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Do každého čísla vkládáme propagační kartu ZÁPADU. Prosíme, předejte ji dál svým
známým, o nichž si myslíte, že by o ZÁPAD měli zájem.

ZÁPAD DO VŠECH SVĚTADÍLŮ!!!

Zajímavosti ze světa
Pavel Pecháček

S polským papežem - česky...

ZLEVA: PAPEŽ JAN PAVEL DRUHÝ, BISKUP JAROSLAV SKARVADA A REDAKTOR PAVEL PECHÁŮEK

Ještě týden před Silvestrem jsem si
dělal plány, že první týden Nového
roku budu trávit večery na velkém
mezinárodním tenisovém turnaji žen
ve Washingtonu za účasti Navrátilové,
Mandlíkové a Sukové, ale namísto
toho jsem na Nový rok narychlo balil
kufry a letěl na týden do jen o něco
málo teplejšího Říma. Papež Jan Pa
vel Druhý tam totiž v basilice svátého
Petra první čtvrtek roku 1983, na svá
tek Zjevení Páně, mezi jiným i arci
biskupy a biskupy osobné vysvětil
také českého monsignora Jaroslava
Škarvadu a slovenského monsignora
Dominika Hrušovského, kteří žijí v
ňímě a jsou pověřeni péčí o Čechy a
Slováky v zahraničí.
Tahle událost zapůsobila jako
bomba mezi krajany, roztroušenými
po světě, ale - jak se po svěcení uká
zalo v oficiálním československém
tisku - i doma. Ve Vatikáně sice bezpočtukrát a zjevně skutečné upřímné
zdůrazňovali, že jde o událost ryze
duchovní a náboženskou, ale chtějte
po emigrantech či pražských činite
lích, aby v tom nespatřovali také udá
lost politickou. Biskupské svěcení
monsignorů Škarvady a Hrušovského
bylo skutečné především darem pol
ského papeže Cechům a Slovákům ve
světě, jmenovitě pak roztroušeným
českým a slovenským kněžím, kteří
někdy postrádali příslušnou podporu

a zastání. Jak napsal v dopise kra
janům, žijícím v celém světě, mon
signor Škarvada, “Svatý Otec dal
našemu křesťanskému společenství
novou kvalitu, povýšil je na novou
úroveň tím, že nám dal biskupy” . A
citoval v této souvislosti slova sváté
ho Ignáce z Antiochie, umučeného v
římském Koloseu roku 107: “Kde je
biskup, tam je společenství, jako tam,
kde je Ježíš Kristus, je všeobecná
církev. Kdo totiž patří Bohu a Ježíši
Kristu, ten je s biskupem.” Vůbec stojí
zato ocitovat ještě kousek ze Škarvadova doisu, aby i laik pochopil smysl
jmenování biskupů pro exil z církev
ního hlediska: “ My jsme byli vždycky
“s biskupem” , protože každý závisíme
na biskupovi místa, kde působíme a
žijeme; ale doposud jsme neměli bis
kupa vlastního. Teďho máme, a proto
jsme nějak víc, nějak intenzivněji “ cír
kev", společenství opravdu církevní.
Za takové nás nyní zřejmě považuje
Svatý Otec. A jako takové se nyní mů
žeme představit i ostatním místním
církvím, s nimiž můžeme jednat pro
střednictvím rovnocenného partnera.
Náš biskup v exilu je samozřejmě ně
čím anomálním, něčím, co by nemělo
být, také jako by neměl být ani exil.
O vystěhovalce se totiž normálně stará
stálá biskupská konference země, z
které pocházejí, tím, že pověřuje tou
to péčí jednoho ze svých členů. Jelikož

my doma biskupskou konferenci ne
máme, neměli jsme také nikoho, kdo
by za nás mohl jednat, kdo by se nás
mohl zastat, kdo by mohl třebas pod
pisovat smlouvy, které podle nedáv
ného výnosu Posv. kongregace pro
klérus mají uzavírat dva biskupové,
kteří si navzájem “ půjčují” kněze...
Nejdůležitější je to, že dnes všichni
vědí, že tu jsme, že nás nelze jen tak
odepsat, že už v církvi nejsme “ cizinci
a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané
ostatních křesťanu a členové Boží
rodiny” , že i my patříme “ k budově, je
jíž základy jsou apoštolové a nárožním
kamenem Kristus Ježíš.”
Myslím si, že škarvadovo vysvětlení
jeho biskupského svěcení je upřímné
a mohlo by nám stačit. Ale chtějte to
od nás, kteří vyrostli v národě, v němž
je politickou událostí i hokejový vý
sledek a v němž - na rozdíl třeba od
národů “ zpátečnického smýšlení”
průmyslově rozvinutých západních
společností - má důležité politické
postavení i domovnice. Konečně, i
masoví konzumenti televizních pro
gramů na Západě, nevyškolení v to 
várních desetiminutovkách a v bran
ných hrách na diverzanty, vidí po pol
ských událostech a atentátu na pol
ského papeže náboženské záležitosti
jaksi z širšího hlediska. A tak si při té
to příležitosti připomeňme několik
věcí, jež se udály loňského roku v
souvislosti s Československem.
Papež Jan Pavel Druhý vydal vloni
v březnu dekret, jímž zakazuje kněžím
účast v politických sdruženích. Ačkoli
dekret byl formulován spíše obecné,
bylo jasné, že je mířen na českoslo
venskou kněžskou organizaci “ Pacem
in Terris” , kontrolovanou stranickými
a vládními orgány. Cirkulace tohoto
papežského dekretu nebyla v Česko
slovensku dovolena, ale pražský
arcibiskup, kardinál Josef Tomášek,
jej nechal ve své diecézi přečíst. Výs
ledkem údajně bylo, že řada kněží z
organizace “ Pacem in Terris” vystou
pila. Pražský arcibiskup Tomášek a
trnavský administrátor biskup Gabriš
požádali příslušné československé
orgány o rozpuštění zmíněné organi
zace v duchu římského dekretu; byli
však - jak jinak- odmítnuti.
Na jaře loňského roku se pak za
čaly na Západ šířit konkrétní zprávy o
zesílení útlaku katolické církve a věří
cích v Československu. Dokonce i na
leccos zvyklý a československými
problémy nepříliš zaujatý západní
tisk začal psát o “ brutální perzekuci
křesťanů” v Československu. A fran
couzským biskupům a kardinálu Jo
sefu Hóffnerovi z Kolína nad Rýnem
nebyla povolena návštěva Prahy.
Loni v listopadu protestoval kar
dinál Tomášek znovu proti vlivu orga

nizace “Pacem in Terris” , jmenovité
pak jejímu vlivu v týdeníku “Katolické
noviny” , který zbyl katolické církvi ze
sdělovacích prostředků, jež jí patřily v
“temných" dobách skutečné česko
slovenské demokracie. “ Katolické
noviny” trvale odmítaly otisknout do 
pisy pražského arcibiskupa a nadále
poskytovaly prostor sdružení "Pacem
in Terris”. A tak jim pražský arcibiskup,
kardinál Tomášek, opakovaně sdělil,
že toto sdružení existuje v rozporu s
direktivou Svaté Stolice a mělo by být
zrušeno; a odebral “ Katolickým novi
nám” církevní schválení (imprimatur),
tedy - prostě řečeno - vzal jim opráv
nění vydávat se za orgán církve.
Netrvalo dlouho a “ Rudé právo” si
vyřídilo účty s církví v článku, podepsaném tehdejším hlavním státním
dohližitelem na církev, Karlem Hrůzou.
17. prosince 1982 Československo
touto cestou obvinilo Vatikán z
“vměšování do svých vnitřních záleži
tostí” a dalo najevo, že si papežův
rozhodný postup proti organizaci
“ Pacem in Terris" nedá líbit. Karel
Hrůza se při této příležitosti pustil ne
jen do pražského arcibiskupa kardinálaTomáška, ale i do americké vlády
prezidenta Reagana, cizích rozhlaso
vých stanic, atakdále atakpodobně,
jako ostatně vždycky při podobných
příležitostech. Navíc vylíčil situaci
československých katolíků v tak ná
ramných barvách, že je s podivem, že
na hraničních přechodech do Česko
slovenska dosud nestojí fronty ka
tolíků z celého světa, aby okusily slastí
této skoro-rajské zahrady...
Shodou okolností vzápětí po vy
sázení Hrůzova článku papež oznámil,
že 6. ledna 1983 vysvětí 14 nových
arcibiskupů a biskupů, mezi nimi i
dva našince pro službu Čechům a
Slovákům v zahraničí. Praha reagovala
neuvěřitelně rychle. V předvečer to 
hoto svěcení oznámila, že Karel Hrůza
odstupuje ze své funkce pána nad
církvemi a jeho nástupcem je jmeno
ván Vladimír Janků.
Hrůzovo déle než dvacetileté ob
dobí dohledu nad církvemi bylo po
znamenáno krajními omezeními svo
body vyznání, krutostí, místy ošklivou
brutalitou. V rámci snahy vyhubit
“ opium lidstva” byla přes záruky ná
boženské svobody skoro nemožná
výuka^ náboženství, velká většina
adeptů bohosloví měla zavřené dveře,
děti křesťanských rodičů to měly moc
špatné s přijímáním na školy, řada
biskupských stolců zůstává neobsa
zena, veřejné projevy víry byly potla
čovány, západní tisk psal o podivných
úmrtích pátera Coufala a laika Švan
dy, šířily se konkrétní a velmi podrob
né zprávy o brutalitě, ve vězení jsou za
šíření náboženských knížek a nej
obyčejnější pastorační aktivitu nejen
kněží jako Lízna nebo Duka, ale i
mnozí laici, nová náboženská vlna
mezi mládeží má už své malé mučed
níky.

Hrůzův nástupce je poměrně mladý
člověk, Vladimír Janků, bývalý tele
vizní komentátor a zástupce vedoucího
oddělení pro mezinárodní politiku na
ústředním výboru strany. Agentura
Reuter o něm v den jeho jmenování
přinesla mimo výše uvedeného výčtu
bývalých funkcí ještě krátký komentář
nejmenovaného československého
duchovního. “ Janků je inteligentní
člověk a přinejmenším bude mít po
chopení pro mezinárodní důsledky
církevní politiky” , řekl duchovní. Přes
zjevnou snahu vatikánských činitelů
pohlížet na vysvěcení českého a slo
venského biskupa pro exil jen na zá
kladě skutečných náboženských
potřeb, existují jisté na všech stranách
mnozí, kteří se na takové svěcení dí
vají také jako na záležitost politickou.
Bohužel. Církevní svěcení by mělo
vždy být záležitostí výhradně nábožen
skou; ale taková už je doba, v níž je
někde pokládán za politický i postoj k
sběru králičích kožek. Hleděl jsem se
ve Vatikáné dovědět, zda motivem
zmíněného biskupského svěcení pa
pežem Janem Pavlem Druhým byla
skutečné ryze náboženská potřeba.
Kladná odpověď zněla naprosto upří
mně; čeští a slovenští kněží, roztrou
šení mezi statisíci emigranty, své
biskupy skutečně naléhavě potřebují.
A polský papež jim dal právě tisíc let
poté, co byl v roce 983 vysvěcen ve
Veroně - také mimo svou vlast - první
biskup naší krve, v Polsku hluboce
uctívaný svátý Vojtěch.

Jak se však liší tento papež od svých
předchůdců? Jak se liší třeba v jed
nání s východními vládami například
o neobsazených biskupských stolcích?
Odpověď, jaké se mi dostalo, je pros
tá: “Je to Polák, který není ovlivněn
tradičním italským stylem diplomacie.
Hraje s naprosto otevřenými kartami.
“O ni” znají jeho, a on zná je.”
Přirozené, s papežem samotným
jsem o takových věcech nehovořil.
Ale měl jsem v tom prvním lednovém
týdnu dokonce dvě příležitosti se s
ním setkat. Poprvé k tomu došlo na
všeobecné audienci, při níž Jan Pavel
Druhý každou středu hledí osobně
pozdravit a vyslechnout co největší
počet lidí; docela obyčejných lidí.
Když mezi nimi pomalu prochází od
jednoho k druhému, nedělá žádné
rozdíly. Déle se zastavuje u nemoc
ných, kterých zde vždy bývá několik
desítek. Soukromé povídání s jedno
tlivými smrtelníky obvykle na každé
středeční audienci zabere Janu Pavlovi
víc času, než projevy a prohlášení.
Není vůbec divu, že tento polský pa
pež, kerý bere tak vážně každého
jednotlivce a který byl navíc vážně
postřelen, ve svém úřadě poněkud
zestárl a večer bývá dosti unaven. Je
ovšem živoucím dokladem toho, k
čemu je dobrý aktivní sport. Ráno je
prý vždy čilý, jako rybička.
Podruhé jsem se s papežem setkal
na druhý den mnohem soukroměji,
nedlouho po biskupském svěcení. A
jak mi kdosi už před všeobecnou au
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diencí poradil, opět jsem s ním hovořil
česky. Tak jsem si ověřil, že povést o
jeho lingvistické genialitě nepřehání.
Co je ovšem asi pro kdekoho zážitek jak obyčejné se při vší důstojnosti
svého úřadu papež chová, jaký má
s mysl pro humor a jak umí naslouchat.
Pamatoval si mě z předchozího dne,
ačkoli tu středu s ním muselo takových
lidí, jako já, hovořit na všeobecné
audienci aspoň tisíc.
Abych snad neměl při vší časově dost
náročné reportérské práci v Římě ne
dostatek pohybu, Jan Pavel Druhý
ten první lednový týden oznámil v
předvečer biskupského svěcení ještě
jména nových kardinálů. Atak nastala
sháňka po jejich životopisných úda
jích, postojích a perspektivách. Sou
visí s výše řečeným, že mezi novými
kardinály jmenoval Jan Pavel prvního,
který žije na území Sovětského svazu
- Juliána Vaivodse, apoštolského
adminisrátora z Rigy v Lotyšsku.
Na závěr ještě jedna zajímavost. Při
svém svěcení dostal monsignor Jaro
slav škarvada titul biskup litomyšlský.
Biskup, který nemá vlastní území,
dostává totiž titul podle některé z die
cézí, jež zanikly. Většinou to bývají
biskupské stolce v oblastech, kde by
la katolická církev potlačena islámem;
monsignor Hrušovský se nyní napří
klad stal titulárním biskupem zaniklé
diecéze Tubie v Mauretánii. Jedna
zaniklá diecéze je i v Čechách. Roz
prostírala se na českých hranicích a
zasahovala i na Moravu; dnes toto
území většinou patří do diecéze
královo-hradecké. Litomyšlská die
céze byla založena roku 1344, kdy
byla Praha povýšena na metropoli. Za
husitských válek zanikla. Papež Jan
Pavel Druhý nyní dal tuto zaniklou
litomyšlskou diecézi pražskému ro
dáku, křtěnému Vltavou a studující
mu kdysi na gymnáziu ve Slovenské
ulici na Vinohradech. Podle církevního
práva to neposkytuje biskupu Škarvadovi vůči Litomyšli žádnou pravo
moc. Ale je to přece jen symbolické
pouto k zemi, v níž se někdejší sekretář
Josefa Berana a dnes sám biskup, Ja
roslav Škarvada, narodil a v níž vyrůs
tal.

