činitelé dostali se m nou do styku
>

Ptal se mně jestli jsem četl M asaryko
vu Světovou “ revoluciju” . Kdyžjsem
odpověděl že ano, tak se mně snažil
přesvědčit, že v Československu jde
doopravdy o revoluci a že v důsled
ku toho mne už můj poslanecký m an
dát nemůže uchránit od vězení. Na
konec mne z vězení dostala manžel
ka. Šla žádat o mé propuštění k před
sedovi poslanecké sněmovny D avi
dovi a pak také na sam otný H rad.
Původně jsem měl v plánu uprch-

Návrat
(pokračování ze sír. 13)
vůbec nic. Po hodině čekání, ve které
se opět vůbec nic nedělo, jsem zare
gistroval ve dveřích celnice dalšího
uniform ovaného hlídače hranic, kte
rý něco vyřvával, ale není mu dobře
rozum ět, je to dost daleko. Po chvíli
jsem rozpoznal v tom štěkavém řevu
něco jako svoje jm éno.
“ D oležal!”
Tedy žádný pan, žádný z obou
mých akadem ických titulů, jen tak
prostě a hlavně hodně nahlas a méně
srozumitelně “ D oležal” . Když jsem
se víceméně nesměle k tom uto už ne
obvykle mi znějícímu nerozvitému
oslovení přihlásil, vyslechl jsem vel
mi rozvitou tirádu neuctivých obvi
nění z nedoslýchavosti a dále o tom,
že soudruh náčelník, který mne tím 
to k sobě zve, nem á v úmyslu kvůli
mně strávit na čáře kvapem se blížící
Vánoce a tak podobně. A pak to za
čalo lítat: všichni z auta ven, všech
no vybalit a to nejen ze zavazadlové
ho prostoru, ale všechny kufry a ba
líčky z kabiny auta. Dva uniform o
vaní s chováním zupáků a s tváří troglodytů vyhazovali všechny pečlivě
složené svršky ze zavazadel, všechno
p ro h m atá v ali, včetně dám ského
prádla. Elegantní kozačky z jem né
.kozinky p o d o b n ě ja k o kožená
pouzdra s fotoaparátem a filmovou
kam erou přistály v břečce ze škvá
ry a řídkého bláta. T oto tak zvané
celní odbavení a pasová kontrola na
rozvadovském hraničním přechodu
trvala tři a půl hodiny. Z pocitu su
verénního občana a poddaného ho
landské královny po tom to vřelém
přivítání ve vlasti nezůstala ani mrť.
Spíš se mi začal svírat nepříjemně
konečník a já dostával čím dál tím
větší strach. Potil jsem se, svíralo se

mi hrdlo, bylo mi na zvracení a často
jsem vyhledával odporně páchnoucí
hygienické zařízení, abych ulehčil
svým vnitřnostem. Před ženou jsem
se pokoušel předstírat jakous takous
statečnost mužskýho, který je nad ta 
kové prkotiny povznesen a který ta 
to příkoří snáší jako slušný člověk,
který je vystaven urážkám všemoc
ného bagána. Vždyť konečně za
všechna tato příkoří budeme odm ě
něni setkáním s přáteli a s místy o
kterých jsme tolik snili a přítelkyně
budou u vytržení obdivem a závistí.
Později jsem musel konstatovat, že
toto prvé zklamání bylo následová
no m noha dalšími a otřesnějšími.
Především všichni přátelé, které jsem
se odvážil vyhledat, byli nějak ner
vózní a zaneprázdnění, neměli právě
čas nebo se vymlouvali jakkoliv na
cokoliv. Na podnik, ve kterém jsem
řadu let pracoval, jsem se podíval jen
z vrátnice. Člověk, který tam seděl,
mne nepustil dovnitř, aniž se obtěžo
val mi něco vysvětlit. Našeho nového
A udíka jsem zavřel do garáže, aby
tam zůstal až do našeho návratu, na
který jsem myslel s nedefinovatel
nou, ale vtíravou obavou. Stejně tak
manželka nechala kožich v kufru a
přítelkyně se nekonaly. Bratranec,
který nám poskytnul přístřeší jako
revanš za opakovanou návštěvu u
nás v H olandsku na mne neurvale
vyjel s první otázkou, hned jak za
nám i zapadly dveře: “ Ty vole, co ta
dy chceš? Nestačí ti, že je nás tady
dost v průseru?” Ani další debaty s
tím to dosud dost vděčným příbuz
ným, jenž vězel v obleku, který do
stal ode mne, nebyly nijak povznáše
jící. Vycítili jsme, že si velmi oddech
ne, když co nejdřív od něj vypadne
me.
Už na hranicích jsem byl poučen, že

se musím do 24 hodin policejně při
hlásit. V našem případě nikoliv na
přihlašovacím úřadě, ale na paso
vém oddělení hlavního města. Vydali
jsme se s ženou na tuto cestu bez auta
a s pocitem, který už jednoznačně se
nedal odlišit od obav ostatních ob
čanů v této zemi při jednání s jakým 
koliv úřadem . Delší fronta před
okénkem úřednice, která neušetřila
nikoho pohledu na svůj otrávený a
nadřazenosti si vědomý obličej. Její
ústa vypouštěla úsečné a nepříjemné
poznám ky na adresu každého, kdo
před ni předstoupil. Nebylo těžké
poznat, že tady defilují před vrch
ností nižší šarže lidé, kteří stejně ja 
ko já jsou svými slušnějšími a nepo
chybně z mého pohledu současné si
tuace šťastnějšími krajany tam do
ma na západě, označováni jako
“ upravenci” . Pas si tato nerudná dá
ma ponechala a po nějaké době byl
každý volán do další m ístnosti, o je
jím ž účelu, ja k jsem opatrným dota
zem zjistil, neměl nikdo ponětí. Ni
kdo z této místnosti nevycházel zpět.
Později jsem poznal, že se jednalo o
účelné zařízení s druhým východem,
který měl zabránit vedle důrazného
poučení “ o rg á n a ” eventuelním u
opakovaném u styku s čekajícími
před přepážkou. Pak přišla řada na
mne. Ze moje žena je dám a a měla by
mít přednost bylo jaksi opom enuto.
Octl jsem se v prostředí vyšetřovny
státní bezpečnosti známém mi z dří
vějška. M ístnost s holými stěnam i,
pracovní stůl, dvě židle a psací stolek
se zapisovatelkou, která, jak tom u
bylo a nepochybně bude i v budouc
nosti, seděla za psacím strojem a dě
lala si m anikúru. Nevěnovala mi ani
pohled, nechala mne postávat u jed
něch ze dvou dveří. Než jsem se jí
t>

Vladimír Krajina
(pokračování ze str. 13)
jako první. Nabídli mně, že bych
mohl učit třeba v Britské Kolumbii.
O této provincii jsem toho ovšem už
hodně věděl z knih. D obře jsem si byl
vědom jak á přírodní bohatost zde je
a jako botanik jsem se oprávněně do
mníval, že to pro mne bude mít velké
výhody. Když potom přišli s nabíd
kou Američané, tak jsem jim řekl, že
jsem se již rozhodl pro Kanadu.
Západ: Za co ti byl v Kanadě udělen
Rád Kanady a čestný doktorát?
Krajina: Dom nívám se, že jsem uzná
ván jako jeden z hlavních iniciátorů
toho, aby Britská Kolumbie si udrže
la a zachovala území, kterým my ří
káme ekologické rezervace. Mají zde
být udržena v původním , panenském
stavu a nesmí být znehodnoceny ja-

kýmkoliv využíváním.
Západ: Kolik takových rezervací v
současné době existuje v Britské Ko
lumbii?
Krajina: Máme jich zde už 109 a v do
hledné době k nim přibudou další.
Západ: Jedna z nich je také pojmeno
vána podle tebe? Kde to je?
Krajina: Ta je na ostrovech Queen
C harlotte a G raham ; je to znamenitě
ekologické území, které je tam za
chováno v původním stavu. Doufej
me, že tam bude takto zachováno na
vždy. I tamější Indiáni mně slíbili, že
to budou hlídat.
Západ: Dnes již js i v této provincii
v oboru lesnictví váženou autoritou,
ale slyšel jsem, že kd yž jsi sem přišel
neměls to lehké.
Krajina: Tehdy jsem veřejně pouka
zoval na to, že zde je moc věcí v ne

pořádku. Byl jsem toho názoru, že se
zde špatně zalesňuje, špatně sklízí.
Že se sklízí jen to nejhodnotnější a to
druhé se pálí. Stále jsem opakoval,
že v budoucnosti jistě budeme tento
materiál potřebovat. Někteří kolego
vé na lesnické fakultě, kteří byli toho
názoru, že je zde v lesnictví vše v po
řádku mě proto moc v lásce neměli.
Západ: A nikdy js i svého rozhodnutí
emigrovat do Kanady nelitoval?
Krajina: To ne. Ve skutečnosti jsem
zde, zejména vědecky, docílil téměř
všeho, čeho jsem docílit chtěl.
Západ: Při svém působení na zdejší
univerzitě js i se vždy hrdě hlásil k své
mu původu a to mělo a má pro nás
všechny co zde žijeme velký význam.
Děkujeme ti.
Krajina: Dík za to patří národu k
něm už patřím e.
q
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mohl na něco zeptat, vkročil do míst
nosti starší elegantní pán s prošedi
vělými skráněmi, příjemným úsmě
vem umělého chrupu mne vybídl,
abych se posadil. Tentokrát neza
pomněl ani na můj akademický titul:
“ Pane inženýre, vy jste holandský
občan, není-liž pravda?” zeptal se
mě spisovně. Když jsem přitakal, dal
mi další, tentokrát znepokojivější
otázku: “ A vy jste získal holandské
občanství na podkladě asylu,” a také
“ není-liž pravda.” Protože to prav
da byla, přitakal jsem opakovaně.
“A byl byste tak laskav a vyprávěl
mi, docela volně, protože nepředpo
kládám, že byste si pam atoval po to
lika letech doslovné znění, o důvo
dech, které jste uvedl v žádosti o udě
lení asylu? Nespěchejte, všechno si
rozmyslete, přece máme dost času.”
Na čele mi vyrazil pot, a protože mís
to přitakávání jsem měl povědět ně
co souvislého a logického, začal jsem
koktat.
“ Pane inženýre, podívejte, my oba
jsme přece inteligentní lidé, tak buď
te tak laskav a rozpom eňte se, to pře
ce nemůže být tak obtížné. Žádal jste
přece o politický asyl, musel jste tedy
uvést příčiny, které nutně musely být
motivovány politicky. Tak jak jste to
tehdy form uloval, to mne velmi zají
m á.”
Nikdy jsem netrpěl špatnou pam ě
tí, právě naopak, ale nikdy už nebu
du schopen zrekapitulovat, a to ani
přibližně, odpověď, kterou ze mne
ten “ hodný” soudruh od StB vydoloval. Od toho okam žiku mě ne
opouštěl pocit, že to, co povídám je
děsně hloupé, a protože pravdu se
říct nesmírně bojím, a ještě vtíravě
ji jsem si uvědomoval, že ten naproti
mně to perfektně ví, a že každou
chvíli z tlustého fasciklu před sebou
vytáhne mou v H olandsku koncipo
vanou žádost o politický asyl v roce
1968. V nedružné debatě bylo p okra
čováno hodně dlouho, jak dlouho
nedovedu už určit, pojem času mizel
nenávratně. Když tento slovní turnaj
hrozil skončit nedorozum ěním , při
šel do místnosti druhý soudruh. Ten
nebyl ani zdaleka tak elegantní a
dobrosrdečný, maně mi připom něl
řvoucího dinosaura na hranicích.
Také tenhle zapomněl, že jsem pan
inženýr a doktor a s ledovým pohle
dem zahřměl: “ Koukejte, Doležal,
my vás máme přečtenýho, tak buď
nám řeknete, co chceme od vás sly
šet, nebo si vás tady necháme tak
dlouho, že si vzpomenete i na to, co
vám babička uvařila k desátým na
rozeninám .” Když jsem zpitoměle a
nesměle podotknul, že mi babička
zemřela, když mi byly čtyři, tak se na

mne rozeřval, abych nebyl drzej, to
že se m ožná nosí v blbým H oland
sku, ale tady v Praze že mají na tako
vé fešáky jako já jiný fígle. A pak to
začalo doopravdy. Byl tady jeden
hodnej, který se mne sem tam zastal
a otcovsky mi radil, ať toho druhého,
zlého, nedráždím , že je trochu cholerik, a dokonce když se ta gorila na
okamžik vzdálila, dával mi najevo,
že je krom ě jiného také trochu prim i
tiv a že je skutečně v mém zájmu,
abych jim neztěžoval práci a sobě
šetřil nervy a čas. A neustále opako
val, že oni mají dost času a že si se
mnou budou povídat kdykoliv a kde
koliv, že jim to dělá opravdové potě
šení. A ranžm á hodného a zlého estébáka jsem znal z dřívějška, když mne
tahali přes dva roky po jednom zá
jezdu na zahraniční veletrh v kapita
listické cizině a obvinili mne tehdy
z průmyslové špionáže. Tu špionáž
mělo představovat pozvání německé
ho kolegy na večeři v jeho dom ác
nosti. Poznal na mně totiž, že musím
s každou m arkou šetřit, protože náš
stát trpěl vždycky chronickým nedo
statkem devíz pro lidi, které pouštěl
ven služebně i neslužebně. Po nezda
řeném vysvětlování důvodů mé emi
grace se na mně ze všech stran hrnu
ly otázky v tak rychlém sledu, že jsem
ztrácel čím dál více schopnost opatr
ně odpovídat. Nedali mi čas k tom u,
abych mohl logicky uvažovat. V pa
měti mi zůstaly jen útržky, a pokud
bych měl vypočítávat některé z nich,
tedy byli zvědavi především kde pra
cuji, kolik vydělávám, bydlím-li
v nájmu nebo ve vlastním bytě, s kým
se stýkám v továrně, s kým mimo ni,
s kým v ostatních kapitalistických
státech, kam jezdím na dovolenou a
byl-li jsem v roce 1971 v Jugoslávii a
kde a kdy hodlám v budoucnosti J u 
goslávii navštívit. Proč právě Jugo
slávii, to jsem dodnes nepochopil.
Další komplex otázek se týkal exilo
vé literatury, které knihy odbírám , co
o nich soudím, co o nich soudí moji
přátelé. Ve kterých exilových spol
cích jsem členem a kdo z mých přátel
je v kterém exilovém spolku. Kdo z
mých známých z Prahy, Brna, Bra
tislavy a odjinud mne navštívil při
výjezdu do kapitalistické ciziny.
Když jsem zpočátku se snažil klič
kovat, jm enovali mi jm éna s přesný
mi daty, kdy mne kdo v Holandsku
vyhledal, aby se mnou vypil kávu a
eventuelně u mě přespal a ušetřil tak
něco ze své “ dolarovky” . Věděli toho
k mé hrůze dost a já jen žasl, odkud
mají tyto vědomosti. Dnes už vím a
nežasnu. Chtěli vědět o těchto návště
vách podrobně, jm éna a časové úda
je, zdali se dotyční informovali na

podmínky v exilu, co jinak vyprávěli,
jak se chovali, co nakupovali, kolik
měli peněz, s kým dalším se u mne
setkali a co si s tím dalším povídali.
Celá hodina byla věnována všem
možným známým a neznámým v zá
padním světě. A zase, kde pracují,
kolik vydělávají, s kým se stýkají, co
si povídají, co pijí, s kým spávají,
kom u půjčují a komu dluží. Proč ně
kteří žádají o vyvázání ze svazku a
proč někteří tak nečiní. Kvitují prý
s potěšením, že já jsem tak učinil, to
prý je chvályhodné. Otázka stíhala
druhou, pánové byli zvědavi na kaž
dou maličkost ze soukrom í lidí v blíz
kém i vzdálenějším okolí. Když jsem
si v jednom okam žiku nevzpomněl
na nedůležité jm éno jednoho známé
ho, se kterým jsem se docela náhod
ně potkal na dovolené v jižní Francii
a bavili jsme se na běžné téma mořeryby-víno, pom ohl mi hbitě ten neurvalec: “ Přece Kirchner je z Freiburku, Doležal.” Věděli toho moc a
já už se přestal potit, strach vystřída
la hrozná únava a touha mít to už za
sebou. V tom to rozpoložení jsem po
vídal, co mi slina přinesla na jazyk,
a zaplétal jsem se do vlastních polo
pravd a lží a musel jsem působit ubo
ze a trapně. Ten hodný na mne poba
veně hleděl a kolem rtů mu pohrával
mírný úsměv, kterým dával najevo
svou absolutní převahu, a z tohoto
jeho výrazu jsem lehce vyčetl, co si
myslí: Jsi ubohej posera, milej pane
inženýre, jsi tady takhle maličkej a
hrůzou ti lezou oči z důlků. Podařilo
se jim , vlastně tomu staršímu a hod
nému, vzbudit ve mně zahanbující
pocit méněcennosti, ubožáctví a na
prosté bezmoci, to všechno najed
nou. Oni mne mají docela ve své mo
ci, oni se mnou můžou udělat, co se
jim zlíbí, oni nade mnou plují v m o
rální výši, zatímco já jsem jen takovej
maličkej ustrašenej posera.
Řekl jsem jim toho tolik? Stačilo
jim to, aby mi dali konečně pokoj a
pustili mne ven? Toužil jsem být už
pryč od nich a proto jsem mluvil a
odpovídal tak, aby se už nezlobili,
aby mi konečně věřili a aby to skon
čili. Trvalo to čtyři hodiny. Potom už
ani nevolali mou manželku, asi to ne
bylo potřeba, nevím. Na rozlouče
nouv^Tli °b a potřásli rukou a vyslovi*'vP ^ n' setkat se se m nou příště, až
přijedu. Oni za to, že dostanu vízum,
kdykoliv si o ně požádám .
Proč vám to všechno povídám?
Chci vás ušetřit něčeho, čeho ušetřit
sám sebe jsem nedokázal. Totiž zů
stat slušným člověkem a loajálním
občanem té země, která vás přijala
za vlastního občana když jste ztrati
li svou vlast.
□