Ota Ulč

Zpět mezi Asiaty - Taiwan po
deseti letech - II. část
Náboženské zvyklosti
Koexistence věků a hodnot - kolem
pradávného kostelíku vyrostou bytové
jednotky. Nebo vedle pradávných
bytovek vznikne nová budhistickokonfuciánská katedrála. Na koexis
tenci a běh času upozorňuje též sym
bolika barev. Ve výkladech obchodů s
vybavením pro nevěstinky vidím hávy
nadýchané, jemňoučké - a bělostné.
Vždyť běloba je smrtelná; červená je
barva života, radosti, optimismu.
Úpadek červené prý nemá nic spo
lečného s úspěchy rudé barvy v sou
sedství.
Pohřební průvody denně zacpávají
metropoli. Květinové koberce, žluté a
bílé, zcela pokrývají vozidla, kavalká
dy od sedanů po náklaďáčky. Kajícníci jsou bílí, v kápích, jako středověcí
kacíři křížení s kukluxklaném. Po
střehl jsem přehnaně barevnou so
chu na otevřené dodávce s truchliteli.
Socha včínsko-operním oblečení by
lo živé dítě, viděl jsem, jak smrkalo.
Funebrácké trumpety mečely, a když
se spustil náhlý, nový, každodenní
déšť, zvuk o poznání zplačtěl. Již brzo
přijde první tajfun sezóny, letos má
zpoždění, ten tady s námi zamete, při
kyvovali domorodci.
Vzdor anarchii vdopravě, karambol
jsem viděl jenom jeden. Osoby za
volantem se nerozběsňují v každo
denních zácpách. Kupují voňavé bílé

□

Pohledný čtyřicátník, vysokoško
lák, všestranných zájmu, sportov
ně založený, hledá partnerku do
života.
Značka: Canada/USA

Andropov dlí u smrtelné postele
Leonida Brežněva. Leonid praví:
"Sovětský lid šel vždy za mnou.
Doufám, že na této cestě vytrvá, až ty
převezmeš otěže po mně.”
Andropov odpoví:
“Neměj strach, Leonide. Sovětský
lid půjde buď za mnou, anebo za
tebou!"

SVĚTSKÉ A CÍRKEVNÍ SOUSEDSTVÍ

kytičky - něco jako konvalinky* - od
žen a dívek v placatých slamácích, jež
putují po vozovce. Na několikakilo
metrovém místním Václaváku, jmé
nem Chungshan, se hrnula voda do
výše skoro půl metru, ještě jsme se
pohybolali, otevřu okno, abych foto
grafoval, a zrovna se kolem hnul
náklaďák a vchrstl několik věder. Po
řádně nás zasáhl, včetně taxíkáře, a
hodinu jsme si museli odsedět v
teplých pomyjích. Ani jednou mě
neproklel.
Po dopravní špičce průtrže pravidel
ně utly a mohlo se do ulic. Rádi jsme
brouzdali starou čtvrtí Wan-hua na
hlédnout do kostelíků, vždy dost
navštívených. I hodně mládeže při
chází se sepjatýma rukama a několi
kerým pokloněním. Bohů je devět,
včetně jedné bohyně, a podle lokace
modlitby rozpoznáte prosbu pozem
šťana, zda baží po dětech či úspěchu
na burze. Zapálené voňavé tyčinky,
dary přinesené zesnulým příbuzným
k symbolické přesnídávce. Jídlo vy
balit, předložit na stůl, po meditaci
zas zabalit, do tašky a domů. Zesnu
lým se přináší i symbolické peníze,
jež se odevzdají odhozením do hoří’ Dvě poupata se prodávají za 10 N.T. Rodí
je strom ÝLAN, doroste do velikosti stro 
mu banayan, a svými plody poskytne celo
životní slušné živobytí.

všech vyšších stupňů. Dva týdny
mučivého čekání, outsideři je nepo
střehnou. Menší mládež ještě nemá
prázdniny. Ocenili jsme svépomocný
akt regulovat neregulovatelnou do
pravu. Děti spěchají do školy a na
strategických rozích stojí o krapet
větší žáci s vlajčičkou a provazem.
Zvednou ruku a vkročí do vozovky,
natáhnou špagát, motouzové závory
a je to -p o tě r se pustí do bezpečného
pochodu.
Zákon dovoluje dopravu dvou osob
na jednom motocyklu. Denně jsme vi
děli posádku pěti, s dvěma prcky na
řídítkách. Se zálibou jsem se otáčel
za dámami v širokých kloboucích,
pokud možno bílém oděvu, poetická
elegance dvacátých let, jak se kamsi
samy řítily. Když na tandemu, tak vět
šinou ne rozkročmo, ale stranou,
krátkými sukněmi do ulice.
Před deseti lety jsem tu zřídka
potkal člověka s ponětím o a ngličtině.
Situace se podstatně změnila záslu
hou školy a magnetofonu. Kazety s
jazykovým vyučováním jsou k mání
za rozumnou cenu takměř v každém
írnictví.
ěti neodolávaly, volajíce HALO a
chichotajíce se mému vousu. Věru
kuriozita, na čínských bradách vy
roste pět a půl chlupu a vlastníci se
pyšní. 2eny mají naprosto bezsrstnou
pokožku, s žiletkou či něčím moder
nějším by nevěděly, co počít. Tím spíš
pak vynikne bujný přírodní chumáč
v podpaží.
"Kdepak přípravek proti pleši - ale
na vzrůst vousů, a to pak teprve byste
byl boháč,” vysvětlil mi australský
překupník v téměř vídeňské kavárně,
kde servírují opravdovou, neinstantní
kávu, dost vzácnost na Dálném Vý
chodě. Slečna v bílé říze laskala pia
no, a s pódiem a šansony se otáčela.
Australan pohyboval pravicí do taktu
a blyštěl těžkým zlatým náramkem,
posázeným drahokamy.
Nemohu pomlčet o Grand Hotelu,
grandiózní stavbě z dob japonského
područí. Původně šintoistický kostel,
katedrála, dnes čínský palác v barvě
zejména řvavě červené, navštivte pa
vilon jednorožce, usídlete se v křídle
zlatého draka, najdete pramálo atrak
tivnějších hotelů na této planetě.
Měli jsme dvojí budíček. Do desáté
ho poschodí doléhaly zvuky rozcvič
ky. Vojenská policie se rozcvičovala a
zpívala v sevřeném útvaru. Mátožné
jsem vzpomínal na správné české
slovo - ČEPOBITÍ, ano, desetiletí
jsem o něm nevěděl, zcela mě pro
budilo. Lze čepobíti jen za soumraku
nebo i za svítání? Druhým budíčkem
byla zvonková hra, taktéž z ulice. Pa
matoval jsem si na ni už z první ná
vštěvy ostrova. Původně jsem usuzo
val na zmrzlinářské cvrlikání, Kdepak!
Popeláři jedou a vyzývají k výnosu
smetí. Herakleite, popeláři se též
změnili, místo tradiční orientální me
lodie mají novou melodii, milostný
motiv z filmu Dr. Zivago.

GRANDIÓZNÍ g r a n d h o t e l

Došlo k prezentaci mé přednášky
(o americké a čínské zahraniční poli
tice) u pacifické kulturní nadace. Se
šli se profesoři a žurnalisté a někteří
mé měli za velikána, co mává Bílým
domem. Tím nebyl nepřesnosti ko
nec. Text povídání vyšel v čínských
novinách a Priscilla mě ubezpečila o
naprosté nepřesnosti překladu. Má
lem jsem vyhlásil válku Čínské lidové
republice.
To mi v Hongkongu rudí Číňané
určitě rádi udělí vstupní vízum, a jest
liže vstupní, jak bych dopadl s výstup
ním? Sakra, sakra.
Odjezd z metropole
Prozatím to nebyl nejakutnější pro
blém. Většinu oficiálních povinností
jsem měl za sebou, nuže odjedeme a
proštudujeme ostrov. Budu řídit, ty
budeš navigovat, řekl jsem, seš blá
zen, řekla ona, tady se přece nevy
známe. Zapomněl jsem totiž pozna
menat, že ani profesionální šoféři se
nevyznají, dopravních ukazatelů je
málo, neukazují vždy přesně a číslo
vání domů je naprosto nelogické,
zcela v japonské tradici. Též jsme ne
měli auto. Obrátili jsme se na stoleté
ho prastrýce s cementem, ať poskyt
ne něco ze své privátní či podnikové
stáje.
Navíc se nám poštěstilo v podobě
synovce, křestním jménem Kan-Kan.
Prý s námi rád pojede, má plno času,
čeká teď na vízum, stěhuje se za
otcem do USA.*
Na Taiwanu vyrábí Ford, Nissan,
Peugeot a brzo zahájí Renault, ale od
prastrýce jsme obdrželi čínský vý
robek značky YUE LOONG čili
PROSPERITA, na okně s přilepeným
* Dost se mu divím. Jeho matka, sestra,
přiletěly už předloni, na Floridu, kde hlava
rodiny, dobře placený věciec, zako up il
pěknou haciendu uprostřed pom erančo
vých hájů. Zel brzo po příjezdu matka a

povolením privilegovaného vjezdu
přímo do parlamentu. Jenže to byl
lenochod, bídně se plazil i po rovi
nách. Začal nám též opadávat, první
den puklice, druhý den drnčivý kus
kovu.
Ostrov je 377 km dlouhý, 142 km
široký a 4 km vysoký. Pustili jsme se
do jeho zdolávání proti směru hodi
nových ručiček. Částečně poputuje
me jako v roce 1967, bude co srovná
vat.
Za hlavním městem hned serpen
tinami do zelených kopců na dýchatelnější, méně pekelný tropický
vzduch, a pak dolů k východnímu
strmému břehu, rýžovým poličkám, s
obrysem Želvího ostrova ve tvaru
želvy na horizontu. A už si k nám při
sedl dialektik Herakleitos: Budování
kapitalismu pokračuje všemi směry,
výstavba cementárny a velechrámu
hned vedle. Tady přece bývaly ves
ničky a autobus soupeříval o právo
průjezdu s dobytčaty. Teď tu jsou
zbrusu nové městyse a volba silnice
objížďkou či průjezdem. Zastavíme
na červenou, na rohu je banka a na
mramorových schodech chlapík suší
rýži.
Pitoreskní rybářská vesnice Suao
vzrostla ve značný přístav. Na přístav
Hualien jsem se pamatoval jako na
roztomilou končinu s nízkými aušu
sovými baráky, často postiženými
buď tajfunem nebo zemětřesením či
obojím. Zde bývaly ony nevěstince
první až třetí jakostní třídy, s podo
benkami a očíslováním pracovnic
nad kasou. V Západu jsem kdysi psal,
jak ráno v neděli otcové místo na mši
svátou stáli ve frontě na neřestná po
těšení.
dcera uneseny byly, po licie podle oče
kávání nic nezjistila, usuzuje se na vraždu,
patrně s rasovými m otivy. Však on se pra
cující či spíš nepracující běloch popudí,
když vidí prosperující žluté přistěhovalce.

A teď je tady moderní metropole s
velikými domy, aťuž se dostaví děsivé
větry či nikoíiv. V hotelu ASTAR u
nebezpečného mořského břehu, v
zahradě s mnoha tropickým i lody
hami, měli bazén s nápisem v unikátní
a n g lič tin ě . NO SW IM M ING TO
ALLOWED IF ANY DEFECTIOUS
DOASOAS. Doasoas, indeed. Takže
jsme neodolali.
V restauraci sloužily hezké holčič
ky v růžových, poněkud pomuchlaných pyžamech. Stoly s čínskou krmí
obsluhovaly bleskově; když přešly k
roznášení zápaďácké snídaně, chu
dinky se motaly, marmelády mínily
dodávat do kafe, toasty rozesypávaly
po kobercích.
Jedinou reminiscencí na někdejší
nemravnou dobu poskytly dveře k
Mužům a Ženám. Místo dvou nul,
orientačním znamením reprezento
valy vytesané nahaté postavy, pěkně
en face, s genitáliemi přehnaných
dimenzí.
V Hualienu kvete průmysl na zpra
covávání mramoru - tvorba jak veleváz tak tenounkých pohárků se sou
soším draků. Zastavili jsme u jednoho
z nápisů, že návštěvníci jsou vítáni.
Uvnitř tesali a brousili jinoši, třeba
Michelangelové, v neděli dopoledne.
Potom, prosím, tím to směrem, z hor
ka, dusna, prašna do klimatizované
ho, mírně přívoněného prostoru, síně
výstavní a prodejní. Roj výstavních
usměvavých dívenek nás obložil froté
ručníky. Usrkáváme čaj a nejsme
nuceni k nákupům. Proto jsme mno
ho nakoupili za směšný peníz. Vřelé
zaměstnankyně užasly, když Priscilla
a Ulč mladší na ně spustili v jejich
rodném fukienském dialektu. Všech
ny nás vábily setrvat na pobřeží a po
ctít návštěvou jejich domovy.
Horský šplh
Vyslovili jsme oprávněnou chmuru,
jak nám asi Prosperita v kufru pomlátí
propriety. Měli jsme totiž před sebou
pohoří, od nuly se škrábat nad 2,000
metrů, cesta 300 serpentinovitých
kilometrů, 200 mostů, 100 tunelů,
zdolat East-West Highway, zbudo
vanou vysloužilci Čankajškovy pora
žené armády. Zde tedy nad přírodou
zvítězili, vítězství stálo miliardy peněz
a v průměru jeden lidský životná kilo
metr.
Prvních dvacet kilometrů vedlo
unikátem, zvaným Taroko Gorge,
kaňonem z mramoru, proto ten prů
mysl. Sem a ne dál se sjíždí autobusy
s turisty, my je míjíme, Kan-Kan za
třásl volantem, Prosperita se na dvoj
ku rozbelhala ke strmým stěnám.
Nebyl to náš nejlegračnější den.
Plazili jsme se až do soumraku, pro
pasti se snadným pádem na milimetry
po ruce, Prosperita se postrkovala do
nepřehledných zatáček, posléze i
rovina byla nepřehledná, asi tak ve
výši Sněžky nás vsála mléčná bariéra,

CHRÁM z a r o h e m o d h a d íc h r e s t a u r a n t ů

mlhy se obtáčely kolem pokroucených borovic, hele, pravé portréty,
ne-li zpěvy staré Číny.
Postupovali jsme takřka leninsky:
krok vpřed, krok vzad. Cesta se zužo
vala a z bílé tm y před námi hrozitán
sky troubily autobusy. Prosperita
spolehlivé couvala do nižších poloh,
při pohybu vpřed oslepla na jedno
oko a asi v padesátém tunelu utrpěla
úraz. Vrazili jsme plným tempem,
tedy asi 15 km/hod., do kupy písku.
Proč tam byla, co my víme. I v tak
střídmém tempu jsme získali bouli a
Prosperita oněměla. Písek jí zadusil
trum pety, zkorm oucený Kan-Kan
zastavil nad první roklí. Však Číňan s
výjimkou jídla si nejvíc potrpí na hluk,
auto bez klaksonu pozbývá své raison
ďétre.
Z mlhy vypochodovala mládež v
téměř sevřeném útvaru. Sto hlav, kaž
dá se žlutou helmou, s praporeční
kem v čele. "Halo, h o w a r e you” volali
přátelsky, jako by nebylo prasácké
americké politiky vůči ostrovu.
Těchto výprav jsme potkali nemálo.
Mládež jde pěšky, přes ostrov, přes
značné pohoří, získání tohoto bobříka zdatnosti trvá víc než týden. Je to
ovšem zkušenost s maximálním dra
matickým potenciálem, víc ostrov ne
může poskytnout, většina lidu ne
bude mít příležitost někam jinam se
kdy podívat. Zde je příležitost od
poutat se od prostoru, přecpaného
člověčinou, a dosáhnout přírodu, tu
pravou, bez lidí. Však prý jen Bangla
déš má hrůznější hustotu obyvatel
stva než Taiwan.
Kan-Kanův otorinolaringologický
zásah byl jen částečně úspěšný.
Prosperita se ozývala sípavě, přiškr
ceně, naprosto nedostatečně. Silné
nachlazený Louis Armstrong by zněl
zurčivěji. Den co den, Kan-Kan vy
jímal a piplal pacientčiny hlasivky.

Unavující, umrtvující horské motá
ní, kdy už tomu bude konec, konečné
jsme za hřebenem, je vidět na lesy
zčásti jehličnaté, zčásti ovocné. Ano,
borovice sousedily s broskvemi. A
proč tolik lanovek? Na svoz úrody,
do kovových klecí a šup s tím do údolí
a na trh.
Koupili jsme plody u cesty. “Samí
boháči,” zdůraznil Kan-Kan. Však
broskve, meruňky, jablka a hrušky
jsou plody mírného klimatického
pásma. Tady má trs banánů menší
cenu než pět našich švestek do hrsti.
Konečné jsme dorazili do horského
městečka Lishan s hotely, jimž vévodí
mimořádně fotogenická skupina
budov v tradičním čínském provedení
a pod zcela netradiční firmou: Nikoliv
tedy “ Zlatý drak blažené harmonie” ,
ale toliko "Guest House” - Ubytovna,
ROH.
Cizinecký ruch ještě nekvete. Kro
mě zámořských Číňanů jsme viděli
Japonce - zde jakož i na zbytku Taiwanu. Ani jediný autobus s bílými
ďábly.
Má to své výhody. Například se na
nás nevěšeli dryáčníci, nikdo nám
nestrkal cetky. Měl jsem též tuhle
zkušenost: Dívky s vybavením, při
pomínajícím středoevropské pouliční
párkaře, prodávaly cosi malého bale
ného v zelených listech. Projevil jsem
zájem, ať tedy Priscilla zjistí, vo code.
Pinang to je, nemáme tušení. Takže
jsem koupil.
Prodavačka odmítla vzít peníze -že
prý mi to beztoho nebude chutnat.
A proč ne?
Poněvadž my cizinci prý nedovede
me věc vychutnat, řekla mile, neurážlivé, as a matter of fact.
A že by takovéhle zvyky vydržely
pod náporem cizineckých turistic
kých hord?Tedy k věci klinicky: První
chuť zcela odporná, druhá trpká

hrdlo se stáhlo jako hlasivky Prospe
rity v tunelu, třetí chuť už zajímavá,
až jsem dospěl k diagnóze, že to patr
ně byla odrůda mírné narkotických
ořechů, jež jsem se před lety naučil
chroustat v Indii.
S výjim kou pádu do strže nám pro
zatím nehrozilo nebezpečí, že se ztra
tíme. Na opačné, tedy západní straně
hřebenu sjíždíme tam, kde žije valná
většina ostrovanů. Přibývá silnic, nepřibývá ukazatelů, i Kan-Kan jezdí
dokola, vidíš, a tys sem chtěl jet s
námi sám, zbytečné Priscilla zdůraz
ňuje mé nedostatky.

Kaohsiung, jeden z největších pří
stavů a loděnic světa.
Batalión vojáků v plné polní, s těž
kou výzbrojí, pod helmou aby se jim
mozek již vysmažil.
Přírodní rezervace Kensing, kde
odrůdy cikád, velikosti mladších vrab
ců, zpívaly tak hrozivé hlasitě za zá
padu slunce, že jsem si je natočil na
magnetofon. Výsledek: jejich napros
to autentické vřeštění zní jako me
chanická porucha.
Konec ostrova se jmenuje Olanpi,
v dosahu jsou pláže a voda s lahod
nou teplotou nad 30 stupňů Celsia.
V Čínském jižním moři si hrajeme
dlouhé hodiny na vodní buvoly,
U opačného břehu
kompenzujíce frigidní zážitky z všeli
V Tainanu, jediném historicky za jakých Atlantiků. Vesnický hotýlek
má televizi, video kazety, račte si vy
jímavém městě ostrova (holandská
brat, chlapeček vybírá Jamese Bonpřístavní tvrz, paláce, chrámy) se
dy. Jestliže na Západě Dr. No mluví
potkáme s Herakleitem na půl cesty:
anglicky, zde James Bond mluví čín
takhle totiž vypadal Taipei před dese
sky.
ti lety. Více bicyklů než motocyklů a
Ráno hlásili na rádiu, že Chen
více m otocyklů než autom obilů,
Chen-tung, třiadvacetiletý někdejší
menší obchody, menší všechno, i
rudý gardista z Kantonu, jenž zvolil v
kraválu krapet ubylo. Stavěli jsme se
r. 1979 svobodu, není rybář, ale rudý
u příbuzných s devíti dětmi. Seděl
špion. Za šalbu právě obdržel 14 let
jsem před televizí u finále světového
odnětí svobody.
mistrovství (čili ITALIA vs. BRD 3:1)
K snídani jsme si poručili ony taia rozprávěl s pošramocenou neteří.
nanské pouliční dobroty. Paní při
Nedávno pochodovala přes pohoří,
kývla a brzo nám děcka přinášela
zasáhl ji balvan a částečné se skutále
klasický čínský horor: lavor rozvaře
la do rokle. Chudinka byla ještě velmi
né rýže, veleslané sušené rybky, silně
zafačovaná. Též jsem se dověděl, že
páchnoucí okurky tmavozelené až
nepřesný překlad mého povídání v fialové, čtyři dumplings, studené,
Taipei vyšel i zde v provinčním tisku.
smrtelně bledé blbouny, čtyři volská
Hotelovým snídaním se vyhýbáme
oka, politá slaďoučkou omáčkou.
(západní nedovedou a východní je
Nasytili jsme se burskými oříšky.
málo jedlá), vyšli jsme do ulic a na
štokrdlátkách pod plachtou proti
slunci, jež už zuřilo o osmé ráno, se
Bohatý den
nám dostalo nejlepšího pojedění za
americký pětadvacetník na osobu.
Leč měli jsme před sebou bohatý
Přál bych si mít takovou krmi v ame den. Bohatý den. U majáku, kde je
rickém domově - hrnec se špinavé pěkná džungle na špacír, na ztracení
šedou tekutinou - totiž na výsost vý a též případné uštknutí plazy, nedale
živné mléko ze sojových bobů s ko od Čankajškovy sochy fotografuji
mandlovou příchutí - do jedné ruky, nápis s mnohafunkčním zákazem: Je
a čtvrtmetrovou tyčinku ze smažené zakázáno vkročit, lovit, fotografovat,
ho, křupavého materiálu, jakoby malovat, patrně i dýchat.
kobližkové substance, do druhé ruky.
Jeli jsme dalších pár kilometrů,
Stále k jihu míříme, na nejjižnéjší džungle zmizela, zde na svazích s
cíp, odkud piý je někdy vidět až do travinou by mohli zavést dobytkářFilipín, na nejsevernější cíp Luzonu. ství, úzký profil na ostrově s mnoha
Když jsem tam byl poprvé, blížil se lidmi a málo pozemky. Opustili jsme
tajfun a odpoledne bylo vidět asi na Prosperitu u mostu a slezli k prázdné
pláži. Vlevo se vlévala řeka, vpravo
dvacet metrů.
Na dálnici - oné freeway, na níž se jsme měli moře pro sebe. Vody duněly,
musí platit - zastavíme na restplacu, ve vlnách jsme se váleli, košili jsem si
cestující dlabají obědy, ale místo aby nesundal, chladila ze včerejška při
se dívali do talíře, většina je přilepená pálená záda, nic nás nerušilo, až pak
ke řvoucí televizi s krvelačným dra jakýsi protivně ustavičný pískot.
matem. Pimprlátková pohádka, lout
Hele, tamhle někdo mává, ale to ne
ky se rasantně rubají. Několik oběd bude na nás, jenže bylo. Když jsme se
vajících vojáků tleskalo.
pořádně rozkoukali ve směru hvizdu,
Míjíme: plantáže na úhoře, v podo rozpoznali jsm e skupinu vojáků na
opačném břehu řeky. Plno křikua po
bě umělých rybníků, po nichž se pro
hybů, abychom se přiblížili.
hání jakési šlapadlo bez šlapajícího,
nervózní mechanická vážka, prý roz
Tedy jsme se zvedli, pomaleji, než
hání potravu.
by se jeden pohyboval bez ponouká
Banánovníky v městských ná ní. “Co chcete?” křičel Kan-Kan přes
dvořích.
vodu.

“Okamžitě sem připlavte!” chtěli.
To zrovna, vy volové, namočit si
kameru a dokumenty. Navrhl jsem
dát se do pochodu k Prosperitě na
naší straně řeky. Jenže vojáci kromě
píšťal měli též zbraně. Ty na nás na
mířili.
Zastavili jsme, ale odmítli brodit.
Ukazovali k uším, že náhle neslyšíme,
a sedli si na břeh. Pravé poledne, ne
falšovaný tropický žár, ještě že máme
ochranné čepice. V Taipei jsem si
vzpomněl na čepobití, tady mi hlavou
probleskla vojenská léta v jednotkách
beze zbraně pod komandem maršála
Alexeje Čepičky.
Konečně se čtyři ozbrojenci od
poutali ke kilometrovému pochodu k
mostu, pak přes most a ke kilometro
vému pochodu k nám. Priscilla s klu
kem řekli, že budou předstírat ne
znalost jazyka, čínsky bude ml uvit jen
Kan-Kan a já do toho budu křičet
anglicky. Vyňal jsem vizitky nej
znamenitějších osobností a strčil do
kapsy na troud už uschlé košile.
Vojáci v bleděmodrém si na flinty
cestou nasadili bajonety. V čele kro
kem mířil kaprál s krysí hlavičkou:
prázdný, důležitý ksicht, leč s cukem.
Též trhal ramenem pravé ruky, v níž
držel pistoli. Přistupuji s vizitkami.
Předstíral, že mě nevidí, a hned na
Kan-Kana, co že jsme neuposlechli
pištění a neplavali.
Odpověděl, že jsme nechtěli utopit
propriety, případné i sebe.
Tady je zakázáno koupat z důvodů
státní bezpečnosti.
Nikde není cedule.
Proč by byla cedule, k zákazu došlo
dneska ráno.
Jak my to máme vědět, že je dneska
zakázáno?
Nemáte tady být.
Nemohli jsme vědět.
Měli jste plavat.
Nechtěli jsme se utopit.
Čili klasické orientální vyjednávání
o koze a o voze. Znovu přistupuji s
vizitkami důležitých osob. V očích
poďobaného hlodavce se ničeho nedopátrám. Studuji jeho doprovod. Tři
obličeje bez výrazu. Takhle stojí automati na všech vartách ve všech do
bách, zemích a politických vyznáních
světa.
Takhle zblízka na nás zřejmě ne
budou střílet, a než čekat na pétistépadesáté zopakování již vyřčeného,
dal jsem se na cestu k mostu. Hlo
davec vystřelil pistolí k nebesům a já
se strachy neposral, dodnes šedivím.
Všichni jsme se hnuli, kaprál si po
spíšil v čelo trestního komanda.
“ Co si povídají?” ptám se ženy.
“ Tamhleten zrovna povídá, že to
beztoho nevyhrajou, tady proti nám
cizincům,” a ukázal na kmána. Ha,
záblesk naděje, pokusíme se o ideo
logickou diverzi.
“ Dej mu cigaretu," řekl jsem KanKanovi.
Defaitistický vojín ji přijal. Když si