Sport
Petr Jírovec

Sportovní bobuláři
Ideály řecké kalokagathíe, harm o
nického souznění tělesné a duševní
vyspělosti, jak je dem onstrovaly
antické olympijské hry, prom ěnil
militaristický Rím v ideál vzrušující
podívané za každou cenu. Sportovec
usilující o fyzickou i duševní krásu a
zdatnost se změnil v gladiátora usilu
jícího o zabití soupeře. Antického
atleta motivoval ideál vítězství docí
leného v čestném a poctivém zápole
ní, jehož jedinou odm ěnou byl vavří
nový věnec: předm ět v m ateriálních
pojm ech bezcenný. G ladiátora m oti
vovala touha dosáhnout, i za cenu
sm rtelného nebezpečí, svobody, bez
níž život m á jen m alou cenu. Neboť,
jak víme, gladiátoři byli otroci - ale
ti, kteří vynikli, bývali z otrockého
jim propuštěni.
Řím byl krutý, ale nepokrytecký.
N ikdo nepředstíral, že gladiátorsjví
je sport prospěšný tělu i duchu. Šlo
o brutální podívanou, jíž se pozor
nost zbrutalizovaných mas odvádě
la od zájmu o veřejné věci podstat
ně závažnější, a římským proles ji
poskytovali zoufalci, mající - pokud
nebyli ochotni nebo schnopni pod
stoupit riziko zápasů v aréně - vyhlíd
ku toliko na život strávený na řetěze.
Současný reálný socialismus usku
tečnil Orwellovu geniální vizi i na po
li sportu: tak jak o m inisterstvo spra
vedlnosti je v zemích sovětské sféry
ve skutečnosti ministerstvem institucializovaného bezpráví, jako úsilí o
m ír je de facto snahou oslabit nepří
tele pro pečlivě připravovanou výbojnou válku a jako dem okracie zna
mená v realitě tam ního socialismu
totalitní diktaturu, tak je i tzv. vrcho
lový sport moderním ekvivalentem
starořím ské instituce zápasníků na
život a na smrt.
Po vzoru SSSR a N D R se v Česko
slovensku začal zavádět asi v polovi
ně šedesátých let, ale teprve Invaze
zbavila jeho zastánce všech omeze
ní. Počátek let sedmdesátých je proto
už zcela ve znamení tzv. Středisek
vrcholového sportu. A utor tohoto
článku měl možnost osobně poznat
jak tato čs. Střediska, tak jejich vzo
ry v N D R a musí konstatovat, že za
dokonalostí německých institucí na
še ústavy stále ještě pokulhávají:
jsou totiž přece jen o poznání hu
mánnější. Sportovci např. nemusejí
bydlet v internátě a na přípravě jídel

se dosud podílejí kuchaři. N aproti
tom u ve Sportovní škole v D rážď a
nech vaří už pouze biochemici: strava
je dokonale vědecky propočítána na
maximum kalorií a vitam ínů a serví
ruje se ve formě beztvaré kaše, po
strádající jak chuť, tak vůni. Požití
je možné jen, má-li člověk strašlivý
hlad, nebo touží-li tak nezřízeně po
výhodách, jež mu z úspěšného absol
vování školy poplynou, že si udělá
násilí a krm ivo pozře.
Internátní ubytovna drážďanské
školy byla projektována dle tradič
ních německých architektonických
vzorů typu Aušvic: dlouhé nízké ba
ráky obehnané vysokým plotem ,
atleti pečlivě odděleni od atletek, a
toto rozdělení pohlaví bděle hlídáno,
vynucováno a případné poklesky
proti sexuální abstinenci tvrdě tres
tány. Návštěva českého mužstva,
obávám se, vynesla - po neohlášené,
leč objevené noční návštěvě ženských
baráků - německým atletkám krutý
hausarest.
Netřeba podotýkat, že chovanci
a chovankyně těchto stájí tenkrát
všude hladce vítězili a lámali rekor
dy. I našemu mužstvu to natřeli: ale
pod účinkem dojm ů z jejich šlechti
telské stanice nám to příliš nevadilo.
M etodam i, orw ellovsky vzato,
vlastně podobným i m etodám Stře
disek, dokázaly naše babičky donu
tit já tra svých nebohých hus ke gi
gantickém u vzrůstu. Nečinily to pro
to, aby husám vylepšily zdraví. T a
kový úmysl neměl ani trenér legen
dárního V ladim íra Kuce, když donu
til jeho srdce vyrůst tak, že by stači
lo třem , ne-li více norm álním lidem.
Kucovi samému vystačilo na život
sice zdéli Kristových let, ale zato na
několik olympijských vítězství.
Kuc byl však extrém: obvykle se
sportovci s hypertrofovaným i těles
nými orgány, odběhají-li si své denní
kilometry, dožívají věku jen mírně
podprům ěrného. Pokud se zlepšení
výkonů dosahuje pouze vědeckým
krm ením a system atickou drezurou,
nelze proto m noho nam ítat. Většina
lidí, si celý život tvrdým tréninkem
posiluje pouze sedací a břišní partie
těla, a celkem málo se jim vytýká, že
si ničí zdraví. Jenom že tyhle tradiční
m etody brzy nestačily: na sportov
ních kolbištích se totiž objevili atleti
posílení ještě vědečtěji.
Nejprve k tom u sloužily různé dro
gy, které zvyšovaly výkon krátkodo
bě: ty se však daly jednoduchým i tes
ty zjistit, a zavedení takových testů
při m ezinárodních závodech této
první fázi zvědečtění sportu odzvo
nilo. Začalo se tedy p átrat po způso
bech dopingu, jež by běžnými testy

byly nezjistitelné a jejichž účin by byl
trvalejší, a přišlo se na anabolika.
Jako v m noha případech, i zde byl
objev původně motivován péčí o
zdraví: v amerických nemocnicích
dávali anabolika pacientům zesláb
lým po operaci, neboť podporují růst
svalové hmoty. Pak si ovšem nové
drogy povšimli atletičtí koučové a
zjistilo se, že ve spojení s intenzív
ním tréninkem m ohou ty zázračné
pilulky zvýšit výkon neuvěřitelným
způsobem, a dlouhodobě. Jedním
z prvních, kdo to vyzkoušel, byl am e
rický koulař Randy M atson, který
svého času hladce porážel všechny
soupeře.
V Americe je ovšem všechno - tedy
i sport - postaveno na individualistické bázi. A nabolika, podobně jako ji
né nešvary, se vyskytují, netvoří však
systém, podobně jako dochází k jus
tičním omylům, aniž jsou povýšeny v
obecně závazný princip třídní “ spra
vedlnosti” . A nabolika musela prostě
počkat, až je objeví vědecký socia
lismus, aby změnila tvář světového
sportu systematicky, cílevědomě ave
velkém.
A zase: kdyby jejich jediným ná
sledkem byl nadm ěrný růst svalů, by
lo by těžko možno protestovat. A na
bolika, v podstatě mužské horm ony,
mají však řadu vedlejších účinků,
z nichž některé jsou známé, jiné méně
známé nebo zcela neznámé. Ze zná
mých je to např. hrubnutí hlasu, in
tenzívní vzrůst tělesného ochlupení a
ve sféře psychologické zvýšení agre
sivity. Až potud by všechno bylo stá
le víceméně OK: atleti by byli prostě
chlupatější, rvavější a bylo by mezi
nimi více jedinců vybavených hlasem
Louise A rm stronga. Jenom že “spor
tovní” lékaři Středisek ordinují ana
bolika i atletkám . Proto se stále více
setkávám e se ženami, ktere s sebou
v závodních brašnach vozí holicí
mýdlo, štětku a žiletky a nadm ěrnou
zásobu dámských vložek - anabolika
těžce narušují m enstruační cyklus a chovají se jako závoznice.
No dobrá: snad i to by se pro větší
slávu socialistického sportu dalo
přijm out. Lékařská věda ale, na zá
kladě dosud známých faktů, soudí,
že dlouhodobé používání anabolik
vede k celkovému vyčerpání orga
nismu a k disproporcionálním u vý
voji, kdy růst svalové hm oty nedo
provází adekvátní zvýšení kapacity
šlach a kloubních pouzder, takže me
zi anabolizovaným i atlety je neúměr
ně m noho svalových zranění. A tady
se už ocitáme v patologii: anabolika
dále nesmírně zatěžují játra a ledviny
a existuje i důvodná obava, že stimu
lace rozmnožovacích a regeneračních

mechanismů buněk může aktivizovat
i buňky představující potenciální ra
kovinná ložiska. A konečně, co anabolika dělají s ženskou plodností, je
rovněž otázka, na niž se rýsuje odpo
věď nepříliš povzbudivá.
Ti, kdož sledují lehkou atletiku, si
jistě všimli nápadné nevyrovnanosti
ve výkonech špičkových sportovců:
jeden rok jdou od vítězství k vítěz
ství, od rekordu k rekordu, rok nato
prohrajou, co m ohou, a zůstávají da
leko za vlastními výkony z předcho
zí sezóny. Tato kolísavost je typický
symptom “bobuláře” - jak se mezi čs.
špičkovými sportovci říká atletům
užívajícím anabolika. Ve snaze za
bránit negativním účinkům horm o
nu nařizují totiž lékaři nejdéle po jed
nom roce na čas omezit nebo zcela
přerušit jeho užívání. Přerušení podobně jako přerušení tréninku,
jenže ve větší míře - vede nezbytně k
poklesu výkonnosti. Názorný pří
klad tu představuje třeba Miroslav
Kodejš, čs. reprezentant na 400 met
rů překážek. Od počátku sedmdesá
tých let tvořil, spolu s Ivanem Danišem a Láďou Karským, špičkové překážkářské trio. Závodil dlouho ve
stínu svého tréninkového partnera
a posléze velkého soupeře - a dalo by
se říct i osobního nepřítele - Daniše,
až náhle, pod dozorem trenéra Jiřího
Nezbedy - a to jm éno si zapam atujm e
- zazářil z ničehož nic jako ne pouze
nejlepší, ale jako daleko nejlepší překážkář v ČSSR, a v sezóně 1974 i ja 
ko jeden z vrcholných překážkářů v
Evropě. Rok nato byly jeho výkonytypicky - podstatně horší a v roce
1976 prakticky vůbec nezávodil. Ale
v roce 1977 se opět objevil na stadió
nech a dociloval výkonů na úrovni
roku 1974.
Klasickou ukázkou toho, co udě
lají bobule s mladým organismem,
je však koulařka Helena Fibingerová. Ještě v letech 1968-69 to byla
robustněji stavěná, jinak však po
hledná a milá, vcelku nenápadná
dívka. Její tehdejší výkony se pohy
bovaly kolem hranice 16 metrů.
V následujících třech letech se zlepši
la o více než tři metry, a srovnáme-li
její rekord z roku 1977-22.32 metrů s rokem 1969, máme zlepšení o pl
ných šest metrů! Která ze čtenářek
se kdy pokoušela vrhat koulí, snadno
pochopí, že takové zvýšení výkonu pa
tří do kategorie zázraků - nebo dopingu.
A přirozeně: nápadně vynikající
výkony šly u Heleny ruku v ruce s řa
dou stejně nápadných změn. Výrazně
přibrala na váze. Ram ena se jí rozší
řila do vzpěračské podoby (trávila až
osm hodin denně v činkárně!) a mís
to ženských ňader se jí pod tričkem

počaly dm out herkulovské svaly.
Charakteristicky změnila hlas a záhy
proslula podrážděností a prchlivostí.
Zvlášť citlivá byla na rušivé elemen
ty, rozbíjející soustředění při jednot
livých pokusech v závodě. Žádat
však při závodech ticho a klid je ne
možné, protože obvykle probíhá víc
disciplín najednou, a tak Helena čas
to dostávala záchvaty zuřivosti, vyrušil-li ji výstřel startovní pistole ne
bo hlučné reakce diváků na akci v ji
ném sektoru. Záhy u nás neměla kon
kurenci - druhá nejlepší vrhačka kon
čila obvykle dva až tři metry za ní! -

a ve světě se jí mohly rovnat už jen
“ sportovkyně” z bobulářských vel
mocí, N D R a SSSR.
Helena si však sam a uvědom ova
la, že za svůj úspěch - v podstatě
úspěch cirkusové atrakce - platí ne
úm ěrnou cenu a že pom alu, ale jistě
ztrácí vyhlídky na norm ální život.
V takových obdobích ochabovala v
tréninkovém úsilí a její trenér, koulař
Šmíd, užíval proto ještě jiné metody:
sliboval jí manželství. N akonec ho
jeho pocit zodpovědnosti vůči straně
a vládě skutečně přiměl uzavřít sňa
tek s dívkou, která riskovala zdraví a
život pro 22.32 m.
Helena tedy - doufejme - dopadla
celkem dobře. H ůře skončil jiný bobulář Jaroslav Brož, reprezentant,
který v roce 1975, ve věku pouhých
pětadvaceti let zemřel na rakovinu.
Byl otcem dvojčat, která se narodila
až krátce po jeho smrti. Nelze sice do
kázat, že anabolika přímo způsobila
Brožovo onemocnění, ale podle vše
ho, co o nich víme, lze důvodně před
pokládat, že intenzívní dávkování
mohlo k rozšíření zhoubné choroby
přispět. M artina Zvoníčka, talento
vaného běžce na střední a dlouhé tra
ti a rovněž svěřence trenéra Nezbedy,

definitivně zas ze sportu vyřadila
vážná porucha ledvin. Přitom až do
chvíle, kdy se mu začal věnovat
Nezbeda, to byl absolutně zdravý
mladý sportovec a potížem i vnitř
ních orgánů nikdy ani v nejmenším
netrpěl.
Existují také sportovní odvětví,
kde nadm ěrný vývoj svalové hmoty,
a tedy zvyšování váhy, není žádoucí
a která naopak volají po zmírnění ne
bo zastavení přirozeného růstu. To
je např. sportovní gymnastika. N ut
nou podm ínkou úspěchu je tu, při
dnešní konkurenci, ideální pom ěr sí
ly a váhy, k jakém u u děvčat dochá
zí mezi dvanáctým a čtrnáctým ro
kem. Aby se vrcholný výkon časově
shodoval s tím to krátkým obdobím ,
je nutno začít s intenzívním trénin
kem v pěti až šesti letech. Anebo je
ovšem možno ve chvíli, kdy je děvče
ti oněch kritických dvanáct let, na
sadit protirůstovou drogu. D roga si
ce neodstraní nutnost nelidsky tréno
vat, ale umožní gymnastce, která by
jinak v patnácti letech ztratila šanci
konkurovat mladším soupeřkám ,
aby si své gymnasticky optimální ob
dobí prodloužila o několik let. Na
konci těchto let je velká neznámá. O
vedlejších účincích drog zpomalují
cích růst se totiž ví velice málo.
A utor tohoto článku nikdy neza
pom ene na zdrcující dojem, jímž na
něho zapůsobila návštěva v Trénin
kovém středisku ČSTV v Nymburce.
Sedmi až osmileté holčičky tam trá
vily osm hodin denně tréninkovou
dřinou, naprosto přesahující fyzic
kou i duševní mez úměrnou jejich
věku. Jejich smutné, vyčerpané a
mlčenlivé procesí, jímž se ubíraly k
večeři, působilo dojmem scény z ně
jakého Dickensova rom ánu, kde se
líčí život sirotků v chudinských si
rotčincích. Žádné švitoření, poska
kování, škádlení, pošťuchování, ani
stín legrace a všeobecného veselí, tak
charakteristického pro skupiny mla
dých děvčat. Ne. Byl to pochod osmi
letých robotů do stanice, kde jim přes
noc nabijí baterie na robotu příštího
dne.
Děje se to ovšem se souhlasem uvě
domělých rodičů.*

_________

t>

* V téhle souvislosti je charakteristické,
že právě socialistické státy se v polovině
sedmdesátých let energicky stavěly proti
zavedení antidopingových zkoušek se
směšných zdůvodněním , že by to bylo
příliš nákladné, a také proti tom u, aby
anabolika byla prohlášena za doping.
K dyž byl v r. 1977 objeven jednoduchý
test na přítom nost anabolik v organizm u,
tytéž země se opět zuby nehty bránily
proti zavedení testu na olympijských
hrách.

__________________ Fórum Západu
Stanislav Reiniš

O bláznech a hrdinech
Pod tím to názvem vydal Petr H ru
bý, lektor na Western A ustralian
Institute o f Technology v Perthu,
zajímavou knihu (Fools and Heroes,
Pergamon Press, 1980). Blázny a
hrdiny jsou v ní bývalí komunističtí
intelektuálové, spisovatelé, žurnalis
té, ekonom ové, sociologové, histori
ci a vědci, zkrátka ti, kteří kdysi v
Československu pom áhali uvádět v
život “jediný nejpokrokovější” spo
lečenský řád, a pak se postupně do
stávali k němu do opozice, až skon
čili v exilu nebo prostě v nemilosti
pánů. Je to užitečná kniha, a dobře
napsaná. T ak jako pečlivý embryolog, krájí H rubý své objekty na te
nounké řezy, pečlivě je studuje a re
konstruuje z nich postupný vývoj
slepě oddaných zastánců českoslo

venského poúnorového režimu v pře
mýšlející nezávislé osobnosti.
M nohým z nich H rubý připom íná
hříchy mládí. Připom ínat výroky
z mládí, nebo snad i z minulého ro
ku, nepatří k politickému bontonu.
Když v K anadě připom enete výroky
Pierra T rudeaua z dob, kdy ještě
uctíval Stalina a Mao Cetunga, tak
vás, všetečku, taky nikdo nepochvá
lí. Proto také římské Listy, časopis
čs. Socialistické opozice, napsaly o
Hrubého knize kritiku se sladkoky
selou tváří, ve které řikají, že to H ru
bý mohl napsat lip. Určitě mohl.
Studium kulturní elity národa je
možné skoro výhradně z toho, co oni
napsali a co jim bylo otištěno. Jinak
se to nedá dělat. Z těchto pram enů
se H rubý snaží odpovědět na otázku,

co vedlo některé intelektuály k uctí
vání sovětského typu komunismu a
později k jeho zatracení.
Z těch, kteří jsou dnes v exilu, mlu
ví kupř. o Eduardu Goldstiickerovi,
Karlu Kaplanovi, Pavlu Kohoutovi,
Eugenu Loeblovi, A rturu Londono
vi, Zdeňku Mlynářovi, Jiřím Peliká
novi, Radoslavu Seluckém, Otovi
Šikovi, Ivanu Svitákovi a dalších.
Někteří z nich se podíleli v minulosti
na socialistické moci, jiní ne, nebo
alespoň nepřímo. Všichni však po
máhali vytvářet ono ovzduší, ze kte
rého nakonec vzniklo Pražské jaro
roku 1968.
Jejich osudy nejsou záviděníhodné, ale jsou poučné. Většinou byli
původu neproletářského, spíše kolí-

bolech myšlenky zralého umělce; ve
spojení se skvělou technikou vyvola
ly právem nadšený ohlas milovníků
umění.
Vzájemný vliv mezi otcem a synem
je nesporně silný; na několika p ra
cích dokonce oba umělci spolupraco
vali.
M nohé Peterovy práce čerpají
inspiraci z řecké mytologie. Často
rovněž užívají, ať už jako hlavního
tém atu, nebo jako pozadí neskutečné
krajiny, symbolizující zrod hlubšího
chápání, jehož je možno dosáhnout
poté, když po tisíciletí budované
hodnoty civilizace byly jí samou po
přeny a zničeny. Jeho postavy mají

snovou lehkost a okouzlení krásou
lidského těla. Barvy v Peterových
malbách jsou tlumené a nesou v sobě
jistou melancholii podzim ní únavy
a vyčerpání, ale také odevzdanost
osudu. Zralost a síla Peterova umě
leckého výrazu jsou vpravdě jedineč
né.
Emil Purgiňa před odchodem z
vlasti již prošel bouřlivou kariérou
jako malíř, grafik, ilustrátor, diva
delní scenárista, televizní režisér a
publicista.
Purgiňa nazývá svůj styl “ abstrakt
ní realitou” . Jeho schopnost rozanalyzovat viděnou skutečnost a pře
vést ji do umělecké zkratky zdánlivě

jednoduchých ploch, křivek a kon
trastních barev má sílu živelného po
chopení základních hybných princi
pů života.
Ohlasy slovenského folklóru mu
umožňují nejen se vracet do idealizo
vané minulosti dnes už mizícího svě
ta, ale také navázat intimně na lidové
základy kultur tohoto kontinentu jak
už v dílech inspirovaných návštěva
mi Mexika, tak v dílech popisujících
jeho novou domovinu — Kanadu.
Purgiňova vitalita, neustálá snaha
proniknout ke kořenům událostí,
souvislostí a celkové atmosféry dává
neobvyklou sílu jeho uměleckému
vyjádření. Přes všechna úskalí a zkla
mání, kterými umělec během svého
tvůrčího života prošel, si zachoval
nepřekonatelný optimismus, který
čerpá ze schopnosti vním at bezpro
středně, a proto nezkresleně, své sou
časné prostředí a podat o něm um ě
lecké svědectví.
Je potěšující a povzbuzující navště
vovat výstavy československých exi
lových umělců a stále znovu si ově
řovat, kolik nadaných jedinců naše
národy vydaly, kolik odvahy a chuti
do života tito umělci mají. Zdá se, ja 
koby překážky a protivenství, jimž
byli vystaveni, v nich stimulovaly to
nejcennější na kulturním dědictví n a
šich národů — schopnost rozšiřovat
obzory celého lidstva.
Výstava bude—jako všechny před
chozí výstavy pořádané pod záštitou
SVU—ve foyeru N árodní knihovny,
Wellington Street, v Ottawě od 1. 11.
do 21. 11. 1982.
□