zapaloval, postřehl jsem na jeho zá
pěstí vytetovaného Mickey Mouše.
Hrozné horko, v tuhle dobu zaleze
do stínu i nejpitomější slepice. Dobelhali jsme se k rozžhavené Prospe
ritě. “ Pote sem,” křičím na kaprála,
“tady to je,” a chtěl jsem ho přivézt k
přilepeném u povolení vjíždět do
parlamentu. Poddůstojnická důleži
tost mě nadále ignorovala. Obcházel
nás, sem tam se podíval do hlavně
pistole a foukl. Za další půlhodinu
odjel na motorce.
Kan-Kanova rozprávka s kmány
nikam nevedla. Že plní rozkazy, s
jejichž obsahem je nikdo neseznámil.
Převzal jsem velení: A jedem na
velitelství, jeden z vás s námi, abyste
měli jistotu, a ukázal jsem na Mickey
Mouše.
Do vozu s nasazeným bajonetem se
nám nevešel. Ukazuji, že buď bodlo
vystrčit z okna nebo odmontovat.
Že tedy z okna, aspoň chytíme svě
ží vánek.
Když jsme dorazili k velitelství, kry
sí hlavička pochodovala před bu
dovou. Ze kapitán je na obědě a kdo
ví, nikdo neví, kdy se vrátí.
Jen co to dořekl, přijel na motorce
příjemný mládenec v tričku a tre
nýrkách, na boso - toť velitel.
A mluvil jakž takž anglicky. Koneč
ně uplatňuji vizitky, vedu k privilego
vanému glejtu na Prosperitě. Kapitán
se omlová, já zvyšuji rychlost. Tady
hle ten prašivec na nás poručil zalícit
zbraně, mířili na nás, žaluji, kapitán se
ještě víc omlouvá a nás se zmocňuje
pocit účasti nefalšovaného rehabili
tačního řízení. Dochází k sepsutí
kaprála, ten se smršťuje, a cuk na
poďobané tváři získává na intenzitě.
Degradovat, degradovat, doporučuji
s pomstychtivou vervou.
Rozešli jsme se s velitelem jako
přátelé, se slibem, že nepředložím
stížnost ve vládních kruzích.
Tedy epizoda, epizůdka, ale vy
čerpala nás do mrtě. Však co, vždyťsi
automati mohli vystřelit do nepravé
ho, byť politicky naprosto nelevého
terče. Nejvyčerpanéjší byl náš kluk.
Po všech bondovkách a thrillerech,
poprvé okusil cosi autenticky skoronebezpečného. Dodnes tvrdí, že to
byl jeho největší zážitek.
Do hlavního města jsme se vraceli
nedramaticky. Sun Moon Lake, po
pulární jezerní výletiště v horách
upadá, jezero vysýchá, komercia
lizace přibývá. Toliko jsme ocenili
zbrusu novou katedrálu a pár opic.
Jedna zručně kouřila cigarety.
A ještě ani jeden tajfun se tuto se
zónu nedostavil.
Zpět v Taipei jsem měl ještě pár
pochůzek a pohovorů s potentáty.
Zástupce nejvyššího velitele taiwanské F.B.I. mi předal náramný
diplom: Za zásluhy v boji proti světo
vému komunismu.
Naštěstí o poctě v novinách ne
psali.
Vždyť my míříme - míníme mířit do rudé Číny.
□

Miloš Ondrášek

Jeho blahorodí
blahovičník
Po uveřejnění mé eseje o australské
zvířeně a jejím českém názvosloví
(Západ 4/1982) jsem byl dotázán,
proč jsem se také nezmínil o původu
slova “ blahovičník” , když se stromy
tohoto jména podílí 90 % na lesním
porostu v Austrálii a tvoří životní
prostředí většiny suchozemské fauny.
Dosud bylo popsáno 450 druhů blahovičníků a nespočet variant a forem.
Anglosaská botanika nazvala strom,
jehož okvětní lístky zůstávají pevně
uzavřeny i po dobu květu, eukalyptem, tento termín pak převzaly i jiné
jazyky. V řečtině jsme se učili, že eu
znamená “dobře” a kalyptó“skrývám,
zahaluji” ; eukalyptos a ve středověké
latině se již vyskytující eucalyptus
překládáme “dobře skrytý" a více
snad již nemusím dodávat. Snad jen
to, že podobný kořen má slovo apo
kalypsa (apokalyptó - odhaluji, apokalypsé - zjevení), původně zna
menající Zjevení sv. Jana obsahující
líčení při skonání světa.
Vraťme se ale k našemu stromu.
V Rostlináři, který napsal Jan Svato
pluk Presl v letech 1820-35, je eukalypt
nazýván půvabně česky znějícím vý
razem blahovičník, i když plně ne
vystihuje z řečtiny odvozený botani
cký název a poněkud rusifikuje, ani
linguistika se nevyhýbá módě. Možná
že právě proto dáváme nyní přednost
eukalyptu před blahovičníkem. Mladá
fronta vydala před 6 lety sbírku Karlem
Ulbertem přeložené australské lidové
poezie Oheň z dříví eukalyptu, v Su
praphonu tyto balady vyšly na gramo
fonové desce nesoucí stejný titul. Že
by blahovičník nezněl v dnešní porušfované Praze nadost exoticky?
Nevím, tak stejně jako nemohu nabíd
nout zdůvodnění, proč říkáme eukalyptový a nikoli blahovičníkový olej.
Když mne v dětství trápívala rýma,
maminka ordinovala “ eukalyptovou
silici” do hrnce s vařící vodou, ten pak
přikryla i s mou hlavou velkým ruční
kem, musel jsem inhalovat a horní
cesty dýchací se měly uvolnit pů
sobením aromatických par. Tak jsem
důvěrně poznal vůni typickou pro
australskou přírodu a již zamlada se
připravoval na sžítí s protinožci. Ten
rabín, který kdysi řekl, že “Bůh nemůže
být všude a proto stvořil matku” měl
nepochybně pravdu.
Groteskní chyby z neznalosti au
stralských přírodních podmínek se
dopustili autoři Stručného etymologického slovníku jazyka českého
(Státní pedagogické nakladatelství,
Praha, 1967). Vysvětlují, že eukalypty
"dobře skrývají” močály a vysušují
bažinaté kraje. Ty ve vnitrozemí Austrá
lie neexistují, země se vyznačuje aridními a semiaridními podmínkami a

blahovičníkům se daří pouze v suché
půdě, na vegetačním cyklu se dokon
ce podílejí i lesní požáry. Obdobnou
desinformaci nedávno utrousil praž
ský týdenník Květy v reportáži o indonéském archipelágu. Strom durián
(Durio zibenthicus) byl mylné nazýván
hovénií. Když jsem v těchto končinách
cestoval, musel jsem jednou kvapně
vystoupit z autobusu, ve kterém se
tísnili cestující spolu s různými do
mácími zvířaty nemluvě již o všeli
jakém zboží včetně hromady ovoce.
Plody se velikostí a barvou podobaly
dýním a vydávala odporně fekální
zápach. Byl to durián, když jej přátel
ský Sumatránec rozkrojil, zápach
pronikavě zesílil, můj soused se do
plodu s chutí zakousl a kus mi nabídl,
nezbylo mi než opustit autobus. Výraz
hovénie by tedy byl pro durián více
než vhodný, Květy však botanické
názvosloví nemohou korigovat, i když
socialistické noviny musí mít vždycky
pravdu a desinformace je jejich do
ména. Každá lepší rostlinozpytná
příručka nám řekne, že Hovenia dulcis
(jaký to pro český jazyk a nos proti
mluv) existuje, roste na Dálném Vý
chodě, Japonci tomuto keři říkají
“ medový” a Angličané “ hrozinkový” ,
protože nese lahodné ovoce.

□

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

Jlřf Hodač

tenkrát soudu: “ Rozhodla jsem se
udělat něco, co by vás šokovalo.
Protože jste suroví, musela to být
surovost ještě větší, než jaká vám ne
vadí. Doufám, že tak upozorním na
V Praze chodí pošta mizerně. Když osud všech slabých a bezmocných.
Proto jsem zabila ty lidi. Nikdy před
dorazí dopis do redakce na Václav
tím jsem je neviděla. Neznám je. Je
ském náměstí, mluví se o tom už tři
na Vás, abyste si pro sebe udělali
dny v kavárně Slavia stejně jako ve
závěr. Nezamyslíte-li se nad vztahem
čtvrté cenovce kdesi v Hloubětíně.
k bezbranným, je pravděpodobné, že
Těch několik řádků od ní vyzradilo,
v budoucnu někdo udělá něco po
co sice policie a prokuratura věděla,
dobného v ještě drastičtější podobě.”
ale co se tutlá:
Prokurátor: "Co byste dělala, kdy
“ Ne dopravní nehoda. Vražda,
by místo důchodců na zastávce stála
pánové," tvrdila už tehdy, když ji rvali
skupina příslušníků VB?”
od volantu. Zavolali psychiatra. Po
Hepnarová: “ Co na tom sejde?”
hodině rozpačitě připustil: "Asi to
Prokurátor: “A kdyby tam stála
vražda bude.”
skupina dětí?”
Polobozi v naší redakci jsou disci
Hepnarová: “ Jedno, ne?”
plinovaní. Tiskovina už zas dávno
Chtěla trest smrti. Kopala s pro
nemektá, co se nemá a co se nesmí.
kurátorem. Sama proti sobě. “Nechte
Nejenže neotiskne text dopisu, jak
toho, pane doktore," okřikovala ob
naivně doufá holka z náklaďáku, ale
hájce, když marně zvedal hlas. Byl z
zdrží se i jakékoli zmínky. Pravé ko
toho otrávený. Pak umřel. Bez zjevné
munikační kanály však fungují jinak.
souvislosti s případem.
U piva se řekne, co se ví. A co se ví v
jedné hospodě, ví se hned vedle. Pak
Nejsme na to zařízeni
ve všech hospodách a vůbec.
“Ta blbá kráva” , tituluje' dosud
Byla homosexuální. Lesbička. Je
Olgu Hepnarovou lid. Teď přejde k
den z kořenů byl nesporně právě tam.
označení: “Ta svině."
Nemá to snadné, kdo v sobě skrývá
tenhle problém. Ještě hůř je na tom
Ve věci “ príigelknabe”
ten, jenž se k němu přizná v neto
lerantním prostředí.
"Mezi lidmi je nemálo těch, jimž
Nedlouho před osminásobnou vra
ostatní křivdí. Ubližují. Jdou po krku.
ždou na Letné navštívila Olga Hep
Každý z nich je otloukánek. Prúgelnarová obvodní psychologickou po
knabe. Jsou slabí buď psychicky
radnu: je osamocená, bezradná.
nebo fyzicky. Nedokáží se bránit.
Ráda by našla stejnou dívku.
Hledají pomoc. Marně. Hledají oMuž v bílém plášti jí na to řekl ne
chranu. Zase marně. Okolí ihned vy
smrtelnou větu, kterou znovu zopa
cítí jejich bezmocnost a tím víc si na
kuje před soudem:
nich odreagovává vlastní zlobu. Šláp“ Naše socialistické zdravotnictví
ne-li v tramvaji jeden člověk druhému
není zařízené na to, aby homosexuá
na nohu, omluví se. Když ale vycítí,
lům hledalo partnery.”
že ten vedle je prugelknabe, rozzuří
A odkráčel věnovat se vědě.
se, vrazí do něho ještě rukou a vy
nadá mu, co se blbě motá. Takové
Je to mor
jsou situace, v nichž je prugelknabe
“ Ani slovo!” , zbrunátnél šéf, když
denně pětkrát, desetkrát. Stejně tak
jsem zkoušel něco o procesu dostat
na něj pět či deset takových situací
do novin: “Ani slovo! Budeme tisk
čeká zítra, pozítří. Prugelknabe je
nout jen ČTK. Když nevydá nic, tak
nešťastný. Je outsiderem. Nemá šan
ani řádku!”
y
ci. Nenávidí ty surové a silné kolem.
To byl můj úděl. Uděl českosloven
Zoufale, nekonečně je nenávidí a
přitom sní, že jednou přijde chvíle
ského novináře: chodím sice denně
odplaty. “Nikdo z vás, kteří ubližujete
do Spálené k soudu, ale jen pod tou
slabým, by nemohl klidné usnout,
podmínkou, že o tom nebudu nic
psát.
kdyby tušil, kolik nenávisti v sobě
nosí armáda otloukaných a jaké vy
“ Vidíte,” řekne známý zkrim inálky:
mýšlí formy odvety," řekla později
“ Vidíte to, vidíte.”
Olga Hepnarová při procesu, který se
K soudu chodí také spisovatel Nor
konal v největší pražské soudní síni,
bert Frýd. “ Určitě stojí za knihu,”
řekne mi zkraje takhle o přestávce.
v “ porotě".
“ Mám to v hlavě - prosondovat celý
Byť na vstupenky, bylo ve Spálené
jejich rod. Někde musí být genetický
ulici natřískáno k prasknutí: Tak
zádrhel...” Matka Hepnarové je lékař
říkajíc lidmi od fochu. Paničkami
lidí od fochu. Přítelkyněmi paniček
ka. Otec dělá v bance.
lidí od fochu.
O pár dnů později mne Frýd vezme
Olga Hepnarová nebyla už “ blbá
kolem ramen: "Příteli, já jdu od toho.
kráva" ani pouhá “svině.” Postoupila
Nemusíte na mne dát, ale v podstatě
vám radím totéž. Narazíte.”
ještě o stupínek výš: “Ta zatracená
svině.”
Potom jednou ještě dodá: “ Co ta
“ Já jsem taky prugelknabe,” řekla
holka říká, to je mor...”

O tom strašným mordu
“ Ne popravit. Utratit ji měli,” řekl
psychiatr a pokýval prošedivělou
hlavou. Vidí do lidí a tedy ví. Má na to
glejt i roky.
Ne popravit. Utratit ji měli. Byla to
chyba v principu, nejen v režii.
Vzato kolem a kolem, poprava je
okázalou komedií k ničemu. Trestní
řád určuje, že se jí smí zúčastnit velmi
skrovné publikum. Předseda senátu,
prokurátor, náčelník věznice, lékař...
Nikoho z nich to vlastně nebaví. A po
kud jde o odsouzence, je nasnadě, že
má svoje starosti.
Samoúčelný obřad. Zvonečky,
bambule, cingrlátka a střapce na
něčem, co je strašně prosté.
Naproti tomu utratit lze veřejně a
přesto bez diváků. Chladně, tiše, bez
zájmu. Bez nadutých slov a cigarety,
vsunuté do sevřených čelistí. Cy
ničtěji, a tedy s větší dávkou pravdy.
Utrácí se zatoulaná kočka. Či stra
chem podělaný pes; kdosi jej přivázal
u patníku, bouchl dvířky a zmizel v
dáli v naleštěné škodovce.
Olga Hepnarová byla zatoulanou
kočkou. Byla i nečistým Vořechem na
motouzu, nevědoucím jak, kudy ani
kam.
Takový pes kouká za odjíždějícím
autem a nechápe, proč mizí tam, kde
se rovnoběžky sbíhají.
A přesto ji dali katu.
Paní, nesu vám psanf
Dopis údajně přišel na můj stůl:
pod firm ou "právní propaganda” mi
patřily krvavé historie v zemích Koru
ny české i na Slovensku, (ovšem s
citem - byl už začátek sedmdesátých
let). Pak si kdosi všiml, že jsem už rok
na vojně. Přečetli jej pořádně a roz
klepaly se jim ruce.
Olga Hepnarová hodila obálku s
adresou naší redakce do poštovní
schránky na třídě Pionýrů v Praze Břevnové. Poté se rozjela s vypůjče
ným náklaďákem, hodila jedničku,
dvojku, trojku, prosvištéla kolem
Hradu, stadiónu Sparty a minister
stva vnitra a na zastávce tramvaje
blízko dolního konce Obránců míru
vjela do lidí.
Ta stanice má svou historii. Ulice
se směrem ke Strossmayerovu (pak
Kopeckého, nyní opět Strossmayero
vu) náměstí svažuje držkopádem;
kdysi jednou tramvaj nezastavila a
projela protější prodejnou Pramene.
Teď tam Olga Hepnarová náklad
ním autem z půjčovny zabila osm
lidí. Chvíli kličkovala na chodníku.
Zastavila. Vypnula zapalování. Za
řadila první rychlost a zatáhla ruční
brzdu. Vyklonila se, natočila venkov
ní zrcátko a pečlivě si přičísla tmavou
ofinu. Čekala, až ji seberou.

Nechci 2ft v lidské společnosti
Ona dostane poslední slovo a po
staví se. Je drobná, útlá. Ztrácí se
mezi ženou ve stejnokroji a uniform o
vaným chlapíkem.
Teoreticky jí zákon dává právo říci
ve svůj prospěch cokoli: může prosit,
obviňovat, argumentovat, lhát.
“ Prosím slavný soud, aby mi dal
trest smrti,” poví místo toho. Poznala
a pochopila: její pohled na svět ni
koho nezajímá.
“ Žádám pro sebe trest smrti, proto
že již nechci žít v lidské společnosti.”
Usměje se a zase si sedne. Po
každém jejím boku hora netečného
masa.
Krev, krev, krev
Chtěla prý vyhodit do povětří ně
jaký sál plný lidí. Kde sehnat výbušni
nu a jak to zvládout technicky. Usoudila tedy, že půjde za řidičku auto
busu; při nějaké příležitosti jej zdemoluje na padrť. Řekli ale že k auto
busům holky neberou. Honilo se jí to
v hlavě skoro deset roků, vlastně od
puberty.
Lid nemá rád, honí-li se něco ta
kového někomu v hlavě.
Náš lid volá po krvi. Náš lid chce
krev. Když se naposled schází soud,
ve Spálené ulici se zastavuje doprava.
Je pracovní sobota; na svém pra
covišti by měl pracovitě pracovati
pracovitý pracovník. Pravý opak je
pravdou: na ulici i v budově soudu
není k hnutí. Jakýsi učitel se dere
chodbami s celou školní třídou. “Nešetřte tu zatracenou svini,” syčí dav.
Pak je po všem.
Příslušníci VB vyloví z vozů mega
fony: "Občané! Rozejděte se! Dostala
trest smrti! Už můžete klidně domů...”
Dav spokojeně mručí. Rozchází se
v pokoji.
Lidová jídelna v řeznictví přes ulici
nabízí krvavá jelítka, krvavou tlačen
ku a krevní tučnici.
SluSný člověk nemorduje
Sedím ve vinárně u Šuterů šchlap
cem, jenž tehdy u soudu dokázal pra
podivnou véc: “Jestli jí dáte trest
smrti, budete horší vrazi, než je ona!” ,
zařval do očí předsedovi a čtyřem
členům senátu. Předseda se křečovi
tě usmál a mávl rukou: "Nonono,
chlapečku.” Ten hoch má totiž na
takové řeči papír. S nevyléčitelnou
chorobou je vlastně pořád v nemoc
nici, pouštějí ho vždy jen na chvíli.
Taky outsider. Otloukánek. Průgelknabe. Vlastně její jediný opravdový
přítel. Několikrát s ním i spala, přesto
že styk s ním jí neříkal vůbec nic.
Poté, co vynadal soudu, se na něho
policisté sápali vždy už ve dveřích;
vysypali mu aktovku a prohledali
všechny kapsy. To vše v obavě, žečin
Olgy Hepnarové nejen schvaluje. Že
by jej přímo v soudní síni mohl roz
vést dál.
Slušný člověk nemorduje. Neví to?

Třese se, a když zvedá ruku se dvě
ma deci, bryndá na ubrus. Je pohub
lý, vyzáblý a vypadá ještě hůř než dřív.
“ Příčina smrti udušení z oběšení,”
jektá zuby a zajíká se: “ Její matka mi
ten papír ukázala. Je to možný?”
Březen 1975. Rok ženy. A krátce po
Mezinárodním dni žen. Olga Hepnarová byla hezká holka, věk jen lehce
nad dvacet.
Vrchní od šuterů si nás měří. Já
koukám beze slova před sebe, a ten
kluk nahlas brečí.
J iří Hodač byl do roku 1980 redakto
□
rem Svobodného slova v Praze.

Kruté mučení
v Afganistánu
Mezinárodní porota uspořádala v
Oslu v Norsku třídenní výslechy
svědků o mučení, jakého užívají pří
slušníci sovětských okupačních sil v
Afgánistánu na afgánských oby
vatelích.
Mohammad Ajub Assil, bývalý
plukovník a profesor trestního práva
na policejní akademii v Kábulu, po
psal před mezinárodní porotou sedm
druhů mučení, jež na afgánských
obyvatelích pravidelné a systema
ticky používá sovětská tajná služba
KGB. Podle Assilových slov je afgánské ministerstvo vnitra i afgánská
policie přímo řízena sovětskou KGB
od úrovně ministra až po posledního
úředníka... Plukovník Assil uvedl, že
důstojníci sovětské KGB a jejich vy
cvičení afgánští agenti užívají k mu
čení drátu s elektrickým proudem,
které připevní klipsnami na pohlavní
ústrojí mužů a prsní bradavky žen.
Afgánští náboženští věřící jsou dále
mučeni dřevěnou tyčí v otvoru ko
nečníku a vytrháváním chlupů a vou
sů. Vězni jsou rovněž donuceni otevřít
ústa a vyšetřující orgány jim močí do
úst. Mučitelé posílají na vězně roz
zuřené policejní psy a věší své oběti
za nohy hlavou dolů. Afgánské vě
zeň kyně jsou systematicky znásil
ňovány a jsou i subjektem jiného
sexuálního zneužívání... Plukovník
Assil byl osobně svědkem zmíně
ných druhů mučení, předtím než loni
v listopadu opustil Afgánistán. Podle
jeho výpovědi už zahynulo při mučení
jen ve věznici ministerstva vnitra v
Kábulu na 12 tisíc osob... Jiní svěd
kové vypovídali před mezinárodní
porotou v hlavním městě Norska v
polovině března o tom, jak byli sami
mučeni. Mladá dívka, která z obav
před pronásledováním vlastní rodiny,
žijící ještě v Afgánistánu, uvedla
pseudonym Farida Ahmadi, hovořila
o svém zatčení v době, kdy byla stu
dentkou čtvrtého ročníku medicíny
v Kábulu. Prohlásila, že byla osobně
dvakrát mučena připojením drátů s
elektrickým proudem na vlastní tělo,
a že byla rovněž nucena stát bez
přestání po dobu dvou týdnů... Fa

rida Ahmadi při výslechu uvedla
jména některých afgánských policej
ních agentů, kteří absolvovali spe
ciální výcvik v Sovětském svazu.
Amin, přezdívaný “ Překrásný” , se
specializuje na znásilňování žen.
šarif je zase odborníkem na mučení
elektrickým proudem. Jiní se specia
lizují na lámání kloubů a vypichování
očí. Farida Ahmadi uvedla, že byla
osobně svědkem, když jeden mučitel
vypíchl vězni oko a položil je na stůl...
Jiní svědkové před mezinárodní po
rotou vypovídali o používání injekcí
a černých pilulek, aby zlomili odpor
afgánských vězňů... Třídenní vý
slechy svědků před mezinárodní
porotou v Oslu byly sponzorovány
nezávislou norskou skupinou a při
nesly podrobná svědectví o sovětské
invazi a okupaci Afgánistánu. Svě
dkové, mezi nimiž byli i afgánští
uprchlíci, francouzští lékaři, sloužící
v neokupovaných oblastech Afgá
nistánu, a různí odborníci, předložili
otřesné doklady o porušování lid
ských práv a mezinárodního práva
Sovětským svazem, členka mezi
národní poroty, Rosanne Klassová,
prohlásila, že mučení, zcela zjevné
z výpovědí stovek, ba tisíců lidí, je
dnes v Afgánistánu záměrnou, dobře
uváženou politikou; a je prováděno
pod sovětským dohledem a někdy
také pod dohledem poradců z Něme
cké dem. republiky. Jde však o standartní proceduru. Rosanne Klassová
popsala průběh výslechu jako hrůzo
strašné, děsivé svěděctví, při němž
vlasy vstávají hrůzou. Bývalý člen
afgánské armády například vypovídal
0 tom, jak členové sovětské Rudé
armády uřízli hlavy jeho otci, matce
1 babičce... Vojáci připravili o hlavy
příslušníky celých vesnic. Svědkové
po tři dny znovu a znovu vypovídali
o úmyslných sovětských útocích na
civilní afgánské obyvatelstvo. Někteří
svědkové vyjádřili přesvědčení, že
cílem sovětské okupace je genocida
Afgánců. Paní Rosanne Klassová k
tom u poznamenala, že sovětské
chování v Afgánistánu ovšem možná
lidi přinutí význam slova “ genocida”
předefinovat. Prohlásila doslova:
“Sověti jednoduše chtějí afgánské
území; a jestli musí pobít lidi, aby je
dostali, jestli musí lidi mučit, aby je
dostali, nebo jestli musí lidi vyhnat,
aby je dostali, je jim prostě jedno.
Použijí jakoukoli metodu, která je
pro jejich cíl nejlepší. Tak to vypadá.
A myslím, že budeme muset předefi
novat slovo “genocida” , aby zahrno
vala i to, co provádějí Sověti v Afgá
nistánu.” Paní Klassová poté dodala,
že výsledkem, který nyní vidíme, je
úmyslná politika na zničení lidu a
jeho kultury... Plukovník Asii při
výslechu uvedl, že cílem mučení je
zlomit ducha afgánského lidu. So
větským uchvatitelům Afgánistánu
se to však podle jeho slov nikdy ne
podaří.

Americký vědec v Praze

Tohle může při požáru
zachránit váš život!

Odesílání
zahraničních léků
i bez předpisu
přesně a rychle
zařídí

V
padesátých letech, v době, kdy
vrcholily politické procesy, se v Praze
o b je vil a m erický vědec Joseph
H. Cort a tvrdil, že je v USA politicky
pronásledován a aby mohl vědecky
pracovat, musí emigrovat do Česko
slovenska. ňadu let pracoval v
nemocnici v Krči, publikoval řadu
vědeckých prací společně se svými
československými kolegy, a po roce
maq. farm a cie z ČSR
1975 se vrátil do USA. Tam pracoval
* * *
na lékařské škole Mount Sinai v New
Yorku, dostával dotace na vědecký
výzkum, publikoval vědecké práce a
učil až doroku 1980. Dokonce vyvinul
3101 Bloor St.,W., N o. 204,
některé léky a zkoušel je na zvířatech.
Toronto, O n t.,C a n a d a
Teprve dodatečně se zjistilo, že
M 8X 2W 2
aspoň část svých výsledků falšoval.
Zpráva lékařské školy Mount Sinai o
(4 1 6 )2 3 3 -6 0 4 6 , večer 248-1959
tom decentně říká: “ Dr. Cort oznámil,
že určitá data a závěry nejsou dosta
tečně podepřeny vědeckým výzku
mem." Dr. Cort byl prý jako student
členem komunistické strany a měl
snad být v roce 1951 v USA obviněn
z podvratné činnosti. Jediné obvinění
proti němu, které americké soudy
640 Queen St. W „ Toronto M6J 1E4
projednávaly, však bylo vyhnutí se
Tel.: 366-2258 a 366-2259
vojenské službě a týká se doby, kdy
byl v Československu.
P.R.

Olga Olešovská

MEDFOR Services Lfd.

VENKA TRAVEL LTD.
JANA BLÁHOVÁ

Člověk na fotografii demonstruje
vynález Williama O. Holmese z Kali
fornie, jenž umožní obětem požáru
ve výškových budovách dýchat, do
kud nepřijde záchrana. Toto zařízení,
nazvané “ Holmesova dýchací trubič
ka pro výškové stavby” , sestává z
hadice 150 cm dlouhé, filtru a náústku. Lidé na hořících horních po
schodích vsunou hadičku do zá
chodové mušle, a prostrčí ji až za
hladinu syfonu, což je napojí na odvzdušňovací trubici vedoucí na stře
chu. V ní je dostatek čerstvého
vzduchu. Holmes, odborník na za
chraňování, doufá, že se jeho vynález
brzy stane součástí standartního vy
bavení koupelen ve všech výškových
domech.
(Převzato z populárního amerického
týdeníku National Enquirer.)

□

... a pak že neexistuje
v ČSSR svoboda slova
...Ve skutečnosti se jmenuje, jak
jsem se dověděl, Husik, což by se
dalo přeložit jako Chabá naděje nebo
Beznadějný. Není to ten jiskřivý kou
zelný typ jako já, nosí aktovku a brýle
a chodí po světě na plochých nohou.
Studoval ovšem na vysoké škole a
zřejmě se docela hezky zavedl mezi
politiky a jiným i vydřiduchy. Nemám
nic proti tomu muži, aťsi klidné klame
veřejnost, jen bych mu popřál: "Víc
štěstí pro příště."
Výňatek z kap itoly Když selžou přátelé
(Str. 227), knihy W. Saroyana Léto na
krásném bílém koni, vydala Práce, 1981,
přeložil J. Schwarz a J. Kořán.

C enově výh o d n é le ty p ro
návštěvníky z Č eskoslovenska
do K anady.
Levné le ty do Evropy.
DOVOLENÉ DO CELÉHO SVĚTA

Pro ty, co bydli daleko od Evropy...
POTRAVINY PRO
ČESKOSLOVENSKO
Všem pffbuzným a známým v Česko
slovensku můžete poslat svým jm é
nem pfim o z Německa potraviny čl
ovoce. Při posláni dráhou jako spěftnlna je zásilka již na druhý den v Če
skoslovensku. P oitou o něco déle.
Informace, seznamy zboži a ceny sl
vyžádejte u servisní služby EL,
Postfach 70 0103,
D-6000 Frankfurt/M 70,
WEST GERMANY

Etniku brzy nejvíce
S lužba č te n á řů m
Pražská cukrárna a kavárna “ O & V
Pastry Delite” , 1572 Bayview Avenue,
Toronto, On. M4G 3B7, tři bloky jižně
od Eglinton na západnf straně.
Otevřeno denně mimo ponděli.