PE T E R K O V A LIK : "P E G A C E N T A U R ”
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84 letech odešel ze strany, jejímž čle Ale na roveň proletariátu? To už ani
nem byl 58 let.
není revizionismus, to je popření zá
V
takovém okamžiku pravdy se kladní pravdy.
pak různí lidé chovají různě. Cynici
Být marxistickým profesorem na
se rozhodnou zavřít oči a žít. T ako americké univerzitě je příjemným,
vých je mnoho. O nich však H rubé dobře placeným a bezrizikovým za
ho kniha nehovoří. Kniha jedná spí městnáním. Před kolegy je takový
še o těch, kteří se rozhodli učinit něco, člověk chráněn aureolou revolucio
co je pak vyřadilo z nom enklatury.
náře. To jenom krajani považují je
Až do tohoto okam žiku bychom jich řeči za blábolení a pózu. Není to
mohli říci, že H rubý ve své knize však zam ěstnání tak úplně nevinné.
popsal nadějný a důležitý dějinný Člověku, který v tom nežije, je obtíž
proces rozpadu masové iluze, opia né si představit individua, která se
Oprava
intelektuálů, revolučního marxismu- potloukají kolem učitelů marxismu a
V
červnovém čísle Západu se na leninismu. Jak krásné by bylo nyní učeně diskutují o proletariátu (ke
straně 24 nedopatřením vytratila část
říci, že m arnotratní synové se vrátili kterému samozřejmě nepatří), o svě
článku J. Uhdeho, Polský film dnes.
do lůna demokracie, a že nyní budou tové revoluci (které by byli vůdci), a
Správný text má znít takto:
ze všech sil bojovat za návrat svobo o dem okracii (která podle nich je vlá
Třetí klíčovou osobností polské
dou “ lidu” s puškou v ruce). Z těch
dy do naší země.
kinem atografie je Krzysztof KiešlowVěci nejsou tak jednoduché. K om  to individuí se mnohdy rekrutují bu
ski, jenž, jak se vyjádřil Gustav
plikované jsou cesty lidské mysli, a doucí gangy teroristů, které pak do
Moszcz v anglickém filmovém čtvrt
mnozí se nesnadno zbavují iluzí, kte stanou od všelijakých Spolků pro
letníku Sight and Sound, “ ... může
ré získali někdy koncem puberty a přátelství zbraně, peníze, falešné pa
být řazen spolu s W ajdou a Zanuskteré jim vydržely až do senia. Při sy, úkryt, i klece na oběti únosů. Im 
sim .” 7 Kiešlowski je podobně jako
znat, že sloužili podvodu a nesmyslu, plikace terorism u není osobní naráž
Zanussi a W ajda svou tvorbou úzce
je pro m nohé nemožné. Mnozí si ne ka na I. Svitáka (který nyní mimo ji
spjat s vnitřní problem atikou své ze
uvědomují, že tzv. deformace socia né učí tak exotické kursy jak o filozo
mě - toto spojení je nepochybně zesí
lismu vůbec deformacemi nebyly, že fii auta), ale poznám ka v obecném
leno faktem, že je především dokubyly tím pravým, původním , nejpra smyslu.
m entaristou. Mezi filmy, kterými se
H rubý se ve své knize táže: “Jak á
vějším marxismem.
proslavil, patří Jizva (Blizna, 1976),
A zde bych chtěl hovořit o kon je pravděpodobnost, že se z bojovné
Filmový amatér (A m ator, 1979), a na
krétní osobě, o jednom z hrdinů H ru ho kom unisty stane dem okrat?” Ji
loňském gdaňském festivalu uvedený
bého knihy. V jednom z minulých čí nými slovy, zd aje člověk, který habiKlid (Spokoj, 1977). Kiešlowski pro
sel Západu napsal filozof a jeden z tuálně rozděluje lidi na skupiny a pak
hlašuje, že se
nikdy nepodílel na
populárních publicistů Pražského jim připisuje různou hodnotu, scho
ničem, co by nesouhlasilo s mým ná jara, Ivan Sviták:
pen uznávat rovnost všech lidí a mož
hledem na svět.” 8 Následkem toho
“ ...doufám zůstat nenapraven, bez ný podíl všech na vytváření budouc
nebyly jeho dokum enty dlouho pro
šance spásy, bez omluv jakým koliv nosti. Tuto otázku si klademe i my.
dávány do zahraničí, a některé z nich
Nechci soudit ani předvídat, ani
kádrovákům vpravo i vlevo, s vyso
byly dokonce zapovězeny i v Polsku.
kým míněním o géniu Karla Marxe nechci smést všechny do jednoho pe
Tak například zmíněný K lid byl po
a s toutéž pevnou vírou v možnost kelného kotle. Nejsem zastáncem
prvé prom ítnut až r. 1980 na televizi,
spojit politickou demokracii se so pom sty až za hrob. Myslím si, že ná
tři roky po svém dokončení. Poslední
zory lidí se vyvíjejí a mění tím, že lidé
cialistickým hospodářstvím ...” atd.
film, na němž Kiešlowski pracoval,
Toto je cenné prohlášení, protože poznávají a přemýšlejí. My, kteří
se jm enuje Šance. Jde v něm o osud
m álokterý z našich m arxistů má vů jsme zkušeností na druhé straně pro
jednoho a téhož muže, jehož život se
bec odvahu něco takového v exilo šli, bychom měli udělat vše pro to,
opakuje ve třech různých variacích:
vém tisku pronést. Konečně se našel aby si pseudorevolucionáři západ
jako stranický aktivista, opoziční
někdo, kdo se za Marxe před svými ních zemí promysleli své pochyb
aktivista a nakonec nepolitický ob
krajany nestydí. Také nám to dává nosti už před činem, a ne až po něm,
čan. Filozofickou perspektivou to
konečně m ožnost, dozvědět se, jak jako se to stalo bláznům a hrdinům
hoto díla je téže o neprom ěnnosti
by vlastně měla vypadat symbióza H rubého knihy. To by mělo být hlav
podstatných charakterových vlast
dem okracie a socialismu, o které to ním životním posláním těch, o kte
ností člověka vystaveného různým
ho tolik slyšíme, ale nikdy jsme se ne rých H rubý hovoří.
situacím. M ravní i bezcharakterní li
“ Politika je dnes oblastí nejvyšdozvěděli detaily. Snad se je dozvíme
dé se v zásadě budou vždy projevo
šího výskytu krim inality,” říká H ru
teď.
vat stejně.
Nejsem si však jistý, zda Sviták vů bý. To platí pro extrémní politické
Tři režiséři, o nichž byla řeč, ne bec ještě marxistou je. D o marxismu názory víc než pro kohokoliv jiného.
reprezentují totalitu soudobé polské se toho vejde mnoho. Nevím však,
Lev Kopelev ve své knize “ Výcho
filmové tvorby. Radí se k nim m no zda se tam vejde i názor, že intelek va pravého věřícího” (která je, mi
ho dalších, jak o Jerzy Skolimowski, tuálové mají vést národ. H rubý uvádí m ochodem , svou tém atikou H rubé
M arek Piwowski, A gnieszkaH ollan- ve své knize na str. 203 několik Svi- ho knize velmi podobná) napsal:
dová (absolventka FAM U, obdržela tákových citátů v tom smyslu. M ar “ Historie nás učí, abychom už víc
loni Zlatého gdaňského lva za film xismus učí, že národ mají vést prole- nevěřili na proroctví, utopie a ideo
Horečka) a Feliks Falk.
tářské masy, a co nad to je, může být logie, které slibují všeobecné blaho
T aké jm én o režiséra O rso n a
sice pravda, ale určitě ne marxistická. a hlásají jednu a jedinou možnou
Wellese se tiskařském u šotkovi p o  Intelektuálové m ohou být stavěni cestu k tom uto blahu. V důsledku
dařilo zkom olit, píše se samozřejmě
nanejvýš tak na roveň dělnické aris toho, tato cesta se stává povinnou.”
se dvěma “ 1” .
tokracie, kterou M arx tak nenáviděl.
savě intelektuálního, či dokonce živnostnického nebo buržoazniho. V kri
tické době, tedy kolem února a po
něm, jim bylo kolem dvaceti či více.
Brzy však, a to platí i pro mnohé,
kteří v knize uvedni nejsou, u nich
postupně začalo docházet k oka
m žikům osvícení. U některých to by
lo pom ěrně brzo, u jiných až po so
větské invazi v roce 1968. U někte
rých to muselo být probuzení velmi
bolestné. A rnošt Kolman ve svých

Vladimír Cícha

k myšlence, že snad je spravedlivé
vzít v úvahu všechny možné a prav
děpodobné okolnosti.
Zmiňuji se však o tom jen v sou
vislosti s tématem. Kritiky a recenze
a hrůzách je sdělováno jeho im agina mi slouží spíš jako zdroj informací
cí, jeho stylem, v postavách a cha o tom , jaká kniha a kde vyjde nebo
vyšla, pochopím šiji po svém, buď se
rakterech, jeho prostředky liší se od
mi líbí nebo nelíbí, kritikův názor ne
prostředků historika, oběm a je však
má co měnit na mém požitku nebo
(nebo by mělo být) jedno společné:
rozčarování. Chci číst svýma očima,
pravdivost jejich svědectví. Histori
vním at svými smysly. Když jsem na
kova výpověď je plná dat a čísel,
to hloupý, slova zasvěceného kritika
chronologických událostí. Umělcův
obraz je bohatší o lásku, vášeň, krá mi sotva pom ohou.
Nevím, zda se výhrady S. Kauf
su přírody, hum or, erotiku, sarkas
m anna týkají i západoevropské kriti
mus, něžnost, nakažlivou atmosféru.
Jeho obraz je oživený elixírem im a ky či jen americké. Pokud jde o tu
druhou, myslím, že k jeho podivu
ginace a talentu, autor toho obrazu
je jezdec na bujném koni, jehož otě není m noho důvodů. Sklon k po
vrchnosti a vnějším efektům není tu
žemi je přesvědčivost a vnitřní síla.
novinkou. Stačí jen sledovat produk
To je než stručný a všeobecný můj
názor, platí pro literaturu východ ci filmů, nekonečné pochody zástu
ní i západní, konform ní i nekonform  pů potvor jež se vydaly po zeměkou
li, výrobu člověka-nositele lasero
ní. Prohřešují se ti autoři, které S.
vých pistolí, kapitána vesmírných lo
Kaufm ann vybral pro ilustraci svého
dí. Když umřel Henry Miller, ko
mínění proti těm to hlediskům .více
m entáře v tisku se zmiňovaly o auto
nežli Steinbeck, Hemingway, Joyce,
ru, který prolomil bariéru v litera
Wolfe, Grass, Bóll nebo H. Miller?
tuře a názory na obscenitu. Bylo na
Pokud jde o A. Solženicyna, není
snad skvělejšího svědectví o kom u psáno dost o Tropič of Cancer, ale
nic o jeho dalších knihách, esejích,
nistickém systému než jeho Sou
ostroví, sotva prozíravější a m ou zcela prostých neslušných slov, zato
dřejší analýzy sovětského im peria plných originálních myšlenek, hu
lismu, chytristiky a americké před moru a m oudrosti. Na regálech knih
kupectví najdete oba Tropiky, Sexus,
stavy koexistence nežli v jeho V aro
Nexus, Plexus, ale zřídkakdy Big Sur,
vání Západu a Smrtelném nebezpečí.
Air C onditioned Nightmare, ReJeho díla literární mají navzdory ono
member to Remember, Black Spring,
mu přecenění vysokou úroveň, ač
snad moderní literaturu nepoznam e The Colossus of Maroussi a jiné.
Snad je to proto, že kritika toho
nají stejně silně jako Hledání ztrace
am erického, co je i pro nás směšné,
ného času, Odysseus, Cesta do hlu
nepříjemné a znepokojující byla v je
bin noci.
ho knihách přesná před čtyřiceti lety,
M ilana K underu čtu s požitkem,
stejně jako dnes.
pram ení však často ze stylové o brat
V
knize The Cosmological Eye,
nosti a dějové zápletky.
O
P. K ohoutovi se napsalo m no docela závěrem, můžete číst: “ Věřím,
že literatura, aby se stala pravdivě
ho, jeho osobní názorový vývoj je
čtenářům znám. Je to pilný spisova sdělitelnou (což v současnosti není)
musí využívat více symboliky a m eta
tel, autor Katyně, ale i poslední kni
fory, mytologie a archaismu. Většina
hy vydané v 68 Publishers (Nápady
Sv. Kláry), při jejíž četbě mne napad naší literatury je jako učebnice; vše
lo, že udělal dobře, když značný po umístěno na vyprahlé rovině dušev
na.”
díl na té knize přiznal své ženě Jelene.
M etafory, které měl na mysli H.
S. Kaufm ann hovoří o kritice zá
padní, ale v té souvislosti se dom ní Miller jsou však sotva z kategorie
těch, jež pan S. Kaufm ann vyčítá
vám, že recenze knih českých autorů
□
vychází v exilu pravidelně a syste Pavlu Kohoutovi.
maticky snad jenom ve Svědectví a
úryvkovitě v Západu a zahrnují než
Strojní zámečník a svářeč, nově přišlý
některé publikace. Z těch, které jsem
hledá místo v USA. D. Krynský, 821
dosud četl nepamatuji snad ani jedi
So. 21st ST., Lincoln, Nebraska
nou, která by nějakou knihu “ztrha
68510, USA.
la” . Chápu, proč se tak nestalo,
alespoň doufám, že chápu. Ale není
to medvědí služba právě té exilové li Docela pohledný, čtyřicetiletý, s věč
teratuře? Při vší úctě k 68 Publishers, ným smyslem pro humor, taky hledá
vydání některých knih zvláště v po někoho rozumného. Značka: Kdo se
sledních třech ročnících přivádí mne bojí musí do lesa. USA.

K nekonformnímu umění
Jak o odběratele Západu mě potě
šilo, že se právě jeho redakce odváži
la píchnout do vosího hnízda citová
ním několika názorů S. Kaufm anna
o nekonform ním umění (č. 3/82).
Závěr jeho úvahy tvoří otázka: Má
úsudek o díle brát v úvahu utrpení
umělců, rizika, která podstupuji? S.
Kaufm ann odpovídá: Nikoliv.
Otázce i odpovědi předchází ná
zor, že díla m noha autorů východní
Evropy jsou přeceňována, autorům
z kom unistických zemí jsou prom íje
ny nedostatky jenom proto, že píší o
útisku a teroru, socialismu, kom u
nismu, stalinismu atd.
Nejsem literární odborník, ne
jsem dostatečně obeznámen s roz
sahem, hloubkou a tendencí zmiňo
vané kritiky na Západě, m ohu se k
citovaným názorům na díla Solženicyna, K ohouta, Kundery či Stopparda vyjádřit jenom jako čtenář, mohu
než porovnat své dojmy a pocity z děl
jm enovaných několika reprezentan
tů nekonform ní východoevropské
literatury s pocity a dojmy, jež ve
mně zanechávají díla autorů, kteří
problem atice východní Evropy ne
věnují tolik pozornosti.
Souhlasit s odpovědí S. K aufm an
na z hlediska lidského (zvláště pro
toho, jenž svět socialismu a lepší bu
doucnosti nezná jen z knih G. Orwella) není snadné. Existuje jakési
podvědom í a bezděké spojení díla s
osobou autora, jeho osudem a mi
nulostí, známe-li ji alespoň povrch
ně. Podobně, jenomže v obráceném
slova smyslu může být hodnocen vy
nikající státník, jehož soukrom ý ži
vot je poznam enán řetězovou reakcí
rozvodů, milostných afér nebo vášní
sázet na koně.
Souhlasit s odpovědí S. K aufm an
na z hlediska čtenářského nebo di
váckého je však logické a snadné.
Publikum neodpustí koncertnímu
pianistovi chybu jen proto, že měl
těžké dětství, nebo že toho rána
strávil hodinku v křesle dentisty. Po
sluchači přišli na koncert kvůli hud
bě M istrů a profesionalitě interpretů.
K tom uto jednoznačném u stanovis
ku druží se zdánlivá komplikace pů
sobená političností autorů, o nichž se
americký kritik zmiňuje. Jejich lite
ratura, jejich umělecká díla jsou a
mají být obrazem doby, politického
systému, éry, obrazem člověka a jeho
prom ěny v jistých okolnostech, ana
lýzou příčiny a následků. Umělcovo
svědectví o době a času, o radostech

Fejeton
Ivan Binar

Vídeň napřeskáčku
M ěsta jsou krajinou vytvořenou
lidmi a přírodou, staletími i všelija
kými náhodam i. Jsou to živočichové
s duší rozm anitou; dravou i m írnou,
zpívající i truchlivou.
Ze začouzeného města Ostravy,
dravce, požírajícího vlastní útroby,
mne vyhnali. D obře mi tak. Hnali
mě M oravskou B ranou po Jantarové
stezce až za D unaj, za ten krásný
m odrý D unaj, do města nostalgie,
secese a houpavých valčíků. Bron
zový Joh an n Strauss v kontrapostu
hraje tam nahým kamenný dívkám
na housle.
První pam ětihodností, kterou jsem
spatřil už z vlaku, bylo Obří kolo. Že
zrovna tohle vídeňské klišé, tolikrát
vídané na pohlednicích, dědeček, ve
terán první světové války mi o něm
vyprávěl. Stojí na louce v P rátru, še
desát sedm m etrů vysoká kinetická
rozhledna, nikoliv kolotoč, už od
roku 1897 se zvolna otáčí. Turisté z
vagónků jako od tram vaje koukají
na půldruhého miliónu lidí, na čtyřistapatnáct čtverečních kilom etrů
města Vídně, na panonskou rovinu i
kopce Vídeňského lesa, paláce šlech
ty minulých století i obytná kasárna,
postavená v době světové hospodář
ské krize, m oderní sídliště na hori
zontu.
Chce-li být člověk někde šťasten,
musí se ztotožnit s prostředím . Tady
se mi líbí a basta! Nemusel jsem se do
tohoto postoje nutit ani zpočátku.
O stravu jsem měl za město mi přidě
lené, nereptal jsem , žil v něm a moc
se tam nehodil. Toužil jsem po Praze.
Ale kdo se dostane z Ostravy do P ra
hy, nemaje hrom adu peněz! Jako
odškodnění mi osud přidělil Vídeň k
pobývání a úděl cizince. I na to se dá
zvyknout a Vídeň je k nám odjinud
m ilosrdná. Za ta staletí si na ledacos
zvykla.
Předkládám p ár obrázků o městě
dějinně spjatém s našimi zeměmi. Ně
kolik pohledů na místo, kam se od
nás smí jen výjimečně, neboť, jaký
nesmysl, patří k zakázaném u světu
za ohradou z ostnatých drátů. Pro
m nohé z těch, kterým se podařilo vy
létnout, je místem prvního úlevného
vydechnutí.