“ Mladý uprchlík (zamečnik) se
ženou a Jedním ditětem žijící v
Podle kanadské výzkumné firmy
NSR hledají dobrou duSI, která
Multifax, v roce 1990 etnici (emigran
pomůže s emigrací do Kanady.
ti) budou tvořit největší skupinu v
Zn.: “ Dobrý pracovník” .
Kanadě.
V současné době je 8 milionů Kana
ďanů etnického puvodu, 6 milionů
Starousedlík hledá korespondenci
francouzského puvodu a 10 milionů
v čeStlně, angl., franc., špan.,
anglického původu.
něm., hobbles: hudba na kasetách,
Etnická menšina se zvyšuje každým
knihy, cestování, atd.
rokem o 150 000 (nepočítaje asi
Don Zales, Box 99, Custer, WA.
200 000 ilegálních imigrantů v Ka
98 240 USA.
nadě).

Interview

S Václavem Havlem hovoří Antoine Spire
In te rv ie w o tiště n é v časopise LE M O N D E 10. d u b n a 1983
seznamuji. Jsem při tom znovu a
A.S.: Nedávno vás, téměř po čtyřech
znovu překvapen a hluboce dojat šíří
letech, propustili z vězeni. Jaké je
vlastně vaše současné právní p o  a hloubkou podpory, které se nám
dostávalo nejen v době našeho pro
staveni?
V.H.: Mám tak zvané soudní (to zna cesu, ale po ceiou dobu našeho věz
mená časové nelimitované) přerušení
nění. Těší mne a považuji za velmi
trestu ze zdravotních důvodů. Teo důležitý - nejen pro nás, ale obecně reticky mohu od okamžiku, kdy budu zájem a podporu různých vládních
lékařem uznán za vyléčeného, najít činitelů, stran, politických organizací
kdykoli ve schránce obsílku, že mám atd. Přiznávám se však, že největší
radost nám z těch nesčíslných pro
tehdy a tehdy nastoupit k výkonu
zbytku svého trestu (zbývá mi ještě 10 jevů solidarity, které nelze ani vzdále
měsíců). Ve skutečnosti však ne
ně podezírat z toho, že se jim náš
myslím, že mají československé auto případ hodil do jejich vlastní politické
rity v úmyslu, abych se - aspoň v do hry, tj. těch které vyrůstaly spontánně
hledné době - do vězení vracel. V a “zdola” nejen z prostého humánní
dlouhodobější perspektivě závisí vše,
ho zájmu o osud bližních, ale i z
jako obvykle, víc na obecné politické
hlubokého pochopení zásadní ne
situaci, než na mně. Já se sice snažím
dělitelnosti duchovních a občan
chovat opatrně, do vězení se dobro ských svobod, z pochopení, že je-li
volně nehrnu, ale svých názorů a pos ohrožena svoboda a důstojnost kde
tojů se vzdát přirozeně nemíním.
koli na světě, je tím ohrožována všude
A.S.: Vaši státní činitelé tvrdí, že za a je tím útočeno na samo lidství člově
ka a tím i na snesitelnou budoucnost
názory se ve vaši zemi nezavírá.
V.H.: Za názory ne, jen za jejich pro nás všech. Vím, že mnozí z těch, kteří
jev. Co to je ale názor, který není pro veřejné na naši podporu vystupovali,
by se sami chovali - dostat se do
jeven? Což teprve svým projevením
se stává názor názorem?
takových situací, jako my - stejně jako
my a že my bychom se za ně stavěli s
A.S.: Byl jste necelý měsíc v civilní
touž intenzitou, s jakou se stavěli oni
nemocnici, teď už jste skoro měsíc
za nás. Vědomí tohoto širokého a
doma. Jak se k vám policie chová?
přesného porozumění skutečnému
V.H.: ftekl bych, že zatím je jakýsi
smyslu našeho pobytu ve vězení
“klid zbraní” . Mimo běžných šikan,
prováděných prostřednictvím jiných
(většině z nás byla nabídnuta mož
nost se mu vyhnout - například emi
úřadů, jako je například úsilí zbavit
mne pražského bytu pod záminkou, grací) mne přirozeně po léta věznění
že jsem si svou venkovskou chalupu posilovalo; škoda jen, že jsem nemohl
vědět vše, co vím teď.
zařídil tak, že se vlastně stala druhým
bytem (podle československých zá A.S.: Když mluvíte o tomto druhu
konů nesmí občan vlastnit dva byty), podpory, máte na mysli nějaké kon
mám od policie pokoj, nijak viditelně
krétní osoby nebo společenství?
V.H.: Mám na mysli různé nezávislé
mi aspoň nedává o sobě vědět (že
jsem odposloucháván, je ovšem
mezinárodní organizace (jako je na
pravděpodobné). Trochu se asi čeká,
příklad Amnesty International) a
co budu dělat a jak se budu vyvíjet,
četné specializovanější výbory a
trochu to asi vyplývá z celkově poně
občanské iniciativy (jako je například
kud zmírněného policejního tlaku
ve Francii založená A.I.D.A.), mnoho
proti Chartě 77, souvisejícího s obec
prostých občanů v různých zemích i
nou politickou situací v naší zemi, kte
mnoho intelektuálů; obzvláštní ra
rou dnes charakterizují známky určité
dost mně osobně dělá přirozeně hlas
ho vyčkávání a nejistoty. Tozmírnění je
různých mých vynikajících kolegů
spisovatelů, divadelníků a vůbec
ovšem jen relativní a omezené, svědčí
umělců jako je Samuel Beckett, Kurt
o tom například nedávný zásah proti
Vonnegut, Yves Montand, Arthur
františkánskému řádu.
Miller, Friedrich Dúrenmatt, Tom
A.S.: Jistě jste se už seznámil s velikým
ohlasem, který m ěl ve světě v roce
Stoppard, Siegfried Lenz, Harold
Pinter, Simone Signoretová, Gunter
1979 pražský proces s Výborem na
Grass, Joseph Papp, Bernt Engelobranu nespravedlivě stíh a n ých
mann, Saul Bellow, Heinrich Bóll,
(VONS), tedy s vámi a vašimi přáteli,
a s širokou solidaritou, které se vám
Leonhard Bernstein a další a další.
Nesmírné na mne zapůsobily zprávy
dostalo.
K.H.:Něco málo jsem se o tom do
o inscenacích dramatické rekon
zvídal už ve vězení, s kompletnější
strukce našeho procesu, o večeru
solidarity se mnou, pořádaném v
dokumentací, pokud přežila několik
domovních prohlídek, se postupné
rámci divadelního festivalu v Avigno

nu, a o četných dalších akcích. Ne
mohu tu jmenovat pochopitelně
všechny, kteří nás veřejně podpořili,
nemohu se však nezmínit ještě aspoň
0 jednom konkrétním projevu: totiž o
statečně vyjádřené solidaritě našich
přátel z polského KORu, kteří jsou
dnes v podobné situaci, v jaké jsme
byli my tehdy, a na něž musím trvale
myslet, tím spíš, že jsem sám poznal,
co to vězení je. To všechno musím
ovšem doplnit důležitou poznámkou:
stěží si dovedu představit, že by se
našemu případu mohlo dostat tak
rozsáhlé pozornosti v zahraničí, kdy
by nebylo obětavé, rychlé a nesmírně
nebezpečné práce našich přátel
doma, signatářů Charty 77, a mezi
nimi především těch, kteří ihned po
našem zatčení nastoupili na naše
místa v Chartě 77 i Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných (VONS),
dokumentovali náš případ informo
vali o něm svět a mnohdy za to museli
1 tvrdě platit.
AS .: Co byste mohl říct o vězení a
svém pobytu v něm?
V.H.: To by bylo téma na knihu, při
čemž ani ta kniha by nemohla vysvět
lit celou věc kompletně: jde o zážitek
ve své nejhlubší podstatě zřejmě nesdělitelný. Proto jen stručně: léta
jsem musel žít v atmosféře systemati
ckého lámání charakterů, strachu,
udavačství, výchovy k sobectví, v
amosféře intrik a nejrozmanitějších
přímých i různě zbyrokratizovaných
svinstev, tupé disciplíny i svévolného
šikanování, ponižování a urážek, při
praven přitom o možnost jakéhokoli
i nejprimitivnějšího pozitivního psy
chického, emotivního či smyslového
zážitku, jako je třeba chápavý stisk
něčí ruky, pohled na hezký obraz
nebo vlídné slovo. Znovu a znovu
jsem si uvědomoval, že smyslem vě
zení není jen vzít člověku několik let
života a připravit mu několik let trápe
ní, ale něco víc: doživotně ho pozna
menat, destruovat jeho osobnost,
vrýt mu do srdce rýhu, která se asi
nikdy nemůže úplné zahojit. Vězení
mi připadá trochu jako taková “futurologická laboratoř totality” : všechny
pestře skryté, nepřímé, nedokonalé a
jemné způsoby manipulace člověka
systémem a jeho kontroly nad ním
jsou tam nejen přítomny ve své nahé
kostře, venku těžko tak jasné viditel
né, ale jsou tam navíc rozvinuty k
dokonalosti, o níž může náš systém
ve sféře “vnějšího světa” zatím leda
snít. Zvláštní dramatismus tomu při
tom dává okolnost, že zkušebním ob
jektem této laboratoře není pocho

pitelně onen poddajný stádní a dávno
už nepřímo zmanipulovaný "sídlištní”
člověk, kterým by systém chtěl
každého z nás udělat, ale právě na
opak: vězení je prazvláštním shro
maždištěm svérázných lidí, lidí tak či
onak vyčnívajících či se vymykají
cích, ať už tím, že zabíjejí ze žárlivosti
své ženy, nebo tím, že bojují za lidská
práva. Nejvíc |e ovšem těch - jde hlav
ně o mladé lidi - kteří se dostali do
vězení prostě jen proto, že se ne
dokázali správně přizpůsobit, že je
tížilo dusno doby, rozčiloval pokry
tecký svět a někde nějak se - podivné,
hloupé, zcestně - vzbouřili nebo ani
nevzbouřili, ale zůstali prostě “jin í” .
Na jedné cele s dvanácti či pěta
dvaceti vězni se lze setkat s více zají
mavými, zvláštními, dramatickými,
tragickými, zcela jedinečnými a zá
roveň hluboké rozpory soudobého
světa a soudobého lidství bezděky

demonstrujícími lidskými osudy a
příběhy, než na mnohatisícovém
sídlišti. Takže tu jde vlastně o jakousi
tvrdou konfrontaci minulosti (tj. světa
individuálních osudů) s kýženou
budoucností (tj. světem totální uni
formity). Svého času jsem četl v
Rudém právu stať československého
ministra vnitra dr. Obziny, v níž roz
víjel myšlenku, že kriminalita v socia
lismu pramení z ještě nedostatečné
sociální homogenity obyvatelstva.
Škrtněte slovo “sociální" a máte klíč
k pochopení věci: až budeme všichni
stejní, nebude třeba soudů a věznic.
Plevel bude odstraněn - zrušením
pole. Opravdu: kde je popřen život,
jehož podstatou je přece rozrůzně
nost a nikoli homogenita, tam ne
může bujet kriminalita, nejen ta do
mnělá, ale ani skutečná. Abych byl
ale spravedlivý: tohle všechno není
žádnou zvláštní specialitou právě

československých věznic: hluboká
Foucaultova analýza m oderního
vězení ("Střežit a trestat” ) ukazuje,
že to je vlastně všude stejné: stále míň
jde o bezprostřednost trestu jako
bezprostřední odpovědi na zločin a
stále víc jde naopak o cílevědomou
deprivaci a destrukci lidské indivi
duality a identity. U nás to je všechno
jen asi zřetelnější a vyznačuje se to
četnými zvláštnostmi, vyplývajícími z
rozdílné povahy našeho systému.
(Mimo jiné: z údajů přímo načerpa
ných nebo nepřímo vyvozených z
každodenní podrobné četby Rudého
práva, mého jediného pramene infor
mací ve vězení, jsem vypočítal, že v
Československu je v přepočtu na
počet obyvatel čtyřikrát víc vězňů než
v USA.) Velmi zjednodušeně řečeno:
současné vězení není už dávno za
loženo na přímém fysickém strádání
(i když se občas i v něm pochopitelné
bije a hlad bývá občas i v něm), ale na
něčem horším: je souvislým, každo
denním, celodenním a neustávajícím
útokem na psychiku, nervy a mravní
integritu člověka.
A S .: Jaké je dnes v českosloven
ských věznicích postaveni p o liti
ckých vězňů?
V.H.: Navenek se předstírá, že p oliti
čtí vězňové u nás nejsou, že jde jen o
běžné “ narušitele zákona” , jakými
jsou i všichni ostatní, a pojem “ poli
tický vězeň” se v oficiální mluvě ne
smí vůbec užívat (v běžné řeči ho
ovšem všichni, včetně žalářníků,
užívají). Zdálo by se tedy, že v zájmu
podepření této téže budou mít poli
tičtí vězňové stejné podmínky, jako
všichni ostatní. Ve skutečnosti tomu
ovšem tak není: jejich postavení je
mnohonásobně horší: jsou většinou
zbaveni četných práv a jinak běžně
dosažitelných výhod (jako jsou na
příklad mimořádné návštěvy či balí
čky za odměnu, možnost práce v
administrativě, funkcí v tom, čemu se
říká “samospráva” , skromné mož
nosti kulturní seberealizace apod.),
jsou obklopeni konfidenty, ostře
sledováni, každé záminky je využívá
no k jejich trestání, nemají naději na
podmínečné propuštění, postihován
je dokonce i styk s nimi (v tomto ve
skrze kolektivním zařízení!), jsou
vymýšleny různé způsoby, jak jim
ztěžovat život (například pracovní
zařízení, neumožňující jim plnit nor
my a otevírající tak dveře možnosti
jejich dalšího trestání), na vlastní
kuži jsem se dokonce setkal s případy
tajného podplácení jiných vězňů za
to, že mi budou škodit (například
krást cigarety nebo vitaminy). Mezi
ostatními vězni - aspoň jak já to po
znal - se však těší političtí vězňové
obecnému respektu, na čemž nic ne
mění fakt, že se vždy najde dost těch,
kteří jsou ochotni za drobné výhody
na ně donášet nebo proti nim osnovat
intriky. Většina vězňů, ať už se k tomu
propůjčí nebo nikoliv, hledí na poli