Noviny a chléb
Nehodlám se tu zabývat historií, ta

zeitung), deník opravdických socia
už je zapsána v knihách; a zabývat
se místopisem nadálku, zdá se mi pla listů, bývá rozebrán už dopoledne,
kom unistický Hlas lidu (Volksné. Beru to tedy napřeskáčku, začnu
tím každodenním , novinam i a chle stimme) visívá nepovšim nut až do
bem. Obojí je denně čerstvé, noviny večera.
Ke koupení je ovšem všechno: od
se však vehementně derou ke slovu.
Už večer číhají oranžoví a žlutí kam e tureckých novin s barevnými obráz
loti na stanicích podzemní dráhy a na ky, přes zám ořské deníky až po Ru
křižovatkách s náručem i novin, nabí dé právo. Orgán severomoravských
zejí je chodcům a řidičům, propléta kom unistů Novou svobodu bych si
musel objednat, ta na Stáncích nele
jí se mezi auty, vyčkávajícími, až
ží.
blikne zelená jak hejno zběsilých
Ještě nutnější každodenností než
chrtů před startem , už večer rozdělu
noviny je chleba. Rakouský chutná
jí zítřejší noviny, nezávislé deníky.
Form átem jsou nejpraktičtější Nové podobně, jak chutnal ten, který za
dělávala babička dom a a vozila ho
ko ru n n í noviny (N eue kronen
pak v ošatkách na trakaři do pekár
Zeitung) s velkými titulky a spoustou
obrázků, včetně nahaté dívky a roz ny. Chleba - vzpomínka. Takový se
tu peče, jaký by se měl péci i doma.
tom ilého zvířátka, určené pro široké
vrstvy. Díky form átu dají se číst i v Myslím obyčejný chléb, ten nejlev
tlačenici. Kurier je poněkud nároč nější, bez km ínu i s kmínem. Vypo
nější, kráska a zvíře odpadají, více čítávat všechny ty chleby zvláštní,
plnozrnné, selské, výražkové, s lně
pozornosti je věnováno politice a
ným semínkem, s fenyklem, kulaté
kultuře. Podle recenzí na filmy je
černé bochníky i štíhlé bílé veky jako
možno chodit do kina.
Tyto dva deníky, vycházející večer ve Francii, zabralo by spoustu času.
i ráno, prodávají čiperní kolportéři Nemluvě o houskách, slaných rohlí
snědé barvy pleti, převážně A rabo cích, bosňácích z chlebového těsta,
graham ech, bocháncích podivných
vé, vyvolávající jen názvy novin, na
tvarů a rozm anitých chutí. Co pekár
víc jejich něm čina nestačí a mladý
muž z podchodu na Václavském ná na, to jiný výběr.
V
docela malé pekárně u Pabstů
městí, prodávající Večerní Prahu,
pečou po celý den. Každou chvíli se
zůstává bez konkurence.
V neděli se noviny prodávají samy. v krám ě zjeví polonahý zamoučený
muž s koši čerstvých chlebů a pečivá.
Visí v plastikových pytlících na
sloupcích dopravních značek rozse Od rána až do večera. Po zavření krá
ty po městě, nad nimi kasička s ná mu nastartuje pak paní Pabstová
Opela a rozváží rohlíky po hospo
pisem pět šilinků. Potkal jsem při
jedné nedělní procházce H olanďana, dách v okolí.
Vídeňské ráno mi začíná křupa
který nad tím kroutil hlavou a ptal
se mne, jestli lidé opravdu platí. Mys vým rohlíkem u kuchyňského stolu
lím, že se několik vzácných poctivců a pokračuje novinami v tramvaji.
Novinam i, které inform ují bez ideo
najde.
Největším, jak rozsahem , form á logie a bez zášti, napadají nepravos
tem a úrovní, nezávislým deníkem je ti veřejného života, přinášejí zprávy
Die Presse. Její kam eloti mají decent ze světa i z nejbližšího okolí, které
ní m odré blůzy a světlou pleť. Nepo- i pobaví. Tak by mělo začínat ráno
skakují mezi auty, stojí důstojně na všude na světě.
elegantních ulicích vnitřního města a
inkasují větší obnosy. Die Presse
Vídeň a zvířata
čtou pánové v oblecích a s kravata
mi, dílem proto, že jde o noviny nej
fundovanější a nejserióznější a dílem
O Vídeň se dělí lidé napůl se zví
proto, že jiné noviny se k jejich stavu řaty. Řekl bych, že naprosto rovno
nehodí.
právně, nebo dokonce, zvířata jsou
Pak ještě vycházejí deníky politic na tom lip; nemusí vyplňovat daňové
kých stran, ty ovšem neběhají po uli přiznání pro finanční úřad. Příchozí,
cích, ty je možno koupit v trafice ne neznalý místních pom ěrů a poněkud
bo si je předplatit. Pouze nedělní a nepozorný, vstoupí-li do města Víd
sváteční vydání jsou rozvěšena po ně, po několika krocích uklouzne na
městě. Dělnické noviny (Arbeiter- čemsi nepatřičném , zamává rukam a

aby zachoval rovnováhu a třeba ne
upadne. Pak si velmi pečlivě otírá
botu o okraj chodníku. Vídeň je
psům a ostatním u zvířectvu příznivě
nakloněna.
Jednou odpoledne, koncem jara,
se zastavil provoz na dopravní tep
ně s názvem W áhringer Giirtel. Ve
dne v noci se tudy ženou auta ve
třech proudech těsně za sebou. N a
jednou stop. Přijeli hasiči a policie,
houkačky houkaly, majáky blýskaly
modrým světlem na všechny strany.
Byl vztyčen žebřík do koruny stro
mu. Hasič v lesklé přílbě se sekerkou
u pasu vyšplhal nahoru a po chvilce
kutění snesl dolů mladého holuba;
pták se zapletl do větví a sám si ne
dokázal pomoci. Občané přivolali
hasiče a hasiči se dostavili včas. H o
lubi jsou zde tlustí a krotcí, hýčkaní
obyvateli všech věkových kategorií.
Běda člověku, který by řekl kššáá
holubům!
Ještě mám v paměti tragédie, které
postihly psy a lidi v Československu,
když byla nehorázně zvýšena psí daň
a vlastnictví zvířete bylo prohlášeno
za luxus. Babičky penzistky, nemající
na světě jinou spřízněnou duši, m use
ly si odříci půl párku. Lidé bezohled
ní, chovající psy jen pro dekoraci a
ze snobismu, vyhnali svůj luxusní
majetek do lesů, přivázané ke stro
mům, nechápavě vrtící ohony, zane
chávali je tam napospas osudu. Za
bití psi byli cpáni do popelnic. Smeč
ka vyhladovělých zdivočelých psů
vydávila kachní farm u poblíž Haví
řova; byli postříleni. V Ostravě se
šest opuštěných psů sdružilo, pro
tloukali se ve městě jak se dalo, ukáz
něně přecházeli na zelenou přes kři
žovatku, pak už jen tři, nakonec zmi
zel i ten poslední. Zač stojí stát, který
nepřeje zvířatům?
Vídeňští psi jsou tvorové spokoje
ní, vykračující si se svými pány, těž
ko posoudit kdo komu velí. V sych
ravých plískanicích teple oblečeni,
mají své salóny krásy, konzervy, vi
tamíny, lékaře praktické i psychiatry.
Jsou hýčkáni buržoazií i proletariátem. Prohánějí se v parcích s vlající
ma ušim a a radostně se vrhají na no
hy osamělým běžcům, snažícím se
shodit přebytečné kilogramy. Je už
jich tolik a tak sebevědomých, že by
měli mít vlastní sam osprávu v čele s
vídeňským psím starostou, dem okra
ticky zvoleným. Snad i k tom u jed
nou dojde.
Lidé tu žijí pospolu nejen se psy a
kočkam i, kanárky, rybičkami, křeč
ky, m orčaty, papoušky a bílými myš
mi; někteří výstředníci chovají v by
tech i hady jedovaté a škrtiče, dokon
ce několik krokodýlů tu bydlí u sou

kromých osob v podnájm u. Jeden
osamělý majitel krokodýla se vrátil
drahně po půlnoci od vína. A protože
chtěl být ke svému nilskému spo
lubydlícímu ohleduplný, nerozsvítil
a zul se už v předsíni. O patrně otevřel
dveře pokoje a jen tak v ponožkách
vstoupil do otevřené krokodýlí tla
my. Zuby něžně zaklaply. Milovník
exotických plazů zařval, vyrval no
hu a uprchl k sousedům nechat se
ošetřit. Se zavázanou nohou pak, po
dvou skleničkách kořalky proti lek
nutí, vrátil se zpátky, krokodýla pus
til z hlavy. Ráno mu domluví. Zvedl
přikrývku na posteli a strčil ruku...
do krokodýlího chřtánu.
A co koně, věrní průvodci člověka
dějinami? Vídeňští koně jsou dvojí:
umělci a zaměstnanci služeb. Uměl
ci, bílí lipicáni, žijí na H radu upro
střed města, kousek od úřadu pana
spolkového presidenta. Ve Španěl
ské jízdní škole předvádějí turistům
koňský balet, úkrok sem, úkrok tam ,
nohy vzhůru, valčík, úklona. Pro de
koraci mají na zádech jezdce v červe
ných kabátech, s dvourohým i černý
mi klobouky na hlavách. Turisté si
je pak kupují i s jezdci, vyrobené z
porcelánu v m anufaktuře Augarten.
aby měli pam átku. D om a šije posta
ví do vitríny a vzpomínají na Vídeň.
Koně-zaměstnanci služeb jsou tu
rovněž pro turisty. Elegantně si vy
kračují městem, jako by ani netáhli
za sebou drožku z dob m onarchie.
Jejich správcové a služebníci drožkáři jsou konjunkturalisté, žijící z tu 
ristického ruchu. Na hlavách mají
buřinky, břicha nacpaná do barev
ných vestiček, švihají biči jen tak do
vzduchu a lákají japonské babičky k
projížďce městem. Japonské babič
ky bývají tři s nejméně šesti fotoapa
ráty. Dvě stojí v soustředěné póze,
za sebou koně a drožku, za drožkou
H rad, a tváří se zodpovědně s pohle
dem upřeným do jednoho z objektivů
třetí babičky. Když se vystřídají
všechny tři, usednou do kočáru. Ko
čí zapráská bičem a koně se rozhod
nou ukázat japonským babičkám
pam ětihodnosti Vídně. Vykračují
kočárovým krokem, trousí koblíž
ky, překážejí nervózním autům v ply
nulém provozu, potřásají hlavami,
k neuváženým reakcím se vyprovo
kovat nedají. Tohle město přeci bylo
postaveno pro ně, císař pán taky ne
měl rád auta. Kočí vypráví zpěva
vým vídeňským dialektem , kterém u
nerozum í ani člověk znalý němčiny,
a ukazuje bičem. Na co ukáže, to si
japonské babičky vyfotografují, aby
pak v Japonsku měly pam átku.
Nemyslím si, že ten, kdo miluje
zvířata, musí mít bezpodmínečně

rád i lidi. Kolikrát už byla tato do
m něnka vyvrácena. Nikdy bych však
nikomu nebránil v tom , aby si cho
val hrocha ve vaně, když ho tam chce
mít a když s ním bude slušně zachá
zet. Vyhánět zhýčkané pudlíky do le
sů pokládám za nelidské. Vztah ke
zvířatům je znakem civilizačního
stupně společnosti a potřeba mít
dom a živého tvora s oddaným a oči
ma, vrtícího radostně ocáskem, pro
vází člověka z jeskyně až do m rako
drapu. Je potěšitelné, že se člověk ne
odloučil od zvířete ve chvíli, kdy už je
nepotřebuje k práci.
A taky jsem přesvědčen o tom , že
společnost, která pom áhá zraně
ným holubům a bez reptání uklízí psí
hovínka z chodníku, která strpí mezi
sebou i krokodýly, nebude nikdy za
vírat lidi pro jejich názory do vězení.

□
Ivan Kraus

Expert
O dborníků jsem si vždycky vážil.
Nedávno jsem se přesvědčil o tom , že
existují odborníci, o jejichž profesi
nemám ani ponětí. Bylo to v Paříži,
kde mne seznámili s Johnem , který
pracuje jako sovětolog. Protože jsem
se v životě s takovým člověkem ne
setkal, zajímalo mne, co vlastně dě
lá.
John pravil, že jeho činnost je dost
složitá, ale že se mi přece jen pokusí
ve zkratce naznačit, v čem jeho spe
cializovaná činnost spočívá.
“ Zabývám se podrobným studiem
sovětské politiky, zaměřené na to,
kdo se stane prvním tajemníkem po
litbyra po Brežněvovi,” pravil John.
Pak mi vysvětlil (přirozeně jen v
obrysech) z jakých informací vychá
zí. Sdělil mi, že za šestnáct let Brežněvovy vlády dosáhl prům ěrný věk
členů politbyra 70,7 desetin let a do
dal, že je to nejvyšší prům ěrný věk
kterékoli vlády na světě, který ji dá
vá zároveň nejvyšší zkušenost.
“ My kremlinologové sledujeme
pozorně a do detailu životní dráhu
každého z členů politbyra a nezapo
mínáme ani na kandidáty. N apříklad
v době, kdy C arter sloužil ještě u ná
mořnictva, byl prakticky každý z čle
nů ústředního výboru už příslušní
kem mocenské elity. Brežněv byl generál-m ajorem, G rom yko byl velvy
slancem v Paříži.”
Musel jsem přiznat, že Joh n se ve
své věci vyzná.
Řekl, že to je samozřejmě jen ne
patrná část jeho činnosti. Pak mi
objasnil jakou roli hraje zdraví so
větských státníků.

“ Nikdo z dnešních sovětských
vůdců není zrovna robustní. Brežněv
sám trpí několika nemocemi, včetně
arteriosklerózy a je mu třiasedm desát. Kosygin byl už po dvou infark
tech, než odstoupil” vysvětloval mi.
Zeptal jsem se na Ustinova.
“ Tom u je jednasedm desát a právě
prodělal těžkou chřipku s kom plika
cemi” sdělil mi John, nahlížeje do
svých poznámek.
Zajím alo mne, kdo podle Johnova
názoru přichází tedy v úvahu jako
Brežněvův nástupce.
“ K andidátů je víc” , řekl John a
pustil se do rozboru. “ Já si, na roz
díl od některých kolegů, myslím, že
v úvahu připadá i Kirilenko. Je sice
o tři měsíce starší než Brežněv, ale
vede se mu zdravotně výborně. Loni
byl třik rát na dovolené v Soči a stojí
na prvním místě zdravotního žebříč
ku. Pak je tu i Černěnko, tom u je
teprve šedesátosm ” pravil John vý
znamně.
“To je hotový m ladík” , řekl jsem.
Jo h n se přiznal, že Černěnka už
dlouho pozoruje a že mu dává jistou
šanci, přestože Černěnko je až na
sedmém místě v politbyru a nemá
moc zkušeností.
Chtěl jsem vědět, kdo ještě přichá
zí v úvahu.
Jo h n řekl, že je jich víc a zmínil se o
Tichonovovi, kterém u je sedmdesátpět, ale kterého by označil za černé
ho koně. Pak pravil, že tři lidi lze
prakticky vyloučit. Šerbitského, Kunajeva a Pelshe.
“ Zdraví?” zeptal jsem se.
“ Původ” , řekl John.
T om u jsem se podivil. Dom níval
jsem se totiž, že každý z členů polit
byra musí mít skvělý původ, protože
by jin ak přece nebyl v politbyru, ale
Jo h n mi vysvětlil, že ti tři nejsou Ru
sové. Doložil to také tím, že tihle tři
byli při posledním prvom ájovém
průvodě až na kraji tribuny, zatímco
právě například Tichonov, Černěn
ko a Kirilenko seděli hned vedle prv
ního tajem níka.
Zeptal jsem se, kdo je vlastně ze
všech nejmladgí.
John pravil, že je to Rom anov,
kterém u je m imochodem pouhých
osm apadesát let. Zeptal jsem se ještě
na kterém místě seděl na tribuně.
Ukázalo se, že seděl až za Kirilenkem , a že stejně nepřichází v úvahu,
protože není z Moskvy. Krom toho
jeho jm éno připom íná cara.
Pak mi Jo h n vyprávěl o Suslovovi.
Řekl, že Suslov byl při poslední
návštěvě kubánské delegace v M os
kvě na letišti a že byl jediným , krom
Brežněva, kdo hosty objímal.
Podivil jsem se, že i taková věc hra-

Próza
Zdena Salivarová

Na zájezdě
Sedím v autobuse a kodrcám e, sta
rá škodovka nemůže jinak, alespoň
pokud se musí prát s pražským dláž
děním. Venku z města to m ožná bude
trochu lepší, asfaltka na H radec K rá
lové, Brno, Bratislavu, cesta dlouhá a
k užívání, číst se nedá, jedině spát
anebo koukat z okna a přemýšlet,
vzpom ínat, v duchu si říkat o životě
jaký byl a kreslit si ho jaký bychom
chtěli aby byl, ale nebude, je za m nou
sotva z poloviny a kodrcá hůř než
tahle ošuntělá škodovka. D vanáct
hodin drncání a nadhazování přede
m nou, devětadvacet let klopejtání
za m nou, otec už dojel, už zaparko
val ve stanici zvané věčnost, odkud
nikdy nic nejede zpátečním směrem.
Unesla jsem ho v jedné ruce, sam a,
proč burcovat lidi, kterým se den
pohřbu zrovna nehodí, nutit je připochodovat s pugéty a tvářemi naladě
nými do m ram orových výrazů sm ut
ku, účasti, ze sedmdesáti let života,
práce a myšlenek, hrnec popela, kte
rý člověk unese na malíčku jedné ru
ky. Kam se dějí, kam jdou ony hod
noty, jež člověk za život vyproduku
je? D o nás a do dalších pokolení?
Kolik jich ale přijde nazmar. Před
týdnem se smál, popíjel víno a po

slouchal Pražský dechový kvintet,
‘Hergot, to je muzika, ten mladej
Pejška má pozoun utkanej snad z ži
vý tkáně, zkus to Heleno, pojď sem,
zkus to jako on’. Vyndala jsem po
zoun ještě zahřátý z odpolední zkouš
ky a zkusila to jako Pejška, marně,
můj pozoun není z živé tkáně a já na
něj hraju spíš jen proto, že musím.
Aby měl radost a já příjem, pozoun
je v dané době nástrojem mé obživy,
mé i otcovy, na čelo hraju lip a radě
ji, ale čelistku nepotřebovali. O bstá
la jsem u konkurzu jako pozounistka, otec byl spokojen. ‘Vidíš,’ říkal,
‘vidíš, Heleno, k čemu bylo dobrý^ že
jsem tě měl taky k dechům ’. M ožná
ano, všechno zlé je dobré k něčemu,
držel mě přísně u pozounu a trubky
a lesního rohu, mám na dechy pajšl,
říkal, fyzickou dispozici, již mi zdo
konalil tak, že mě snad docela odženštil. Přiletoval mě k pozounu snad už
navždycky. Před týdnem se ještě smál
a vychutnával souzvuky vycházející
z rádia, dnes shořelý na popílek, vrá
cen zemi, jež si nesentim entálně bere
zpátky, co kdysi velkoryse propůjči
la. Na věšáku v předsíni visí jeho ka
bát a pod ním vyčištěné boty, v ku-

je roli.
John pravil, že to není zdaleka
všechno a doložil to hned na dalším
příkladě. Šlo o návštěvu představení
baletu v Moskvě. Podle Johnova n á
kresu seděli s Brežněvem v hlavní lo
ži Kirilenko i Suslov, zatím co třeba
Rom anov a Kunajev byli o patro výš.
Pak se zmínil o koncertu filharm o
nie. Blíže k dirigentovi byli krom prv
ního tajem níka G rom yko, Suslov a
Kirilenko, zatím co Černěnko byl od
sunut lehce na stranu Ustinovem,
přibližně k prvním houslím. Pochopiijsem , že hrát první housle v polit
byru není tak snadné.
“ Ovšem, že ne” , řekl John a sdě
lil mi, že zase Tichonov získal body
na sérii známek k výročí revoluce.
“ Ja k to?” podivil jsem se.
“ Tichonov vyšel hned po Brežněvovi a Kosyginovi, o celý týden dřív
než třeba Kirilenko a o tři týdny dřív
před Suslovem!” vysvětlil John a do
dal, že on osobně nesouhlasí s někte
rými kremlinology, kteří kladou vá
hu i nato, že znám ka s Tichonovem
byla m odrá, stejně jako Brežněvova,
zatím co Kirilenko byl žlutý a Suslov

trávově zelený.
“ To už bych raději kladl důraz na
učebnici ruštiny, kde Suslovův živo
topis je o tři stránky blíže Brežněvovu, než Tichonovův a je krom toho o
tři odstavce delší než Kirilenkův” ,
řekl John.
“ Jsou tím Kirilenkovy šance ohro
ženy?” zeptal jsem se přímo.
John se zamyslel. Pak se podrbal
na bradě a řekl, že by to mohlo být
odškodnění za to, že Tichonov ještě
nedostal Leninův řád, na rozdíl od
Kirilenka, který navíc za posledního
půl roku otevřel dvoje hutě, jeden
sovchoz a jeden plavecký stadión.
Zdálo se mi, že začínám celou věc
trochu chápat.
Když mi John ještě sdělil, že v
Moskvě existuje už Kirilenkovo ná
městí a obchodní dům s gumovou
obuví, zatím co po Černěnkovi p o 
jmenovali jen malé, sportovní letiště
v Kazachstánu, měl jsem už pocit, že
vím své.
A uklidnil jsem se, protože vím, že
jsem v rukou odborníků.

chyni nad umývadlem stará dřevěná
krabice s holením, prasklé zrcadlo,
prasklé už od dob, kdy mě fascino
vala namydlená tvář s čerstvou hlad
kou stopou po žiletce jako projetá sil
nice mezi zasněženými svahy, mýdlo
a kus kamence ohlazeného dokulata.
Na stěně v rámu diplom, poděková
ní za pedagogické služby prokázané
hudební Akademii v Praze. Propusti
li ho dávno před tím , než se posílají
lidé do penze, alespoň mu tehdy dali
diplom, aby vyhazov nevypadal jako
vyhazov. Od té doby skoro nikam ne
chodil, ponechal si pár soukromých
žáků, které učil dál, zadarm o; lec
kterého leccos naučil. Patřila jsem
mezi ně. Mne táta učil na pozoun a
krok za krokem, aniž tušil, mě odnaučoval všechno, co dělá ženskou žen
skou. Však se dobře vidím. Vždycky
špatně oblečený kolohnát s hrudní
kem závodního plavce, ruce, nohy
pouze na překážku, nanejvýš m ohu
dělat z nouze ctnost a stylizovat se do
ještě neohrabanější polohy potrhlé
m uzikantky. Což činím. A takhle
jako hastroš, jak o stará potrhlá pan
na prokodrcám s pozounem pod paží
zbytek života, který je ještě přede
mnou. Co se m nou však chudák měl
podnikat jiného. Pro mužské oko
jsem objekt hodný pozorování asi
tak jako kus zbytečně velkého nábyt
ku, vztah mezi m nou a mužskými ko
legy nikdy nepřekročil hranici klukovského kam arádství.
Sedím na zadním sedadle, vždycky
sedím vzadu, kde to hází nejvíc, ta
nečnice a zpěvačky si chrání vaječníky, vepředu to tolik neháže a taky ne
chodí k autobusu na poslední chvíli
jako já, párky obsazují prostředek,
na liché zbývá zadek, který vyhazu
je. Někdy až půl metru nad sedadlo,
je-li v asfaltce nečekaně velká díra.
Koukám z okna, je podzim, na polích
už ostrovy sněhu nebo jinovatky,
zmrzlé kaluže a ve vesnicích, jimiž
projíždíme bláta pomalu po pás a
hrom ady cukrové řepy olepené hlí
nou.
Když ještě žila m atka, posílala mě
na gym nastiku a do tanečních, poří
dila mi růžové a bleděmodré a bílé
šaty, prý mi opravdu moc a moc slu
šely, chudák, chtěla mě opít rohlí
kem a i kdyby se jí to bylo podařilo,
taneční lekce by hned vyvrátily její
tvrzení. Většinu času jsem proseděla
vedle m atky a pozorovala hezké hol
ky a kluky a trápila se. Ale zvykla
jsem si, dávno už se netrápím ani ne
lituji, m ám muziku a dobré kolegy
v orchestru, zaskočí-li mne cit, ne
chám si ho pro sebe.
“ Hele kom bajn,” volá kdosi ve
předu a ukazuje na m aličkou babku,
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sam otnou uprostřed lánu, sehnutou
k řípě, již nemůže vytáhnout.
Bláto a syrovo, jsem však ráda, že
jedu pryč, že nejsem dom a s tím pláš
těm v předsíni a krabicí na holení,
všecko jsem nechala, jak to otec mí
val. První zastávka je v Poděbradech,
vystupuji z autobusu a stavím se do
fronty u záchodu, který je jen jeden,
špinavý a pokálený, stěží scl\opný
uspokojit p optávku au to b u so v é
frekvence. M ohla bych se vidět v poloslepém zrcadle na dveřích, ale ra
ději se nedívám. I ta nejhorší předsta
va je pořád lepší než skutečný obraz.
Radši se dívám na tanečnice, jsou
hezké s dlouhými vlasy a těly, která
ať se pohnou nebo složí jakkoliv,
vždycky je v tom krása. V buffetu si
koupím polévku s rohlíkem, voní
kantýnou a odbytostí, ale je teplá a
já ještě nesnídala. Otec stejně lepší
nevařil. N aproti mně si sedá Honza
Bárta, trum peťák, s talířem polévky
a srká ji rychle a dívá se na mě.
“ Dobrý, co? Jako když vyždímá
hadr na zem,” říká a ušklíbne se nad
zbytkem, který nedojí. Flautista Pet
říček stojí čelem ke zdi a dloube do
ní ukazováčkem.
“ Myslíš, že von je fakt blázen nebo
to jen dělá?” ptá se Honza. “ Vždycky

všude dloube do zdi. Co ho znám .”
“ Asi že je cvok,” povídám a usměju se skřehotavě a hluboko, můj hlas
se podobá Honzově tenoru, jenom
není tak libozvučný. Jsem-li v šatně
s tanečnicemi, vždycky je vyděsím,
když něco řeknu, rychle ukrývají na
hotu a ječí ‘Vyžeňte toho m užskýho’,
a pak se uklidní a vyčítají ‘Nojo H e
lena, nemůžeš nás předem upozor
nit?’ Je cvok, myslím si, všichni jsme
nějak pošinutý, zejména dechaři,
smějí se, že nám při hraní rezonuje
v lebeční dutině a od toho cvokatíme.
Možná. I mně z pozounu a ze všeho
začne brzy strašit ve věži. Osvojím si
něco jako dloubání do zdi a budu
šťastná. Petříček je podle mého nej
šťastnější člověk na světě. Geniální
flautista zažraný do dvou věcí. Do
muziky a čtení. Nikdy si nesedne za
pult bez otevřené knihy na klíně, do
káže číst i v osminových pauzách a
nikdy se mu nepřihodí, že by nena
stoupil včas.
“ Popojedem, panstvo,” volá ve
doucí zájezdu, Petříček naposled
dloubne a klátí se s pohledem šílence
zpět do autobusu. Nikdy s nikým ne
mluví, na pozdrav nereaguje, čte i v
chůzi na tramvaj.
Kodrcáme dál a pom alu, před ná
mi kolona traktorů s řepou, bláto
zavalilo cestu, suneme se krok co
krok, autobus brzdí a rozjíždí a zno
vu brzdí, vedoucí ztrácí trpělivost:
“ Předjeď je, sakra, jedem jak s
hnojem .”
“ Co sem naložil, to vezu,”, směje
se šofér, přidává plyn, brzdí, znovu
rozjede a prosmýkne se kolem kolo
ny s řepou, na traktorech sedí udřené
babky a dědové a mávají nám.
Přede m nou v oddělení pro čtyři
sedí holky zpěvačky, kufr na kole
nou a mastí kanastu. Helga opravdu
zkársněla, jediné, co na ní kdy bylo
k opravení byl nos, dlouhý a špičatý,
jenž dodával tváři uštěpačnosti a zlo
by, dala si ho předělat, šmik, a teď má
nosopršku jako princezna.
“ Stejně jí to zase spadne,” říkaly
dobré kam arádky odborně. “ Plasti
ka dýl jak pět let nevydrží.”
Pět let. Kdybych věděla, že mě
zplastikují do pořádné podoby, risk
la bych to, byť i jenom na pět let. Za
pět let se dá leccos zažít. Co by však
se m nou všecko museli udělat.
“ Osm set dvacet šest,” hlásí Helga
sopránem , který si šetří ke zpěvu,
jem ně a šetrně s ním zachází jako se
vším, co jí Pánbů přidělil. Umí si vá
žit darů přírody a dobře je používat.
Za tu dobu, co s nimi jezdím, už do
ní byla zam ilovaná celá m užská část
souboru s výjimkou snad Petříčka,
jenž dával přednost knihám , dloubá

ní do zdi a při pohledu na ženskou (i
na mě) se červenal.
“ Hezká holka, ta Helga,” poví
dám Honzovi vedle sebe a vyruším
ho z dřím oty.
“ H m ,” zabručí bez zájmu anebo
otráveně, nevím, snad že by jeho zá
jem nepřicházel v úvahu. Polo sedí
polo leží, nohy natažené do uličky,
ruce položené v klíně, má krásné ru
ce, myslím si, bílé a štíhlé s ďábel
sky dlouhými prsty, můj zájem ovšem
v úvahu taky nepřipadá, nikdy nepři
padal, k čemu se snažit. Otevřel pou
ze jedno oko a ani jím se na mě nepo
díval. Co by taky viděl. Stárnoucí pozounistku ve sm utku. To při nejlep
ším. Znovu se mi vybavuje otec,
úsměv, gesto, chůze, autorita věkem
nachýlená, i hlas slyším jasně, jak ří
ká ‘Zkus to jako Pejška, m alinko zavibruj dechem, ten jeho pozoun mlu
ví...’ a já sahám raději po čelu a vibruju si Cajkovského a snažím se arti
kulovat prostřednictvím čtyř strun,
otec sedí, poslouchá a smutně kývá
hlavou. Vím, co si myslí, nesplnila
jsem jeho sen, neudělal ze mne, co
chtěl, nepodařilo se mu naučit mě
prom louvat prostřednictvím plechu,
tím že tak moc chtěl, udusil ve mně
m ožná jiný talent, m ožná a hlavně
ten prazákladní, ženský. Helga se je
nom podívá a v pohledu má víc než
celé mé vibráto dechem. Zklam ala
jsem ho a on mi to nikdy nevyčetl.
Vedl (špatně) dom ácnost, vařil (špat
né) polévky a udržoval pořádek,
abych já měla čas věnovat se naplně
ní jeho snu. P ár dní před smrtí mi do
mlouval, ‘Nesmíš to vzdát’, a v očích
už neměl tu starou autoritu, ale bezbrannost, stáří člověka vysvléká z
póz a masek do nahoty pokory a
m oudrosti.
“ Je ti sm utno, viď?” říká mi H on
za. Už nespí.
“J e ,” přisvědčím a zase koukám
na pole u silnice a na hrom ady řepy
cukrovky a bláta.
“Je ho škoda,” praví H onza, vlast
ně první, kdo mi projevuje soustrast.
Chodíval k nám na hodiny, plachý
vytáhlý mladík, dnes plachý vytáh
lý stárnoucí mládenec. Kývnu hla
vou a mlčím. Je mi sm utno, je a stýs
ká se mi po něm. Ještě zdaleka ne
jsm e v H radci, jedeme pom alu,
opravdu jak s hnojem, zezadu vidím
dívčí hlavy a ostříhané klukovské,
jeden druhém u odpočívá na rameni,
zvedají se, naklánějí k druhým a ti
chou poštou předávají heslo:
“ My chceme pauzu.” Nikdo si jich
nevšímá, autobus teď žene stovkou po
silnici mezi lesy. “ Zastavte,” volají,
“ nebo umřem jak Tycho de Brahe.”
Konečně; dám y vpravo, páni vle

vo, jdu na vzduch, po okraji silnice,
je syrovo, Sladovníková zase pokou
ší, dohání Libora, strčí do něj oběma
rukam a jako by ho chtěla povalit,
směje se a prchá, vyzývá chyť mě,
chyť, a Libor ji polapí, sevře, koléba
jí se a špitají. Pan H errm an, starý ba
sista rychle šlukuje, prsty má hnědé,
místo páni vlevo dává přednost spa
řené partyzánce, v noci prý se budí
každou hodinu a musí jednu vykou
řit. Violista Toníček Klátilů žertuje
s děvčaty, ‘ty zlobíš, viď že zlobíš’,
pořád totéž na každém zájezdu a děv
čata se smějí, ‘pane Klátil, to víte že
zlobím, to se přece musí zlobit.’

dím pole, traktory a řepnou kam paň.
Pepík Vosáhlo začíná zpívat, přidá
vají se k němu ostatní, H onza vedle
mne šaltuje do fistulky a vokální au
tobusová skupina složená z muzi
kantů paroduje překrásně Mills
Brothers a Swingle Singers, čísla
m nohem lepší než celý folkloristický
program , jím ž jedeme oblažit Slo
vensko. Swingují Bacha a Vosáhlo
basuje, H onza s Toníčkem trilkují
v dvojhlasu, není nic krásnějšího než
profesionální hudebníci, kteří hrají
a hudebně vtipkují na vlastní hlasiv
ky. Žádný sbor školených zpěváků
se jim nevyrovná.
^ “ Vy teda válíte, páni,” raduje se Ji
řina, sápe se po kytaře, na niž umí tři
akordy, přidává se k chóru a vulgár
ním altem překřikuje kom ornost sta
rých českých mistrů exhibicionistic
kým podáním písně ‘Jářku, mám rád
Shimmy M ařku’, M uzikanti umlkají
a dávají zelenou zpěvačce z povolání.
“ Žejdlíková, nech toho, šetři se na
představení,” napom íná ji sborm istr,
ale Jiřina myslí, že jsme z ní všichni u
vytržení, vydrží vyřvávat až do H rad 
ce.
M áme hodinu na oběd, jdu se po
dívat, jestli bych tady sehnala boty

na svou nohu, ne, jedině v pánském
oddělení, jako všude jinde.
V
hotelové restauraci je všechno
obsazeno, odcházím jinam a ve dve
řích slyším Honzu:
“ Heleno, poď, držíme ti místo.”
Sedám si mezi Honzu a pana Herrm ana a Vosáhlo objednává rundu na
pam átku mýho táty.
“Něco do mě přece jen vtlouk,”
povídá, pohladí mě po vlasech a je
to víc než pyram ida kondolenčních
dopisů od pánů kolegů, kteří mu da
li ten diplom, co visí u nás v kuchyni.
Honza mi pohladí ruku, bouchne
svou sklenicí do mé a tiše praví:
“ Já ho měl rád. Já ho vopravdu
měl rád .”
“ Já taky,” říkám a je to pravda,
zase mě přepadá lítost a smutek nad
vším, nad jeho zm arněnou snahou
udělat ze mě Pejšku i nad odosobně
ným kabátem v předsíni, nad hrníč
kem prachu, v nějž se obrátil, ale ne
brečím, upíjím ze sklenice na jeho
počest.
Je po poledni, Bratislava daleko a
vedoucí nás žene do autobusu, je
dem, to nejde se takhle courat, všich
ni si ještě dojděte, žádná pauza už ne
bude. D ojdu si a pak zase koukám
z okna a kodrcám e ven z města, po
chodníku jde m alá holka a táhne
housle, m ožná dokonce violu, vláčí
je těsně nad zemí a vypadá otráveně.
Spíš asi by raději šla do baletu nebo
plavat, škoda zmarněných nadějí,
jednou bude třeba taky harcovat s
m uzikou, řemeslně, pro obživu. Ane
bo skončí jako sestřenice Iva, talent
jako hrom , tvrdíval táta, ale líná, do
spěla taky příliš brzy a místo flauty
hned dvě děti najednou, rozvod a trá
pení. Čehož já jsem zůstala ušetřená,
Iva pobrala z rodu všechny lepší
stránky, tak to prostě na světě je a já
jsem se s tím vyrovnala.
Na silnici si lehá příšeří, protije
doucí auta rozsvěcují světla, holky už
na karty nevidí, složily hru. Je ticho.
Hlavy, které vidím nad opěradly se
pohupují s kodrcáním autobusu,
oknem mohu rozeznat tmavnoucí
lesy od lánů, do zad nám mrtvě svítí
bílý pruh nebe nad soum rakem zá
padního obzoru. Vzdychnu, ani ne
vím proč, mnu si oči, zavřu je a mám
před nimi zase tátu, pokorný výraz,
úsměv a pak prázdnotu v bytě, od
kud odešel a sebe sam otnou. Nějak
už dokodrcám , teď sama, po svých,
jako stará potrhlá panna s pozou
nem pod paží.
Po opěradle za mými zády se provléká H onzova paže, pokládá se mi
na ram eno, prsty mě pohladí po tvá
ři a jem ně přitahuje mou hlavu k je
ho.
O