tické zcela samozřejmě jako na ne
značná), když si vzpomenu na zavřené
vinné, kteří byli odsouzeni - jak vě
kněze, kteří mne v určitých dobách
zňové lapidárně říkají - “za pravdu” . dokázali pevností svého postoje a
Z toho ovšem vyplývá, že se o nich
svou dobrotou tak skvěle posilovat.
automaticky předpokládá, že nejen
Co mohu pro ně všechny udělat víc,
všechno vědí, všemu rozumějí, ale že
než že na ně myslím? V tuto chvíli asi
znají i sám smysl života, který jsou
jen to, že budu apelovat na mezi
schopni kdykoli komukoli nezištně
národní veřejnost a všechny lidi
sdělit. Musel jsem tedy - stejně jako
dobré vůle, aby se za každého z nich
moji kolegové - po léta a bez ohledu
zasazovali tak, jako se zasazovali za
na to, že jsme to měl i přísné zakázáno
mne.
(protože to je prý pokračování v trest
A.S.: Mohl jste ve vězeni psát?
né činnosti, za níž jsme^odsouzeni),
V.H.: To mi bylo přísné zakázáno, ne
sloužit svým spoluvězňům jako prá
směl jsem mít ani papír, ani zápisník,
vník, psycholog, zpovědník (jedině u
natož si dělat nějaké poznámky. Byl
politických je obecná jistota, že ne
jsem dokonce trestán i za takovou
udávají), vracet jim chuť do života v
hloupost, že byly u mne nalezeny
depresích, řešit jejich rozvody, psát
nějaké koncepty dopisů legálně
milostné dopisy, rozmlouvat jim za
odeslaných domů. Jediné, co mi ne
mýšlené sebevraždy, rozsuzovat nej
bylo a nemohlo být zakázáno, byly
rozmanitější spory atd. atd. Taková
legální (tj. cenzurované) dopisy mé
důvěra samozřejmě těší, dělali jsme
ženě, na jejichž psaní jsem měl ze
to rádi, ale pobyt ve vězení nám to
zákona právo: jeden týdně, na čtyři
přirozeně příliš neusnadňovalo: ne
strany standardního dopisního papí
jen pro nenávist, kterou to vyvolávalo
ru, čitelným písmem psaný, dodržují
u žalářníků, ale především proto, že
cí předepsané okraje atd. Těch do
role, do které se tím člověk dostával,
pisů tu leží 165, jejich psaní bylo ve
přímo vylučovala možnost, že by i on
vězení mou největší radostí,, osmyslmohl mít své deprese, problémy, ne
ňovalo mi pobyt v něm a pokoušel
jistoty a že i on by občas potřeboval
jsem se v nich - za podmínek, jejichž
pomoc nebo radu. Něco takového dát
obtížnost lze těžko popsat - rozvíjet
najevo nebylo prostě možné.
různé obecnější úvahy o tematech, o
A.S.: Domníváte se, že vaše před
nichž jsem ve vězení musel často
časné propuštění dává naději, že i jiní
uvažovat, jako je téma lidské identity,
političtí vězňové budou propuštěni
odpovědnosti, horizontů, k nimž se
dříve?
vztahujeme apod. (I to mi bylo dlouho
V.H.: Nevím, zatím se obávám, že spíš
zakazováno, mnoho dopisů mi bylo
asi nikoli. Tím víc na ně ovšem musím
zadrženo - mají se totiž správně týkat
myslet; myslíme na ně samozřejmě
jen “rodinných věcí” - ale nakonec si
všichni, ale u těch z nás, kteří tam
na to nějak zvykli.)
sami byli, jsou ty myšlenky z po A.S.: Pociťoval jste někdy ke svým
chopitelných důvodů ještě živější a věznitelům nenávist?
bolestnější. Musím myslet na přítele
V.H.: Nenávidět neumím a jsem tomu
Petra Uhla, odsouzeného spolu se
rád. Když pro nic jiného, tak už proto,
mnou, který má velmi těžké podmín
že nenávist kalí zrak a tím znemožňu
ky v izolaci na Mírově; myslím na pří je hledat pravdu.
tele Ivana Jirouse, tohoto dnes mezi
A.S.: Zavřeli vás na jaře roku 1979 a
naší mládeží už téměř legendárního
teď jste se ocitl náhle - jakoby sko
vůdce českého hudebního under
kem - v roce 1983. Máte tedy ostré
groundu, jemnéhoa vnitřně plachého srovnáni, ostřejší, než ti, kteří ta léta
teoretika umění a básníka a villonovvenku kontinuálně prožívali. Jak se
ského věčného rebela zároveň, který
vám situace ve Vaši zemi jeví?
si odpykává trest za účast na přípravě
V.H.: Na jakékoli obecné hodnocení
neoficiálního časopisu “ Vokno” ve či soudy si zatím vůbec netroufám,
Valdicích (asi jen ten, kdo prošel čes mohu mluvit jen o svých prvních a ve
koslovenskými věznicemi, tuší, co to
skrze subjektivních dojmech a poci
znamená, když se řekne “Valdice” - tech, které - nutno hned na začátku
jde o nejhorší věznici v ČSSR); mys
říct - ve všech směrech předstihují má
lím na Rudolfa Battěka, bývalého
očekávání: Charta 77 přežila šest let a
poslance, přemýšlivého sociologa,
Výbor na obranu nespravedlivě stí
navíc vážně nemocného, který si od
haných (VONS) pět let pronásledo
pykává trest v Opavě; myslím na Jiří vání a normálně dál pracují (i když
ho Gruntoráda, vězněného v Minko- jejich dokumenty nemají z mnoha
vicích (jeho případ je obludný: jde o důvodů už zdaleka tu publicitu, kte
dělníka, který se provinil tím, že rou měly dříve); jsem velmi překva
opisoval na psacím stroji texty čes pen šíří a hlubokým záběrem nej
kých spisovatelů); myslím na Ladisla rozm anitějších neoficiálních kul
va Lise, mluvčího Charty 77, který je turních aktivit; počtem, vytrvalostí a
ve vazbě v Litoměřicích; myslím na úrovní soukrom ých filosofických
kolegu spisovatele Jaromíra Šavrdu, seminářů, množstvím samizdatové
odsouzeného už podruhé za opisová literatury (nejen beletrie, ale ještě
ní svých i cizích textů!), myslím na víc esejistiky), strojopisných časo
všechny ostatní. A vždy se mne zmoc pisů atd. atd. I když způsoby práce se
ňuje zvláštní lítostivost (pro “ post- změnily, strachu jako by bylo sice
vézeňský psychický stav" ostatně pří méně, ale opatrnosti daleko více,

překvapuje mne její rozsah (nevím,
jak to všechno dohoním) a hlavně neumdlévající energie, do ní investo
vaná. Zdá se mi, jako by dnes byl ve
společnosti vůbec větší hlad po kul
turních hodnotách a pravdivém slo
vu, a už přicházejí (zatím sporadicky)
ze sféry "oficiální” (tj. povolené) kul
tury nebo (nepoměrné víc) ze sféry
kultury “ neoficiální” , té “druhé” , jak
to nazval Ivan Jirous. Mám dojem, že
texty, existující jen v několika kopiích,
by mohly vycházet v desetitisícových
nákladech a byly by ihned rozebrány.
Mnoho lidí jako by bylo už definitivně
unaveno ze své únavy, jako by už ne
bylo s to potlačovat v sobě svou tou
hu po pravdivé a svobodné tvorbě.
Překvapuje mne, že ve sféře “oficiál
ní” kultury znají výsledky kultury
"neoficiální” mnohdy lépe, než my
známe výsledky jejich; kdysi tak ostrá
a nepřekročitelná hranice mezi
oběma kulturami jakoby se už trochu
rozostřovala, v povolené kultuře
se objevují častěji - byť stále spíš jen
na jejích okrajích - zajímavé věci,
mnohdy tak či onak inspirované
kulturou “neoficiální” , k ní se vzta
hující, s ní se měřící nebo od ní do
konce co do své vnitřní svobody
téměř neodlišitelné. Tlak politického
aparátu proti povolené kultuře, té,
kterou měl ještě nedávno tak dobře
zmanipulovánu, jako by sílil, což je
neklamnou známkou, že v ní tu a tam
začíná opět o něco jít, občas to na
mne dokonce působí tak, že se mu v
některých svých okrscích tato zdánli
vé “jeho” kultura téměř vymyká z ru
kou: zakazují hry, divadla a v této chví
li především četné-donedávnaoficiál
ně chválené - rockové a jazzové kape
ly; mnozí už nevědí, zda patří do kul
tury “ oficiální” či do té “ druhé” ; ti
ještě povolení vystupují - kdesi na
pomezí povoleného a nepovoleného společně s těmi nepovoleným i;
všechno se to zkrátka nějak podivně
zamíchalo nebo propletlo - nebo
aspoň mně se to tak zatím jeví. Občas
mám dokonce pocit, jako by se tro 
chu změnil i vztah některých oficiál
ních (arci, že jen některých!) umělců
k nám - už se nás tolik nebojí, možná
cítí, že se kdykoli mohou ocitnout
mezi námi a že už vlastně nemá cenu
moc toho předstírat, když to na jejich
osud beztak nemá vliv. Znovu ovšem
zdůrazňuji, že to jsou jen mé první a
naprosto osobní dojmy a že bych byl
velmi nerad, kdyby to kdokoli chápal
jako nějaké kompetentní hodnocení
situace. V něčem mi to všechno tro
chu připomíná počátek šedesátých
let, kdy proces sebeuvědomování a
duchovního sebeosvobozování spo
lečnosti rovněž začínal kdesi na po
mezí oficiální a neoficiální kultury, v
onom zvláštním prostoru, kde se vždy
něco zakáže, aby se vzápětí o několik
metrů dál objevilo něco jiného, co
zakazovatelům uniklo. Tenhle proces
vyvrcholil nakonec rokem 1968, kdy
politická moc musela vzít na vědomí a

Po válce se vrátil do vlasti, ač měl už
také am erický doktorát a lékařskou
licenci. Stesk po rodné zemi mu ne
dal. Po r. 1948 však znovu opouští
republiku a usazuje se v New Yorku,
otevírá si soukrom ou praksi a přijímá
také místo civilního lékaře u U.S.
armády. Nejen léčí, ale také pomáhá
čs. uprchlíkům jak může. Dobrota a
láska k lidem, hum or a srdečnost,
ušlechtilost a kulturnost charakteri
zu jí to h o to nevšedního člověka.
Dnes, kdy se mu blíží devadesátka,
dr. Karel Steinbach ještě jezdí po
městech Am eriky a Kanady a na
besedách živě a vtipně vypráví o
svých vzpomínkách a zážitcích, které
zpestří i zarecitováním (vždy zpaměti)
veršů svých oblíbených českých
básníků.
Určitě by měl své vzpomínky za
psat, za to se přimlouváme, byla by z
toho velice zajímavá knížka a také
velmi cenná. (On však váhá, říká, že o
sobě by nikdy nic nenapsal a psát
pam ěti po krásné knížce Jaroslava
Seiferta a skvělých Pamětech Václa
va Černého by prý byla opovážlivost.)
Nu, snad si dá pan doktor ještě říci.
A ještě něco p a tři do našeho úvodu:
V tomto roce 1983 uplyne 45 let od
sm rti Karla Čapka, 35 let od sm rti
Jana Masaryka a také 65 let od vzniku
p rv n í Československé republiky.
Náš rozhovor s jedním z posledních
pamětníků a přátel je také malou
p o c to u v e lk ý m o s o b n o s te m a
vzpomínkou na jedno světlé údobí
českých dějin.
(Pro Západ připravil Richard Drtina.)
Západ: Pane doktore, znal jste zblízka
oba bratry Čapky, Karla i Josefa. Čím
se podobali a čím se lišili?
K.S.: Samozřejmě oba měli stejnou
krev a stejnou touhu sloužit umění.
Oba dva byli výjimečného ducha. Jak
víte, Josef, který byl starší, patřil
k našim nejvétším malířům. Ale
povahou se lišili. Josef neměl tu
snadnost Karlovu a neměl také tak
velké vzdělání. On chtěl být filosof,
ale neměl dostatečný podklad jako
měl Karel, který se zabýval filosofií
hlavně už ve svých studentských
letech; jeho disertační práce byla
"Pragmatická filosofie” , s tou získal
doktorát, ale Karel se pak vlastně
filosofii vyhýbal. Za to Josef se stále
pokoušel o filosofii a už v tom hledání
viděl půvab, a také napsal Kulhavého
poutníka. Oba se vzájemně milovali
jako bratři a také spolu napsali někte
rá dramata, z nichž poslední bylo Ze
života hmyzu. Také to byl Josef,
který, když Karel psal R.U.R., nabídl
mu to slovo “ robot” , které pak šlo do
celého světa, zvláště po premiéře v
Londýně, a které pak zatlačilodřívější
název “ mechanical man” . Josef byl
introvertní, nebyl však pesimistou,
spíš snad smutnějším optimistou,
tedy smutnějším než byl Karel. O
Karlovi maminka říkala, že byl "ne

dělní dítě” . To pro tu jeho zvídavost a
mimořádnou talentovanost, kterou
prozrazoval už v dětství. Vše, co vzal
do ruky, stálo za to. To nebyla jen
literatura. On měl zájem o různé
lidské činnosti, ať to bylo zahrádkářství nebo fotografování, archeologie
nebo perské koberce, lidové písně
nebo zas režírování. Opatřil si vždy
patřičnou literaturu, tu do detailu
prostudoval, takže se stal pravdovým
znalcem. Tahle zvídavost scházela
Josefovi, tím se také lišili.
Západ: Strávil jste s Karlem Čapkem
poslední chvíle jeho života, byl jste u
něho až do jeho skonu. Čapek si vás
žádal a vy jste probděl poslední tři
dny a noci u jeho lůžka. Edmund Kon
rád o tom hezky napsal v Lidových
novinách, v lednu 1939. Později ně
kteří psali, že Karel Čapek už nechtěl
žit, že jeho nemoc byla znásobena
uštváním a zklamáním v situaci po
Mnichovu 1938 a že se vlastně ode
vzdal sm rti z velké části dobrovolně.
Je to pravda?
K.S.: Nedá se říci, že by Karel Čapek
nechtěl žít, ale krása života pro něho
pohasla tím Mnichovem. Ale on se
vzchopil. Bylo to veliké trauma pro
celý národ a pro něho. Mrzelo ho, že
po Mnichově fašistické a pravicové
noviny, i komunisté, jako kdyby si
podali ruku, vzali si Čapka za terč, do
kterého se má bít, protože on byl
symbolem té naší demokracie, kterou
tolik hájil. On si z toho mnoho ne
dělal, ale když začali tlouci i do jeho
ženy Olgy Scheinpflugové, to ho
bolelo a tím trpěl. Jinak, on vždy
hleděl najít ve všem kladnou stránku,
nedovedl se na nikoho hněvat. Když
byli jeho přátelé rozčileni nad útoky,
říkal, možná, že ten pan redaktor má
hodné dětí, málo peněz achudák psát
také neumí, tak se mu nedivte.