Eva Límanová

Země neomezených možností
Každou sobotu ráno měl chlape
ček k snídani banány. Chlapeček ba
nány miloval a snědl jich často celý
trs. Pečlivě si je loupal, hnědou špič
ku na konci ukousl a vyplivl na talíř.
Banány zapíjel studeným mlékem.
Vlahá vůně se drala do pokoje otevře
ným oknem u kterého seděl a mami
věděla, že zaboří-li tvář do jeho zla
tých vlásků, budou vonět konvalin
kami a gladioly. Řekla: “ Víš co je
zítra za den, chlapečku?”
“ Ne,” řekl chlapeček s plnou pu
sou.
“ Z ítra,” řekla mami, “je tom u šest
let, co se mi narodilo jedno m iminko.
Vždycky, když cítím konvalinky, vím
že se blíží jeho narozeniny.”
“ Kde je to miminko?” , optal se
chlapeček.
“ Sedí tu předem nou a papá baná
ny,” řekla mami, “jako nějaký opičák.”
“Jsem kluk a žádné m im inko,”
řekl chlapeček dotčeně, ale potom
vyskočil a vrhl se na mami: “ Já mám
narozeniny, opravdické narozeni
ny!” volal.
“ To víš,” povzdychla si mami po
tichu, “pro mne budeš vždycky mi
m in k o ,” ale nahlas přisvědčila:
“ Ano, teď už jsi velký kluk a musíš se
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podle toho chovat. Konečně šest let
na světě, to už je doba.”
“ Šest let,” řekl vítězně chlapeček,
“ to už se Ř obert nebude vytahovat,
že je o rok starší. Už jsem ho dohnal.”
M ami se usm ála, ale neřekla nic aby
chlapečkovi nezkazila radost.
Tati přišel se sobotním i novinami
ke stolu. Snídal v sobotu dvě vajíčka
na m ěkko a topinky s máslem. K to
mu si četl noviny, ze kterých oddě
lil pro chlapečka comics a sobotní
přílohu pro mami.
Chlapeček si m u sedl na klín a řekl:
“ Víš, kdo má zítra narozeniny?”
“ Brežněv,” řekl tati a potopil lžič
ku do žloutku.
“ Ne,” sm ál se chlapeček, “ hádej
znovu.”
“ Když to není Brežněv, m usí to být
Miss Piggy,” hádal tati.
“ Taky ne,” radoval se chlapeček a
poskakoval tatim u na klíně.
“Dám se poddat,” řekl tati a nakou
kl přes chlapečkovu hlavu do novin.
Chlapeček si otočil tatiho hlavu
k sobě a zblízka se mu díval do očí.
“ Přeci já, tati, zítra mi bude šest,
víš?”
Podívejme,” řekl tati překvape“takový velký kluk. Když jsi tak
vel cý, chlapečku, třeba by sis už

uměl sám vybrat dárek k narozeni
nám, co říkáš, mami?”
“ Myslím, že by to šlo,” souhlasila.
“ Přemýšlej o tom a pak nám to řek
ni. Nakonec v šesti letech už člověk
pravděpodobně ví, co chce.”
“ Já o tom přemýšlet nem usím ,”
řekl chlapeček, “já vím co chci.”
“ Tak ven s tím ,” řekl tati.
Chlapeček se na něj vážně podíval
a řekl: “Já chci m ilion.”
“ Milion? Já spadnu ze židle,” vy
křikl tati, “ už letím,” a opravdu
spadl se židle na zem. “ Tys mě klu
ku uzemnil,” volal z pod stolu.
“Ten chlapeček zešílel,” řekla ma
mi. “ Přece milion nemůžeš od nás
d ostat,” dodala zklamaně. “Milion
člověk nekoupí v obchodě jako ně
jaké autíčko nebo lodičku. Milion si
musíš vydělat. Podívej, tati už je veli
ký, pracuje každý den od rána do ve
čera a milion ještě nem á.”
“A nikdy mít nebude,” řekl tati.
“Ale vy jste řekli, že už jsem dost
velký na to abych věděl co chci,” řekl
umíněně chlapeček. “Tak já chci mi
lion.”
“ Ne takovouhle blbost, kdo to jak 
živ slyšel. Už jsi, na druhé straně,
také dost velký na to, abys věděl, že
všechno co si zamaneš, nemůžeš
m ít,” řekl tati přísně.
“Tak já si to vydělám,” rozhodl se
chlapeček. “ Řekněte mi na čem mám
vydělávat abych měl m ilion.”
“ Bože, dítě,” řekla mami, “ na to
máš ještě dost času. Ale až vyrosteš,
mohl bys být třeba právníkem nebo
doktorem nebo vynálezcem, ti hod
ně vydělávají.”
“To já být nechci,” kroutil hla
vou, “já chci být m ilionář.”
“ N a to musíš m akat, kluku,” ztra
til tati trpělivost, “ m akat, až se z te
be bude kouřit. M ilionářem se nikdo
nenarodí. A když si ten milion nako
nec třeba nějak vydřeš, tak už ani ne
budeš mít sílu si ho utratit. A le,”
připustil, když se podíval do chla
pečkových zklam aných očí, “ když o
to budeš opravdu stát, tak věřím, že
se k tom u milionu dopracuješ. N a
konec, žijeme přeci v zemi neomeze
ných m ožností. V zemi, kde se dějou
ještě zázraky. Musíš jen opravdu
chtít a nasadit všechny páky. B ohu
žel já jsem to pochopil trochu pozdě,
ale znám lidi, kterým se podařilo to
co chtěli. Nemysli si ale, že si stěžuju,
to ne,” pokračoval a při tom se podí
val na mami. “J á jsem šťastný z ji
ných věcí než je milion. N apříklad
teď se jedu projet na kole. Pojedu po
polních cestách až někam k N iagar
skému zlom u. Budu poslouchat ptá
ky a čuchat rozkvetlé hlohy a m ož
ná, že si dám cestou zmrzlinu. To je

v mých očích lepší než milion, ale to 
m u ty ještě nemůžeš rozum ět.” T ati
vstal od stolu, narazil si bekovku a
políbil m am i na tvář.
“ Kup mu náklaď áček,” řekl “ a ne
dělej si starosti. C hlapečka poplácal
po rameni:
“ Buď hodný na mami, kluku, ono
jí dnes bude moc líto, že ti nemůže
koupit ten m ilion.”
Když odjel, mami si uvařila čer
nou kávu a přisedla si k chlapečkovi.
Seděl teď na terase, kinklal nožič
kam i na kterých měl ještě m im inkov
ské ďolíčky a pozoroval bělásky jak
se honí nad trsem rozkvetlého štěničníku. Po chvíli řekla:
“ T ak co, chlapečku, už jsi si roz
myslel čím chceš být abys vydělal
ten milion? Právníkem , doktorem
nebo vynálezcem?”
“ M yslím ,” řekl a udělal vrásku
mezi očim a, “ že budu radši m otýl.”
M am i si vzdychla: “ Mluvíš ne
smysly, chlapečku,” řekla, “jak bys
m ohl být motýl. M otýl je hmyz a ty
jsi člověk. Člověk se nemůže stát m o
týlem a motýl člověkem .”
“ Ale tati řekl, že když něco do
opravdy chceš, tak se ti to p o d aří,”
připom něl.
“ T o je prav d a, ale tati přeci nemys
lel to h o m otýla. T ati měl na mysli ně
co jiného. J a k bych ti to jen vysvětli
la. N ap řík lad ...”
Chlapeček ale už seskočil se židle,
mával ru k am a nahoru a dolů a běhal
dokolečka po trávníku.
“ Za chvilku se naučím létat jako
o ni!” křičel.
M am i se rozesm ála. Viděla, že si
dělala zbytečné starosti s milionem.
C hlapeček už na něj zapom něl. “ Be
ru ho příliš vážně,” řekla si, je to je
nom dítě a já m ám tendence ho brát
příliš vážně. M usím se m u trochu p ři
způsobit.
“ Jak ý z tebe bude m otýl, chlapeč
k u ,” volala na něj. “ Bělásek, žluťásek nebo o tak árek fenyklový?”
“ Velkej fialověj!” křičel chlape
ček a kroužil dál po trávníku.
“ M noho štěstí,” řekla m am i a ode
šla stlát postele.
K dyž se potom dívala na chlapeč
ka z okna ložnice v prvním poscho
dí, viděla ho jak se potácí protože se
mu už točí hlava. T aké ji napadlo, že
je chlapeček vlastně na svůj věk malý,
ale to bylo asi p ro to , že se na něj dí
vala seshora. Sla dolů a začala mu
p řipravovat oběd. Měl rád zapečený
sýr a rajskou polévku. Vynesla to
opět na terasu, která teď byla už ve
stínu a zavolala ho. Zdal se jí žalost
ně d robounký, ručičky jak o párátka,
velká hlava na tenkém krku a kost
natá kolena.

“ Že jsem si toho nevšimla dřív,”
zhrozila se, “ to je neuvěřitelné jak
jsem zaslepená. P ořád v něm vidím to
buclaté m im inko a on je to úplný
kostliveček s nezdravou barvou.
“ Už budu brzo fialový,” řekl chla
peček.
“ Kde ses to, prosím tě, zamazal?”
optala se. “Jedu teď pryč, ale než se
vrátím , ať tu fialovou barvu ze sebe
um yješ,” nařídila. “A sněz všechno,
jsi hubený jako nudle.”
“ Jedeš mi koupit překvapení?”
optal se.
“ Ano, ale jenom jestli tu na mne
bude čekat čistý, hodný chlapeček.”
“ Chceš vidět jak už umím létat?”
řekl.
“ Teď už nem ám čas na hraní,”
řekla m am i, “ až přijedu. D o té doby
se jistě ještě hodně zdokonalíš.”
“ Už přeletím celou zahrádku,”
řekl pyšně.
“ T ak mi doletíš pro chleba, viď,”
žertovala m am i, “ to bude úleva. Ne
budem e potřebovat auto, jenom ti
řeknu a ty poletíš na nák u p .” D ala
chlapečkovi pusu a vyšla ze zahrádky
k autu.
“ C hlapeček m á bujnou fantazii,”
myslela si ^cestou do obchodu. “ Ne
zdravou. Žije v neskutečném světě.
R ealita mu splývá se světem vymyš
leným, jen aby z toho vyrostl, jinak
bude p ro něj velký šok až si to uvě
dom í coby dospělý člověk.” V zpom í
nala na své dětství. Č asto si předsta
vovala, že je želva nebo šnek. Vlezla
si pod stůl nebo do skříně a myslela
si, že je v krunýři a bylo jí blaze.
“ Chlapeček je po m ně,” radovala se.
Ale jinak je po tatim , n a svůj věk
trochu vážný. N a hračky sejí zdál už
m oc vyspělý, z nákladáčku nebude
mít asi radost. Projevil ale zájem o
m otýly.” Šla do knihkupectví a na
šla příručku o motýlech pro m ládež s
velikými ilustracem i. Byla si jistá, že
chlapeček bude m ít z dárku radost. A
také to bude užitečné. Pochopí rozdíl
mezi motýlem a člověkem. N apadlo
ji, že mu též může koupit los na mi
lion. K oupila u novinového stánku
los s číslem jež začínalo čtyřkou. To
byl den chlapečkových narozenin a
zároveň den tahu. Ještě koupila ho
landské kakao na dort a šest svíček.
Když přišla dom ů, chlapeček byl
pryč. Z vedlejší zahrady slyšela křik
dětí. Byl asi mezi nimi.
Zatím co se dort pekl, zabalila d á
rek a podívala se na svůj oblíbený
po řad v televizi. Potom udělala p a 
řížský krém a když d o rt vystydl, roz
řízla jej dlouhým nožem a naplnila.
N avrch dala čokoládovou polevu a
šlehačkové růžičky a doprostřed
m arcipánovou cedulku na které bylo

bled ěm o d ro u polevou n apsáno:
“ H appy B irthday.” N akonec ještě
zapíchla do dortu šest červených svičiček a odnesla jej do jídelny na stůl,
poodstoupila ke dveřím a svůj výro
bek s potěšením obdivovala. Nastal
čas najít chlapečka, vykoupat ho a
obléci k slavnostní večeři. Sla k sou
sedům , kde si všechny děti z ulice
hrály na četníky a na zloděje, ale řek
li jí, že chlapečka celý den neviděly.
Běžela do parku přes ulici, k hou
pačkám a ke skluzavce, prolezla be
tonovou rouru v které se děti rády
schovávaly, prozkoum ala pískoviště
jestli tam neuvidí chlapečkovy zapo
m enuté hračky nebo jeho stopy, ale
vše m arně. Po chlapečkovi ani vidu
ani slechu.
Pospíchala zpět dom ů jestli už se
mezitím nevrátil. H ned od dveří volala:
“Jsi dom a, chlapečku? Ozvi se mi,
m am i si dělá starosti.”
“ Tady jsem ,” slyšela tenký chla
pečkův hlásek, který, zdálo se, při
cházel z jídelny. V jídelně bylo p ří
tmí.
“ K depak jsi?” řekla a rozsvítila.
“ T ady,” řekl hlásek, “ na d o rtu .”
N a dortu, rovnou na písmenu “ H ”
seděl veliký fialový motýl a sosáček
měl bílý od šlehačky.
“ Ten dort je moc d o b rý ,” řekl,
“ děkuji, mami, cukr, ten já nejradši.
“ P roboha, chlapečku, co se to s te
bou stalo,” zděsila se.
“ Velikej fialověj m otýl,” řekl chla
peček, zamával křídly, vznesl se, tři
krát zakroužil nad dortem a snesl se
m am i rovnou na ruku, nožky lepka
vé od čokoládové polevy. Teprve
teď, zblízka, dokázala rozeznat jeho
zm enšenou tvářičku a tem né vážné
oči. K rálovská fialová mu slušela a
m am i musela uznat, že na svůj věk
m á chlapeček výjimečně vytříbený
vkus. Už už by ho byla pohladila, ale
chlapeček vykřikl:
“ N edotýkat se křídel, prosím , ne
bo mi na nich naděláš m astné fleky a
bude se mi špatně létat.”
“ Neboj se,” řekla a stáhla ruku
zpět. “ Ale co řeknem e tatínkovi,”
dělaia si starosti. “Tatínek se bude
m oc zlobit až tě takhle uvidí. Ne
můžeš s tím hěco udělat?”
“ M ůžu,” řekl chlapeček, “ kdy
bych hodně chtěl, mohl by ze mne být
bělásek. Beztak se mi ostatní motýli
sm ějou, že m ám divnou barvu.”
“ Myslím, že to není správné, dítě,”
řekla m am i, “ za každou cenu chtít
být jiný než většina. N akonec si uvě
dom , že se také vystavuješ velkému
nebezpečí, jsi víc na očích než oby
čejný bělásek.”
“ Když sedím na bezu, tak ne. Be

zovou šťávu m ám stejně nejradši, ale
není to žádná legrace být pořád sám.
Bělásci m ají spolu velkou psinu.”
“ Co kdybys zkusil být znovu chla
pečkem ,” začla opatrně vyjednávat
mami. “ Sousední zahrada byla plná
dětí a všichni tě moc postrádali. Celý
den si tam hrály a měly spoustu
legrace.”
“ Nechci,” řekl chlapeček. “ Z ůsta
nu motýlem, to je ještě větší legrace.
L ítat a tak ...”
“ Co já si bez tebe počnu, chlapeč
ku?” řekla mami s pláčem v hlase.
“ Víš přeci, že motýli v zimě zm rznou.
Tady jsem ti o tom koupila k naro
zeninám knížku. Kdybys byl zase
chlapeček, m ohla bych ti ji číst v
p osteli,” lákala chlapečka, který mi
loval když mu někdo před spaním
četl. Ale chlapeček jen bez zájmu zívl
a řekl:
“ Myslím, že už poletím dokud
ještě můžu. N ějak mě bolejí křídla.”
“ To je nezvyk,” řekla mami,
“ bodeť by tě křídla nebolela, když
jsi se tolik dneska nalítal.”
Chlapeček byl tak lehký, že ani ne
cítila když se vznesl. Všechny nožky
si pečlivě složil pod černé tělíčko aby
mu nepřekážely v letu. M ami na něho
byla opravdu pyšná. Než vyletěl
otevřeným oknem na zahradu zavo
lal tenkým hláskem: “ D obrou noc
mami a pozdravuj tatih o .”
Seděla sam a v setmělé jídelně nad
dortem a plakala. Konečně přijel tati
ze svého sobotního výletu. Kdyby se
chlapečkovi víc věnoval, nemuselo se
to stát, nam louvala si, ale bála se mu
to říci.
“ Kde je kluk?” zeptal se hned ve
dveřích.
“ D ovolila jsem mu spát u R oberta,
když m á dnes ty narozeniny,” lhala
mami a ve tmě se červenala.
“ To je dobře,” řekl, “ ne že bych
ho nepostrádal, ale líbí se mi, že je
sam ostatný. J á jsem se v jeho věku
držel m am inky ještě dost pevně za
sukni.”
M am i nem ohla dlouho usnout.
K dyž sejí to nakonec podařilo, spala
neklidně a neustále se probouzela.
M ěla strach, že bude chlapečkovi zi
m a a že nastydne, dělala si starosti o
jeho alergii, která se v noci, když pýlí
květiny zhoršovala, bála se o jeho zu
by, najedl se cukru před spaním a zu
by si nevyčistil. Kde vlastně spí? Je
to p ro něj bezpečné? Co kdyby ho
chytila sousedovic kočka nebo sezobl sýček? D oufala, že chlapeček
spí na bezu, mezi drobným i fialový
mi kvítky, kde ho je nejméně vidět.
D ru h ý den brzo ráno otevřela
všechna okna a dveře na terasu. Bylo
krásně a bělásci jako včera obleto

vali štěničník. Zdálo se jí, že slyší je
jich tiché chichtání a pokřikování.
D oufala, že chlapeček zm oudřel a
stal se běláskem a že je mezi nimi a
má spousty legrace. Ať se ale snažila
sebevíc, nedokázala v tom kroužení a
m íhání rozeznat jeho tvář. Aby ho
přilákala, vynesla dort na terasu a za
pálila svíčky. Začala zpívat: “ H appy
birthday to you...”
Bělásci se začli přibližovat. Jejich
smích byl hlasitější a mami se zdálo,
že rozlišuje jednotlivé hlásky jak na
sebe pokřikovaly. “ Budou se mě
b át,” řekla si, “ měla bych na chvíli
odejít.” Šla do kuchyně uvařit si
kávu.
M ezitím sešel tati z ložnice dolů,
bos a v pyžamových kalhotech. P ro
šel otevřeným i dveřmi na terasu, p ro 
táhl se blaženě ve sluníčku a teprve
potom úplně otevřel oči a rozhlédl
se:
“ P ropána m am i, co se tu děje,”
přiběhl do kuchyně. “ D ort se ti roztýká na slunci a na něm chcípá hro
m ada popálených bělásků. To je pří
šerný pohled. K do si to vymyslel?”
M ami cítila jak se jí odkrvuje m o
zek. M usela se přidržet tatiho, aby
neom dlela.
“ Zavolej doktora!” vykřikla a
utíkala na terasu k dortu. D ort byl
poset bělásčími tělíčky z nichž ně
která se ještě hýbala. Slyšela tichý
pláč, zoufalé výkřiky a bědování. Ně
kteří, méně popálení motýli se sna
žili odplazit po noze stolu do trávy.
C htěla jim pom oci, ale bála se jich
dotknout, aby jim neudělala ještě
větší bolest. Zoufale plakala a vy
křikovala: “ Bože můj, to je neštěstí!”
B rala do prstů jednu m rtvolku po
druhé a snažila se rozpoznat jejich
tváře, aby zjistila jestli mezi nimi ne
ní chlapeček.
Tati zatím dovařil kávu a přinesl ji
na zahradu. Vzal ji okolo ram en a
utřel jí slzy a řekl: “ C opak nevíš, že
m ůry a motýli jdou po ohni? Co tě to
vůbec napadlo zapalovat d o rt než
přijde kluk. Vždyť mu vypálíš všech
ny svíčky. Ty už se ho asi nemůžeš
dočkat, vid?”
“ J á už se nikdy nedočkám ,” bě
dovala mami,
“ Ale jo, blázínku,” utěšoval ji tr
pělivě, ale v duchu si říkal: “ To je
hrozné jak se ženská změní, když má
dítě. C opak by ji někdy předtím n a
padlo, brečet kvůli hrstce m otýlů,...
zavolej d o k to ra,” posměšně si opa
koval, m otýlího na bělásky, dortovýho na rozteklou polevu, a ještě také
ho napadl psychiatr, ale myšlenku
rychle zahnal. M ísto toho ji něžně
políbil do vlasů.
“ Už běží, ten tvůj m azlíček,” řekl

spola žertem, spola žárlivě, “ už ho
slyším za rohem .”
Chlapeček se vřítil na zahradu a za
ním smečka dětí.
“ Můžem si sníst ten dort, m am i?”
křičel.
“ Mazej si nejdřív um ýt tu fialo
vou barvu z rukou,” řekl tati a dal
mu herdu do zad.
_
Stanislav Reiniš

O nových knihách
Mým nejsilnějším čtenářským zá
žitkem v poslední době byla kniha
vzpom ínek Jaroslava Seiferta Všecky
krásy světa (68 Publishers, Can.
$9.50). Je to kniha krásně hořkosladce nostalgická. M ně však při
ní občas běhal m ráz po zádech. Uvě
domil jsem si totiž, kolik velkých bás
níků z dob první republiky bylo ko
m unisty, redaktory Rudého práva a
podobných tiskovin. Dnes je těžké si
představit, že by někdo dobrovolně,
bez vedlejších úmyslů, vstoupil do
strany, která před dějinami zcela jas
ně ukázala svou reakčnost, a že by
pro ni psal dokonce básně. Dnes už
se v Československu nerodí básníci,
kteří by věřili na kom unism us. P rob
lém však je, že v zemích, ve kterých
nyní žijeme, jsou mnozí, kteří věří
spíše cynicky vypočítané propagan
dě profesionálních lhářů než směš
ným paranoidním běžencům, kteří
vyprávějí své (zajisté smyšlené) zá
žitky jakousi podivnou akcentova
nou řečí. Proto můžeme být i v b u 
doucnu svědky osobních tragédií no
vých M ajakovských, Bieblů a jiných.
V zpom ínky lite rárn íh o k ritik a
Bedřicha Fučíka Sedmero zastave
ní líčí stejné lidi a události jak o J a 
roslav Seifert, a obě knihy se velice
pěkně doplňují (Edice A rkýř, 19.00
DM ). Pro mladší generaci čtenářů
musím dodat, že onen odznak čte
nářské zdatnosti se nejmenuje po
tom to Fučíkovi.
Když už jsme u vzpom ínkové lite
ratury, musím se zmínit o knize J a 
roslava B ittm ana Špionážní oprát
k y (68 Publishers, Can.$8.70). Bý
valý pracovník československé špio
nážní služby popisuje akce, které
dezinform ují svět a přesvědčují jej o
absurditě, že totiž socialism us, p o 
krok, svoboda a blahobyt jsou to to ž
né pojm y, a že, 1) sovětský im peria
lismus neexistuje, 2) pokud existuje,
tak jen proto, že am erický im peria
lismus ohrožuje Sovětský svaz, 3) a
že jsou tedy na světě dva im perialis
my, 4) ale že sovětský im perialism us
je lepší, protože kom unism us je m lá

dí světa, a p ro to 5) vzhůru do záhu
by.
Další knihou vzpom ínek je vyprá
vění V ladim íra Škutiny Tak už jsem
tady s tím vápnem, pane Werichu
(M agazín, Curych). T uto knihu si
každý rád přečte, protože obsahuje
vzpom ínky a myšlenky J. W ericha.
Jaroslav Vejvoda vydal další kni
hu u 68 Publishers, Ptáci (Can.
$ 8.95). Jsou to povídky spíše o tem 
nějších stránkách exilu. Je to kniha
sm utná, a tím nevyjadřuje pocity vět
šiny z nás, kteří zde v exilu spíše oži
li, než aby se do nekonečna vybíjeli
v hledání bájného Eldoráda. Přesto
je to kniha brilantně napsaná a u k a
zuje, že Vejvoda, až vyzraje, bude
velkým spisovatelem .
A lexander Klim ent Basic Love
(68 Publishers, Can. $7.80) napsal no
velu ze současného, a trochu i mi
nulého Č eskoslovenska, vzpom ínky
a zase současné děje, jako když člo
věk chodí po městě a dívá se do vý
kladních skříní a lidem do oken. To
je náročné dílo, na rozdíl od velmi
čtivé detektivky M inky Rybákové
Tuctová m rtvola (68 P ublishers,
Can. $8.00). T o je správné počtení na
deštivé odpoledne, a au to rk a popisu
je prostředí, které zřejmě bezvadně
zná.
Z veršů si ten tokrát můžeme pře
číst Dům Strach Ja n a Z ahradníč
ka (68 Publishers, C an. $5.95) a Se
šity Josephiny R y k ro v é M ilady
Součkové (68 Publishers, Can. $5.50).
Básně M ilady Součkové vynikají ne
obvyklou form ou a filozofickým
podtextem , Dům Strach jsou verše
z vězení, kterého si Z ahradníček tolik
užil.
Kde teče Tennessee Pavla H ajného,
vyd. Index, je rom án ze současného
Č eskoslovenska, rom án takový, že
každý z nás, kdo tam nějaký čas p ro 
žil, by m ohl připsat aspoň jednu
stránku. Jak o bych viděl v hrdinovi
knihy sám sebe.
Eseje z ostrova R udolfa B attěka,
které také vydal Index jsou filozofic
ké úvahy vězně svědomí; postihují lé
pe a hlouběji hlavní problém y dneška
než desítky m arxistů.
Na konec si nechávám knihu, kte
rá se asi také stane bestsellerem . Je
to Z p ěvn ík, který v T o ro n tu vydal
Jiří F allada a Jarm ila K nopová, a je
m ožné si jej objednat na adrese Songbag, P.O. Box 343, Postál Station W,
T o ronto, Ont. M6M 5B9 za Can.
$12.00. Jsou to přesně ty písničky,
které zpíváme, když si chceme o d p o 
činout, a které patří k táboráku na
Y ukonu, ve Švýcarsku nebo v A ustrá
lii. S objednávkou si pospěšte, tahle
kniha bude brzy rozebraná.

V naší exilové literatuře se znovu torická, se čte jako detektivka. T ato
a znovu objevuje tém a osudů té ztra knížka je rozhodně víc než jen pouhá
cené generace, která náš národ po úvaha o literárním díle, a ukazuje,
m alu, ale plánovitě přivedla k únoru ja k Č erný pečlivě pátral po předcích
1948 a ke všemu, co následovalo. a celé rodině Boženy Němcové. Také
Osud jednoho ze zhrzených věřících, Paměti Václava Č erného jsou svým
který jen pozvolna a neúplně pocho způsobem zajímavým čtením. Tak
pí, zač je trestán, je popsán ve výbor jako v Pláči koruny české, který vy
né knize Evy K antůrkové Černá šel před několika lety, i zde ukazuje,
hvězda (vyd. Index, Kolín nad Rý jaké to vlastně bylo, žít v první re
nem). K niha se dobře čte, i když ka publice. Vždyť dnes už jsou pam ětní
pitolu o tom , jaký byl A ntonín Z á ci té doby v menšině, v exilu i dom a
potocký lidumil a idealista, jsem četl (Can. $6.50).
V
68 Publishers vyšla také reedice
s nedůvěřivou ironií. Ale konec kon
dvou menších novel Josefa Škvorecců lidi tom u tehdy tak nějak věřili.
I jiné cesty socialism u jsou dlážděkého, Legenda Em óke a Bassaxofon.
ny hlavam i těch, kteří věřili. O tom Vyšly pod názvem Dvě legendy. Jsou
se dočtem e zase v knize M argarete uvedeny úvahou o jazzu “ Red
B uber-N eum annové K afkova přítel M usic” . Vždycky jsem Legendu
kyn ě Milena. P aníB uber-N eum anno- Em óke považoval za jednu z nej
vá byla ženou něm eckého kom unis lepších věcí naší současné literatury,
ty, které Stalin nejdřív zabil muže, a p ro to tuto knihu nem ohu než do
pak ji dal zavřít a nakonec ji vydal poručit {Can. $6.50).
Ze tří knih, které v minulých měsí
Hitlerovi. V nacistickém koncentrá
ku se seznám ila s M ilenou Jesenskou cích vydala Křesťanská akadem ie
a nyní o ní napsala knížku. Pro d rb  v Římě, bych přemýšlivém u čtenáři
ny mezi nám i si dovoluji poznam e nejdřív doporučil Filosofickou antro
nat, že se K afka s Jesenskou nevy pologii M etoděje H abáně. Je to těž
spal. Vydali 68 Publishers, za Can. ké, ale užitečné čtení o křesťanském
pojetí podstaty člověka. V této knize
$8.40.
A konečně třetí z těch, kteří už ten polem izuje H abáň s některým i n á
p o ro d sam a sebe ze sebe mají za se zory Teilharda de C hardina (5000
bou. T oto vše říkám bez ironie, p ro  lir).
Josef Koláček, kterého známe ja 
tože sebeznem ožnění socialistické
ho zřízení je neodvratný historický ko a u to ra životopisu sv. Ja n a N epo
proces, který si dříve či později uvě m uka N eum anna, se také zabývá
dom uje i p án i km án. T ak tedy, P a otázkam i podstaty lidské bytosti
vel K ohout napsal novou knihu, v rom ánu Otce jsem nepoznala (4000
Nápady svaté Kláry, a vydal ji v 68 lir).
Chcete-li se dozvědět víc o životě
Publishers (cena Can. $8.70). Je to
polofantastické, poloironické vy a osobnosti papeže Jan a Pavla II.,
právění o tom , že zázraky se v dnešní objednejte si z Křesťanské akade
době m ohou dít, ale nikdo o ně dva mie jeho životopis, který p od ná
zvem Celý tvůj napsal Mieczyslaw
k rát nestojí.
V 68 Publishers vyšla ještě kniha M alinski (5000 lir).
divadelních her Pavla L andovského
Jiné kom edie a Sanitární noc. J a k už
Tyto knihy si můžete objednat u
název ukazuje, jsou to hry absurdní a
vtipné. Lidé se prý bojí divadelních těchto nakladatelství či knihkupců:
68 Publishers, Box 695, Station A,
her a nečtou je v knižním vydání. V
tom to případě se však bát nem usí, ty T o ro n to , On. M5W 1G2, C anada.
Index, Postfach 410511, 5 Kóln 41,
to hry se dobře čtou (cena Can. $
West G erm any.
9.35).
Křesťanská akadem ie, Via C onK niha, kterou bych vám opravdu
cordia
1, R om a, Italy 1-00193.
rád doporučil, jsou povídky Edy KriK onfrontace, Badenerstrasse 727,
seové K líční kůstka netopýra a jin é
povídky. Je to další půvabné čtení CH-8048 Zůrich, Switzerland.
Poesie mimo Dom ov, Max W onner
m ladé autorky, trochu hrabalovské,
Strasse 31, 8000 M ůnchen 50, West
ale hlavně její vlastní, kriseovské.
V 68 Publishers se odvažují vydá G erm any.
G alerie Krause, Tum belenstr. 37,
vat i knihy, které určitě nepřinášejí
veliký zisk, ale které prostě vyjít m u CH-8330 Pfáffikon ZH , Switzerland.
Dialog, G utleutstr. 15, D-6000
sí. Teď m ám na mysli dvě knihy Vác
F
ra
n fu rt/M ., West G erm any.
lava Č erného. První z nich, K nížka
o Babičce a je jí autorce (Can. $6.00),
je zajím avé čtení o tom , kolik je v Ba
bičce Boženy Němcové pravdy a
□
kolik fantazie. První část knihy, his

Aktuality

Krátce odevšad
Ve dnech 2.-4. července 1982 se konal ve
Vídni sokolský slet. T ato událost znam e
nala vyvrcholení několikaletého snaže
ní tém ěř jednoho tisíce cvičenců z celého
světa. Slet byl zahájen sym bolickou
návštěvou bývalého koncentračního tá
bora M authausen. Tak bylo připom enu
to, že Sokol byl vždy pronásledován dik
tátorským i režimy. K rom ě sokolského
sletu se ve Vídni konaly i m nohé kulturní
p rogram y a setkání m noha jiných exilo
vých organizací.
V době, kdy se ve Vídni konal všesokolský slet, uspořádaly “ K rajanské noviny” ,
časopis, který vychází ve Vídni, zájezd
svých Čtenářů do Brna.
Ve Švýcarsku zemřel Jaroslav Válek, ne
zapom enutelný “ sm utný m už” s popu
lární buřinkou a nepřekonatelným hu
morem. Jaroslav Válek odešel do exilu
v roce 1968.
Český básník a spisovatel V iktor Fischl
oslavil v Izraeli sedm desáté narozeniny.
Působil v diplom atické službě své nové
vlasti pod jm énem A vigdor D agan.
Společnost pro vědy a um ění uspořádala
ve dnech 5. a 6. května 1982 v Bernu festi
val filmů V ojtěcha Jasného. Byly p rom ít
nuty české filmy “ Až přijde kocour” a
“ Všichni moji rodáci” , a něm ecký film
podle knihy H einricha Bólla “ Zápisky
clow na” .
Práce československých výtvarníků vy
cházejí program ově ve dvou exilových
časopisech. A lm anachy Černé na bílém
vycházejí v D íisseldorfu a vydávají je F.
Kyncl a E. Spittm ann. Časopis “ K ” vy
chází pod patronací Jiřího K oláře v Pa
říži.
Ilustrované sešity poezie českých básní
ků v holandštině vydává C ultura slavica,
Postbus 2903, N L - R otterdam . Zatím
byly vydány výbory z díla M iroslava H o
luba, Jan y Beranové, M ilana K undery,
V ladim íra H olana, Jaroslava Seiferta,
J a n a V ladislava, Ja n a Skácela a Jiřího
Koláře.
V m nichovském D om ě umělců byly
inscenovány dvě jednoaktovky Pavla
K ohouta s německými názvy “ Pech
unterm D ach ” a “ Krieg im dritten
S tock” . Byly velmi příznivě přijaty obe
censtvem i kritikou.
M ilan K undera měl v Ingolstadtě na D u
naji úspěšnou prem iéru své hry “Jacques

a jeho p án ” podle rom ánu. Denise^Diderota z roku 1773.

(
Bavorská akadem ie krásných um ění ňp
letošním valném shrom áždění zvolila
básníka Jaroslava Seiferta za svého čest
ného člena.
Režisér Vojtěch Jasn ý připravuje zfilmo
vání Škutinovy knihy “ Rodič v síti” .
D r. Petr Kussi z C olum bia University
přeložil rom án Jiříh o G ruši Dotazník,
který m á vyjít v to m to roce. Spolu s
A ntonínem Liehm em dr. Kussi redigoval
sbírku soudobé české literatury pod titu
lem “ W riting on the w all” .
A ID A (“ A ssociation internationale de
défense des artistes” ) je organizací na
obranu pronásledovaných umělců. Byla
založena v Paříži v roce 1979. M á o d boč
ky v západním N ěm ecku, H olandsku,
Belgii, Švýcarsku a Spojených státech.
A ID A uspořádala řadu protestních akcí,
žádajících propuštění Václava H avla z
vězení. A m erická odbočka inscenovala
v Los Angeles divadelní představení,
soud nad Václavem Havlem. Mezi účin
kujícími byl znám ý český herec Ja n Třís
ka. Spisovatel A rth u r Miller poslal dopis,
ve kterém se dává plně k dispozici akcím
A ID A .
V T oro n tě byla založena organizace
“ C anadian C oalition for Peace through
S trength” , která chce varovat veřejnost
před jed n o stran n ý m odzbrojením svo
bodného světa a zdůrazňuje, že SSSR ni
kdy nedodržel žádnou smlouvu.
Podle zpráv z V ídně obdržel chartista L a
dislav Lis vyděračský dopis s výzvou,
aby zaplatil 150.000 korun, když nechce,
aby byly zavražděny jeho dvě děti. Byl to
již druhý podobný dopis. Jde patrně o re
žimem inspirovanou teroristickou akci,
jejím ž cílem je p řin u tit L adislava Lise
k odchodu z Československa do politic
kého exilu.

Pavel Landovský
konečně do Ameriky
Odkládaný zájezd populárního her
ce Pavla Landovského, organizo
vaný Západem se konečně podařilo
dohodnout. Pavel Landovský vy
stoupí v těchto místech: 22. X. To
ronto, 24. X. Ottawa, 26. X. Mont
real, 29. X. Winnipeg, 31. X. Cal
gary, 3. XI. Vancouver, 5. XI. Portland, 7. XI. San Francisco, 9. XI.
Los Angeles, 12. XI. Washington,
13. XI. New York (?), 14. XI. Bos
ton, 16. XI. Cleveland, 18. XI.
Chicago, 20. XI, Detroit, 21. XI.
London, 22. XI. Hamilton, 24. XI.
Kitchener.

Po obdrženi povolávacího rozkazu k na.stoupení vojenské služby spáchal sebeA ražtíu student Zdeněk H anuš, který byl
pjxd tím pro kladný pom ěr k C hartě 77
odvolán ze studií v SSSR.
Vyšší vojenský soud v Příbram i zamítl
odvolání Ja n a H rabiny, který byl od
souzen k odnětí svobody na dva a půl ro
ku pro “ trestný čin nenastoupení služby
v ozbrojených silách” . Trest byl zdůvod
něn “ vysokou měrou společenské nebez
pečnosti pacifistických myšlenek v sou
časné celosvětové situaci” .
V ostravském časopise N ová svoboda se
opět přihlásil o slovo špión Pavel Minařík, který byl mezitím povýšen z kapitána
n a m ajora.
Československo přispívá ze své kapsy na
“ m írové” pochody a “ m írové” dem on
strace v západní E vropě a jinde. T ato
částka podle tajné svodky ÚV KSČ do
sahuje 10 m iliónů dolarů měsíčně.
D o Prahy se vrátili z Portugalska dva čes
koslovenští diplom até Jan Ja n ík a Vlad.
K olakovský. Byli vyhoštěni pro špionáž.
Jaroslav Foglar, au to r knih, které zane
chaly výraznou stopu ve výchově mláde
že několika generací, se 6. července t.r.
dožil 75 let.
Večerní P raha si nedávno libovala, jak
se vyznam enává hlídka veřejné bezpeč
nosti v pražském m etru. Pokutu třiceti
korun dostane dvojice, která se na po
hyblivých schodech políbí.
V Praze-H olešovicích je v areálu býva
lých jatek zřízena tržnice, kde i soukrom 
níci m ohou prodávat své výrobky a kde je
svobodná tv o rb a cen. Ceny prvních ra
ných jah o d dosáhly tříciferných částek
za 1 kg, ale zájem byl přesto tak veliký,
že mezi kupujícími došlo k pranici, která
si vyžádala zásah policie.
“ M ezinárodní pom ocný fond” , pracovní
skupina něm eckého katolického misijní
ho centra, které p o m áh á afghánským
uprchlíkům v P ákistánu, vydal nedávno
čtyřstránkový leták s otřesným i fotogra
fiemi zmrzačených afghánských dětí. So
věti shazují nad A fghánistánem zákeřné
vražedné prostředky, panenky, třpytivé
m otýlky z umělých hm ot a plnicí pera,
která při sebeslabším doteku explodují
a způsobují strašlivá zranění.
Podle zpráv bulharského exilového časo
pisu, který vychází v Paříži, byly v Sofii
založeny svobodné odbory p o d názvem
“ D ělnická solidarita” . Nezávislé o d b o 
ry se podle těchto zpráv těší sym patiím
vlivných kruhů uvnitř bulharské kom u
nistické strany i ve správním aparátu.

Dopisy
Uštěknutí chromajzlíků Západu
Přečetl jsem si v posledním čísle Z á 
padu Vaše, nazveme to přesně, “kri
tické uštěknutí” nad mou knihou
“Č eské rozhovory ve světě”, a proto
Vám i celé redakci píši tento otevřený
dopis.
S Vaším názorem nechci polemizovat,
konec konců je jen Vaší vizitkou, jako
m ojí vizitkou je a zůstane tato kniha,
ale co m ě vskutku zajíklo až k přiduše
ní, je Váš pohoršlivý, ba skoro skan
dálně poděšený tón nad tím, že publi
kace obsahuje, cituji, “m ateriál asi na
deset polem ických článků”. Toto ne
zastírané volání po tupé jednotě, po
99,99% souhlasu, po té znám é metodě
chromajzlíků ja k ovládat svět, čtu pro
sím v časopise, který se jm enuje Z á 
pad! M oc tomu nerozumím, jen Vás to
nezměnitelně přiřazuje k tomu typu
lidí, o kterých si K ajka poznamenal,
že si kladou jen takové otázky, na k te 
ré zn ají předem odpovědi.
A teď k obsahu. Zám ěrně se zase vy
hnu hodnocení Vašeho slovníku, je jen
prostředkem Vaší sebeprezentace, a
dovolím se pozastavit nad Vašim úža
sem nad tím, že někdo diskutuje veřej
ně o smyslu existence českého národa,
neboť tady už jd e jenom o hrubou ne
znalost (jako konec konců v případě
hodnocení konzum ní společnosti). Tu
to otázku si, pane S. R., položil sám
český národ tím, že se osamostatnil.
Odpovědí m ůže být jen míra kultur
ního přínosu světu, čili naše každo
denní činnost, kterou jednou historie
prověří. Poprvé velice hlasitě o tom
mluvil v roce 1886 Hubert Gordon
Schauer a asi naposled tuto důležitou
m yšlenku veřejně artikuloval 27. 6. 67
na IV. Sjezdu čs. spisovatelů v Praze
Milan Kundera. Citujíc Schauera,
řekl:
“N ebyli bychom přinesli lidstvu víc,
kdybychom svou duchovní energii byli
spojili s kulturou velkého národa, k te 
rá je na mnohem vyšší úrovni, než klí
čící kultura česká? Stála námaha vy
naložená na znovuzřízení národa vů
bec za to? Je kulturní hodnota národa
ta k velká, aby ho ospravedlnila? A
druhá otázka. Je s to ta hodnota za
bezpečit v budoucnosti před eventuál
ním odnárodněním?”
D ál Kundera pokračuje: “ Č eský provincionalismus, plně uspokojený pou
hým vegetováním, považoval ovšem
takové obrácení jisto t v o tázky za
útok proti národu, a proto vyobcoval
tehdy Schauera z národa. A přece o pět
let později začínající kritik F. X. Sal

da označuje Schauera za největší po
stavu své generace. Jeho s ta ť označu
je za vlastenecký čin v nejpůvodnějším
slova smyslu. N em ýlí se. Vždyť
Schauer konec konců vyhrotil to, co
věděli všichni velcí obrozenci... Palacký píše: Nepovzneseme-li ducha ná
roda našeho k vyšší a ušlechtilejší čin
nosti, nežli je u sousedů, neuhájíme
ani přirozeného bytu svého”. Konec
citátu. Velice m ě překvapuje, pane
S. R., že zrovna vy, žijící kdesi v emi
graci v Kanadě, máte vlastně pocit, že
právě po roce 67 se duch národa “po
vznesl k vyšší a ušlechtilejší činnosti”,
a že tato otázka je tudíž již zcela bez
předmětná!
K. Hvížďala, Něm ecko
K arlu Hvížďalovi se kniha “ České
rozhovory ve světě” nepovedla. T en
to svůj názor jsem se pokusil sdělit
čtenářům Z ápadu zároveň s názo
rem, že napsání a vydání každé exi
lové knihy je výsledkem nezištné obě
tavosti au to ra i nakladatele, a musí
být tedy oceněno. Nemusím e všichni
um ět všechno; udělat dobrý inter
view je také um ění. Pane Hvížďalo,
napsal jste před tím knihu, kterou
m ám rád, “ Nevěry” . Určitě zas napí
šete něco dobrého, co čtenáři ocení.
F antazii na to máte. K dybyste ji ne
měl, nevyvodil byste si z toho, že
m ám “ m ateriál asi na deset polem ic
kých článků” , závěr, že jsem proti
polem ikám a chci nějakou chrom ajzlickou jednotu na 99,99%. Také
byste se nesnažil dokazovat, že nic
nevím o historii diskusí o existenci
českého národa. Tyto diskuse totiž
patří k evergreenům naší exilové
publicistiky, a když re d ak to r neví, co
do časopisu dáti, dá tam článek o
charakteru národa, o tom , zda vůbec
m á existovat, o tom , co měl dr. Beneš
udělat v roce 1948, nebo zda jsm e m ě
li v roce 1938 bojovat.
O statně, Vaše diskuse je diskusí ad
hom inem . Ř íkáte vlastně: “ S. R. je
chrom ajzl, d ik táto r a ignorant, o je
ho slovníku ani nemluvě. P roto moje
kniha není šp atn á.”
Stanislav Reiniš

Ještě k fotografii
Článek “Zam yšlení nad fotografií”
(č. 3 /8 2 ) obsahuje úvahy a historické
závěry Stanislava Auského, které na
čerpal z jed n é staré fotografie.
Odhadovat z fotografie staré 37 let,
co si kdo zrovna tehdy myslil, j e pro
historika samo sebou trochu odvážné.
V daném případě je to však povážlivé.
M už v pozadí, kterého prof. A u ský p o 

kládá za Jana Masaryka, není totiž
Jan M asaryk, nýbrž am erický velvy
slanec Lawrence Steinhardt.
Zjistiv, co si m yslí “Jan M asaryk, ”
autor se obracík Benešovi: “...do kon
ce svých dnů form uloval své zásadní
předpoklady, jež se nikdy nestaly sku
te č n o s ti” Jeden z těchto předpokla
dů profesor A u ský hned také uvádí. Je
to zpráva T. W. Bruegela, převzatá z
dokum entů britské Foreign Office.
M a n ž e lk a b ritsk é h o velvysla n ce
Nicholse navštívila v únoru 1948 Be
neše v Sezim ově Ustí a přemlouvala
ho, aby opustil republiku. “Musím být
zde, až přijdou Američané!’ řekl prý
Beneš.
Im putovat Benešovi, že v únoru
1948 čekal na Američany, dokonce
snad na Pattona, ja k autor uvádí, hra
ničí s nezodpovědností. V únoru 1948
ani ten nejprimitivnější naiva nepočí
tal s tím, že by snad Američané přišli
Československu na pomoc. Naopak
bylo známo, že velvyslanec Steinhardt
se vrátil z Washingtonu s tím, že s vo
jenskou pom ocí A m eriky nemůže
Československo počítat. Bruegelovi
bylo toto dobře známo a proto ke své
zprávě dodal, že je to rčení “z úst Be
nešových po událostech v únoru 1948
neobvyklé” a připojil k tomu svůj
vlastní výklad, že to byla okam žitá
Benešova reakce ve snaze vymluvit se
nějak návštěvě; anebo výraz jeho teh
dejší m yšlenky, že snad dojde k válce
m ezi Spojeným i státy a Sovětským
svazem, která by mohla přivést A m e
ričany do Prahy ja k o vítěze. Tenhle
logický kom entář Bruegelův si ne
chal profesor A u ský od cesty.
P ak následují tajemnef náznaky a
rozklady o gen. Kutlvašrovi a Smrkovském, kterým , upřímně řečeno,
dobře nerozumím. M ám totiž za to, že
dnes u ž je pozadí tak zvaného “osvo
bození” Prahy Rudou armádou do
statečně osvětleno.
Pro prof. Auského zbyly ze všeho
je n “fotografie, řády, vyznamenání a
málo skutečné historie. ” Domnívá se,
že v budoucnu mohou být prázdná mís
ta a chybějící údaje vyplněny “něčím,
co nebude příjemno slyšet. ” S tím po
přečtení Auského článku celkem sou
hlasím. Nedopouštěj Pánbůh, aby ta
ková historická výplň dopadla tak, ja k
to doplnil historik A uský!
Beneše možno obdivovat i zatraco
vat, ale zůstane už patrně tou nejtra
gičtější postavou novodobých česko
slovenských dějin. Rozhodně však to
nebyl politický naiva, ja k se nám ho
snaží představit profesor Auský. M e
todou, která j e patrně v historické vě
dě úplně nová a taky hodně sebevědo
má.
Jaroslav Drábek, Washington

Vatikánský rozhlas
V únorovém č. 2 /8 2 Západu jsem četl
zm ínku o vysílání Vatikánského roz
hlasu pro Československo. D o jn fo rmace se vloudila malá chyba. Česká i
slovenská sekce m ají vysílání každý
den. Posluchači tak m ají každý večer
od 19:15 - 20:15 (SEČ ) nejprve české
a p a k slovenské vysílání na středních
vlnách 196 m (1530 K H z) nebo na
krátkých vlnách 31 m (9645 KHz),
41 m (7250 K H z) a 49 m (6190 KHz).
Večerní vysílání se opakuje ráno v 5:15
hod. pouze na vlnách 49 m a 196 m.
Česká mše 5V. je každou první neděli
lichých měsíců v 11:10 hod., v sudých
měsících je mše sv. slovenský. Latin
ská mše .vv. denně v 7:30 hod. a .vv. R ů
ženec denně ve 20:45 hod.
J. Koláček, Vatikán
Nesouhlas s recenzí
Vůbec nesouhlasím s Vaší recenzí (č.
1/82) film u Ragtime, o nejlepším fil
mu posledních let, který bude nutno vi
dět alespoň více než jednou. Já film vi
děl jen jednou a naposledy, neboť v po
lovině film u jsem chtěl odejít. Scénář
film u je vyčichlý, postavy jsou zidealisované prototypy, příliš vzdálené od
živých osob a tím více od osobností. Je
škoda, že režisér Kukaččího hnízda
spadl do šedi Ragtim e film u. Teďjsem
zvědav, jestli to vůbec otisknete.
J. Dašek, Švýcarsko
Dopis od turisty
Podařilo se m i vycestovat na pár
dnů západním směrem od Českoslo
venska a seznámil jsem se prostřed
nictvím svých známých s vaším časo
pisem. M usím říci, že se m i líbila jeho
úroveň ja k po stránce obsahové, tak
formální.
Rozhodl jsem se, že vám napíši a po
dělím se s vámi o své zkušenosti a po
zn a tky ze současné situace ve vědě a
vysokém školství v Československu.
Dlouholetý rozpor m ezi ideologií a
výsledky ekonom iky v Č SSR se zvlášť
citelně začíná projevovat v posledních
10 letech. Značně se prohlubuje tech
nická zaostalost za západem, což bu
de m ít bohužel dlouhodobé a daleko
sáhlé následky. Dotace na prostředky
technického charakteru, přístroje, ná
hradní díly, chemikálie i odbornou li
teraturu se rok od roku zmenšují. Při
tom západní přístroje, pom ůcky i che
m ické prostředky m usí badatelé plá
novat na 2 i více roků dopředu, takže
často je plánován přístroj, který v do
bě event. vyřízení objednávky j e už za
staralý, nebo se dokonce nevyrábí. Do
vozní chemikálie se plánují na 2 roky
dopředu z velmi omezených prostřed
ků. což vyžaduje jasnovidecké ambice.
Zásobování odbornou zahraniční li

teraturou, které bylo pom ěrně dobré,
se také v posledních asi 5 letech silně
omezuje. Knihovny dostávají rok od
roku menší dotace a m usí rušit objed
návky mnoha zahraničních knih a ča
sopisů.
Tato všeobecně špatná situace má
ta ké neblahý vliv na pracovní morál
ku zaměstnanců, kteří stále častěji
narážejí na různé obtíže a nevidí žád
né reálné řešení na jejich odstranění.
Stále více se m ezi pracovníky vyso
kých škol a vědeckých institucí může
me setkat s pocity frustrace; i v tako
vých zařízeních, ja k o je Českosloven
ská akademie věd se rozmáhá p ití al
koholu. Pocit frustrace je podmiňován
také tím, že lidé jsou posuzováni vprvé
řadě podle své tzv. politicko-společenské angažovanosti (tj. především člen
ství v K S Č a S S M ) a počtu funkcí, kte
ré v politických či společenských or
ganizacích vykonávají. Teprve na ně
kterém z dalších míst jsou výsledky
jejich odborné práce.
Schůze a různá politická či jiná ško
lení jsou skoro vždy v pracovní době a
tak se velice často stává, že odborný
a často vysoce kvalifikovaný pracov
ník stráví většinu pracovního týdne na
nesmyslných školeních a schůzích,
místo aby vyučoval, bádal, odborně
se vzdělával atd. Na vysokých školách
a to i technických a přírodovědeckých
se stále více rozšiřuje výuka marxismu-leninismu, učitelé a studenti jsou
stále nuceni k různým zkouškám z to
hoto a podobných oborů, ačkoliv kaž
dému normálně uvažujícímu člověku
m usí být jasné, že tímto způsobem se
příznivci marxismu-leninismu nezís
k a jí-s p íš e naopak. N ikdo si však ne
odváží proti tomu veřejně zvednout
hlas.
Zvláštní kapitolou jsou p a k výjez
dy vědeckých a vysokoškolských pra
covníků na západ, a ť j i ž za účelem
účasti na vědeckých kongresech, sym 
poziích či stipendijních pobytech.
Studijní pobyty jsou obvykle reci
proční, založené na kulturních doho
dách m ezi státy, avšak v řadě oborů
je zájem pouze jednostranný. Zájem
je však tak velký, že někteří vysoko
ško lští a vědečtí pracovníci je zd í za
podm ínek určených pro studenty, mu
sí žít velmi skrom ně a jsou-li inteli
gentní, nedělají ostudu. N edostatek
finančních (devizových) prostředků je
však staví při styku se západními kole
gy do značně poníženého a závislého
postavení.
Účast na vědeckých akcích (sympó
zia, kongresy) v západních státech je
pro naše badatele také velmi obtížná.
Vzhledem k velmi omezeným devizo
vým prostředkům může jezdit jen vel
m i ú zký okruh obvykle vysoce fu n kčn ě

a politicky postavených osob. Na
ostatní se nedostane a tak jim nezbývá,
než čekat, zda se náhodou pořadatel
ská organizace neslituje a nepozve je.
To se však bohužel stává velmi zřídka.
Velmi špatné možnosti m ají mladí, za
čínající badatelé, kterým chybí zku
šenosti, jméno, stejně ja k o kontakty
se zahraničím.
Bylo by jistě velmi vítané, kdyby
krajané, mající nějaký vztah k vědec
kým oborům mysleli na tyto velké ob
tíže s výjezdem našich vědeckých a vy
sokoškolských pracovníků a snažili
se vhodnou form ou jim pomoci - or
ganizováním oficiálních pozvání na
odborné akce. Byla by to velká pomoc.
Západní vědečtí kolegové si často
dělají úsudky o úrovni naší vědy a vý
uky na základě setkání s našimi pra
covníky a je třeba říci, že tento úsu
dek nem usí býtpro nás vždy lichotivý.
N ěkteří řadí Československo k roz
vojovým zem ím s lepší minulostí.
S etka l jsem se již s názorem, že nemá
cenu číst vědecké práce z " východu”,
protože jejich úroveň je nízká. Je to
jis tě extrém ní a zaujatý názor, ale bo
hužel, mohl by být velmi brzy po právu
rozšířen. D íky technické zaostalosti
klesá postupně i úroveň těch vědec
kých prací, které jsou technickými vy
moženostmi podmíněny.
Odborná úroveň na řadě vysokých
škol v Československu je dobrá. A b
solventi vysokých škol (např. lékař
ských či přírodovědeckých) se jistě
mohou svojí úrovní teoretických zna
lostí rovnat úrovni západních absol
ventů. Avšak i zde se bohužel brzy mů
že projevit úroveň technické zaosta
losti. Studenti nemohou být seznáme
ni a naučit se pracovat se špičkovými
přístroji, protože tyto prostě nejsou.
A tak nezmění-li se situace, bude nová
generace vysokoškoláků již vybavena
méně informacemi a znalostmi a úro
veň bude postupně klesat. Bohužel,
naděje na zlepšení ekonomiky, která
situaci podmiňuje, je v nedohlednu.
Turista
Ocenění šéfredaktora Maclean’s
Vyjadřuji uznání Vám všem v Západu
- anglická verze časopisu je vynikající
úspěch. Budu se těšit na další čísla.
S přáním všeho nejlepšího
Peter C. Newman
Názorový soulad
B yli jsm e potěšeni, k d y ž jsm e viděli
přetisk našeho zakládajícího prohlá
šení ve Vašem vynikajícím časopise
(č. 2/82)
Anne Green
za Výbor pro Svobodný svět,
vydavatel měsíčníku Contentions

Patříte do Kanady

...a Kanada patří
vám
K anada je vaše zem ě. K aždá provincie,
každé m ěsto, každá vesnice. A tlan tick é
provincie na vých od ě, úchvatný
kraj kolem h lavn íh o m ěsta, nebetyčné
Skalisté hory, a za nim i západ.
Z em ě úchvatné přírodní krásy,
vyspělé civilizace a prostéh o přátelství;
žádná jiná zem ě nem ůže nabídnout
tak ový výběr pro vaši d o v o len o u .
Poznávejte letos krásy K anady.
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