A věřte, že on Karel Čapek, čím víc
se svět kolem hroutil,on zase nabral
sílu a chtěl něco dělat, a aby to i prak
ticky ukázal, tak začal přestavovat
dům ve Strži. Až se tam nastydl a
dostal těžkou chřipku. Po nějaké
b o u ři o d ta h o va l zlám ané větve
stromů. On miloval rostliny a těžce
nesl, když se něco poškodilo. Tak to
odklizoval, nastydl se a ta chřipka
se změnila v oboustranný zápal plic.
Antibiotika tehdy ještě nebyla, a tak
nebylo záchrany. Já přiznávám, že
asi jeho resistence byla těmi událost
mi značně zmenšena.
Západ: Proč v době štvanice a hrozící
okupace po Mnichovu 1938 neodešel
Karel Čapek raději do emigrace?
Stejně i Josef, který pak zahynul v
koncentračním táboře. Neuvažovali
o odchodu za hranice?
K.S.: Tento návrh Karel Čapek nikdy
nepřijal. To, že dostával výhrůžné
dopisy a že do něho tloukli protivníci
takovým způsobem, to se dostalo i do
časopisů a novin v A nglii a jinde. V
Anglii byl Karel Čapek velmi po
pulární, skoro jako Jan Masaryk.
Jeho kniha Zahradníkův rok tam
například vyšla ve dvanácti vydáních.
Tu se stalo, že jednou na Strži se
zčista jasna objevila Erika Mannová,
dcera spisovatele Thomase Manna,
která žila v Londýně. Přijela s angli
ckým vojenským džípem až na Strž
před Čapkův dům. Doprovázel ji ně
jaký anglický důstojník v civilu, ne
vím, jestli byl z vyslanectví nebo jestli
s ní přijel z Londýna. Přivezla Čapkovi
dokumenty od anglického m inister
stva zahraničí, všechny vyplněné a
jen prosila, aby si čapek usedl do
toho džípu a že ho s pomocí anglické
ho vyslanectví odveze pryč. Karel
Čapek to odmítl. Nechtěl opustit pro
hranou věc.

Západ: Byl jste také blízkým přítelem
Jana Masaryka. Poznal jste dobře
jeho osobní vlastnosti. Jan zřejmě ne
měl onu houževnatost a snad se dá
říci ani politickou tvrdost jako měl
jeho otec, náš první president. V čem
byl jiný? Jak byste ho charakterizoval ?
K.S.: M luvit o Janu Masarykovi je
velmi těžké, to by vyžadovalo dlouhý
čas, poněvadž to nebyla jedna osoba.
To byl člověk velmi komplikovaný.
Bylo v něm mnoho prvků z toho amerikanismu po matce a mnoho prvků
evropanství po otci. Máte pravdu, o
nějaké tvrdosti jako u starého pána
nemůže být ani řeči. T.G.M., starý
pán, ten miloval boj, debatu, chtěl
slyšet názory protivníků a potom je
přesvědčit, kdežto Jan miloval poho
du. Jeho lidskost neznala mezí. Pod
tím povrchem zdánlivého veselí byla
ale hluboká vážnost a starosti, které
měl vlastně po celý život. S Čapkem
měl společné to lidství, on miloval
prostého člověka, on nechtěl za
pomenout, že jeho tatínek také byl, i
když krátký čas, kovářským pom oc
níkem, a jeho dědeček že byl kočí. On
měl jednu vášeň a tou bylo pomáhat
lidem. To byly celé průvody lidí,
našich krajanů za války, kteří stáli u
jeho kanceláře na konsulátě v New
Yorku, když sem přijel z Anglie.
Každý od něho něco chtěl. Nejčastěji
to bylo nějaké doporučení k žádosti o
místo, ale byly to i finanční požadav
ky nebo rodinné záležitosti a podob
né, a on s pravou vášní pomáhal. Po
litiku a obzvláště to, co je na politice
nehezkého, takové to čachraření, to
on strašně nenáviděl. Chtěl pomáhat
lidem. Proto byly ty jeho řeči k do 
movu prosyceny opravdu vnitřním
citem. On svou popularitu, kterou měl
tady, nikdy nevyužil pro sebe, ale
vždy pro jiné. Povím vám jeden pří
klad. Jednou jel se svými přáteli vla
kem z W ashingtonu do New Yorku a
mluvil česky. Vedle seděl nějaký pán
a luštil křížovku, najednou se obrátí
na Masaryka a povídá anglicky:
Prosím vás, vy mluvíte takovou div
nou řečí, můžete mi pomoci? Ten
m inistr zahraničí té československé
vlády v exilu se přece jm enuje John
Masaryk, je vám to známo? A Jan
odpověděl: "M y name is Jan Masaryk
a to tam vražte a hned vám to půjde."
Pán div nespadl ze svého sedadla.
Vyvinula se debata a pak drink v jídel
ním voze a když se Jan vrátil do kupé,
povídá: “ Poslechněte, chlapci, ten
pán, to nebyl nějakej hej-počkej, to je
president General Electric ze Schenectady, a tak jsem mu tam hned
vrazil toho Zárubu, který tam před
týdnem žádal o místo." - A ten pan
Záruba tam pak pracoval až do své
smrti a udělal tam pěknou kariéru.
Tak Jan pomáhal. Takových příhod
bylo mnoho, někdy přímo tragikom ických. Tak jeden krajan, uprch
lík, vypůjčil si od svých příbuzných
peníze a investoval je do pronájmu
slepičí farmy. On, ubožák, nevěděl, že

je na slepice alergický. V životě jsem
takovou alergii neviděl. On když při
šel do blízkosti slepice, tak otekl.
Jeho žena zoufalá nechtěla zůstat v
té slepičárně sama, bylo to někde v
Jersey. Pokoušel se zrušit tu smlouvu
a dostat ty peníze zpět. Nešlo to. Co
zbývalo? Sel na Jana Masaryka, aby
mu pomohl. Byla válka, ale Amerika v
té válce ještě nebyla. A tak Masaryk
tomu alergickému krajanu pomohl
tím, že mu po dlouhém vyjednávání
opatřil m ísto v kanadské armádě a tím
ho z té smlouvy dostal. Byl na to ně
jaký zákon. A poněvadž uměl němec
ky, vozil německé zajatce z Evropy
do Kanady. Povídám to jako ukázku,
jak různorodé byly ty nesnáze, ve
kterých se lidi na Jana obraceli o
pomoc.
Západ: Je o vás známo,že jste byl
hned po roce 1918 aktivním účast
níkem pražského kulturního života.
B yl jste přítelem a společníkem
umělců a spisovatelů. K vašim nej
lepším přátelům pa třil Karel Čapek,
Ferdinand Peroutka a básník a dra
m atik O tokar Fischer. Na koho asi
nejvíce vzpomínáte?
K.S.: Vzpomínám nejvíc jednak na
Čapka a také zvláště na Ferdinanda
Peroutku. To byl můj spolužák od
primy až do oktávy a potom, když já
studoval medicínu, on se věnoval
žurnalistice a umění. Byli jsme ve
stálém styku a nakonec jsme bydleli v
jednom domě i v emigraci, v před
městí New Yorku, v Jackson Heights,
skoro na jedné chodbě. Tam jsem
také u něho byl v době jeho nemoci,
až do jeho smrti. Peroutka byl v prvé
řadě spisovatel a zároveň žurnalista
světové úrovně. T o nejen pro svůj
mimořádný talent, ale také pro své
vzdělání všeobecné a filosofické.
Čapek mu říkal “ pan Myslitel". Jeho
drama “Oblak a valčík” mělo přes 70
repris ve Stavovském divadle (dnes
Tylovo). Je málo známo, že napsal
další dvě dramata, z nichž Štastlivec
Sulla byl přeložen do angličtiny.
Veliké dílo, které zanechal, svědčí, že
byl nejvýznačnějším žurnalistou v
naší h is to rii. Vedle F e rd in a n d a
Peroutky musím ovšem říci, že mými
přáteli byli lidé od divadla. Na prvním
místě jm enuji Olgu Scheinpflugovou,
potom Zdeňka Štěpánka a dr. Jana
Bora, šéfa Vinohradského divadla,
Hugo Haase a Vydru. To byli moji
nejintim nější přátele z těch divadel
ních kruhů. Ale, jak víte, já jsem lékař
a neměl jsem dost času stýkat se s
nimi tak, jak by to bylo naše přátelství
chtělo.
Západ: Byl jste, pane doktore, unikát
ním případem. Ve Spojených státech
jste získal licenci k lékařské praksi,
ale vy jste se přece vrátil v roce pětač tyřicá tó m zp átky do Č eskoslo
venska.
K.S.: Mně se po Praze stýskalo po
celou válku, i když jsem věděl, že už
skonali někteří moji přátelé, jako
Karel Čapek, Otokar Fischer a Karel

Poláček. Vrátil jsem se do Prahy a
začal zase ordinovat ve Štěpánské
ulici a těžce jsem nesl, že jsem poprvé
musel utíkat před Hitlerem a podruhé
před Stalinem.
Západ: Jak to bylo s vaším příchodem
do USA po roce 1948?
K.S.: Já jsem už měl tu licenci, že
mohu provozovat lékařskou praksi v
USA, ale to se ví, už jsem byl starší,
měl jsem přes 50 let, a tak jsem vzal
místo lékaře u armády a tam sloužím
dodnes. (Pozn. red., v lednu 1983 K.S.
odešel do výslužby, v soukromé praxi
ale stále pokračuje). Jako gynekolog
vyšetřuji děvčata, která se hlásí do
americké armády, a tak během těch
let jsem vyšetřil více než 50.000 žen.
Západ: Která období svého života
pokládáte za těžká a která naopak za
šťastná?
K.S.: Mohu vám říci, že nejsmutnější
etapa byla právě, když skončila ta
krásná doba první republiky. Po
Mnichové mi zemřeli přátelé a pak
nastala doba zlá, když moje sestry
byly odvlečeny do koncentračního
tábora, kde zahynuly. Nu a co mě činí
šťastným? To vám řeknu prostě. Mně
za jedenáct roků bude sto let a já se
zatím těším zdraví a jsem rád že tu s
jvámi mohu sedět a vyprávět.
Západ: Co poradíte všem mladším
stran elixíru života?
K.S.: To je těžko říci, myslím že to
jsou dědičné vlivy, které hrají hlavní
úlohu. Já jsem nijak přespříliš stříd
mé nežil. Já měl rád každé noční
tažení, obzvláště v Praze. Snad to
bylo to baroko nebo ta krásná praž
ská zákoutí, která sváděla k tomu flá
mování, které ze všeho na světě bylo
nejkrásnější právě v Praze. Tedy já
nevím, zda střídmý život je hlavní
faktor zdraví, ale ubezpečuji vás, že
neberu žádné m edikam enty ani
vitaminy.
Západ: Je o vás známo, pane doktore,
že dnes děláte ještě o práci víc. Ve
svém volnu jezdíte po Americe a
Kanadě a děláte besedy, bez jakých
ko li honorářů č i úhrady cestovného,
a vyprávíte o Karlu Čapkovi či dalších
přátelstvích a zážitcích. Přitom se
vám blíží devadesátka. Kde na to
berete čas a energii?
K.S.: Na to odpovím krátce. Vždyť je
také neděle a ordinace je zavřená.
A proč to dělám? To proto, že si přeju,
aby naši lidé nezapomněli na Prahu.
Víte, tenkrát ten rozkvět naší republi
ky, republiky Masarykovy, to byl
zázrak, jak to napsal Václav Černý ve
svých Pamětech. Jsem šťastný, že
jsem v té době žil a že jsem měl takové
přátele, o kterých jsme si vypravovali.
Dnes už jsou všichni mrtví. Vzpomí
nám na ně s vděčností.
Západ: I m y jsme vděčni - jim i vám.
Pane doktore, přejeme vám hodně
zdraví a moc vám děkujeme.

□

Ideologie
Vladimír Bukovsky

Je možné podpořit rozvoj demokracie
v komunistických zemích?
Kampaň za posílení rozvoje demo
kracie v rozvojových a kom unistic
kých zemích, kterou vyhlásil presi
dent Reagan ve své řeči v britském
parlamentě, ukázala, že se konečně
poprvé v dějinách vztahů Západu a
Východu začne dělat správná p o liti
ka. Vedoucí státník svobodného svě
ta poprvé veřejně prohlásil, že žijeme
v období ideologického boje, který se
však nedá vyhrát pouze obrannými
prostředky.
Jsou dva hlavní důvody které způ
sobily dosavadní neúspěchy západní
politiky vůči SSSR: za prvé to, že zá
padní politici nerozumí podstatě so
větského systému, a za druhé defensivní, příliš m írumilovná západní po
litika.
Je zvláštní, že propagačnězatím ni
kdo nevyužil četných chyb sovětské
ho systému. Hlavní chybou dem okra
tických zemí je, že touhy lidí po svo
bodě, blahobytu a národní nezávislo
sti, která existuje v komunismu stejně
jako všude jinde, nebylo zatím nikdy
soustavně podporováno a využito.
Mýtus nezvratného charakteru ko
m unistické expanse existuje prostě
jen proto, že se proti němu zatím ni
kdo nikdy vážně nepostavil. Skuteč
nost je taková, že sovětský systém je
velmi nepružný, když je v defensivě.
Jeho obrovská byrokratická mašinerie není schopna se přizpůsobit mění
cí se situaci a mimo to jsou všechny
změny pro ni nebezpečné. Pro západ
ní ofensivu není nutné si vymýšlet
zvláštní ideologii: demokracie je pře
ce prokazatelně lepším systémem.
I. Détente a Helsinská dohoda
Není možné do detailu analyzovatdůvody, proč détente neměla úspěch.
Pro mnohé pozorovatele byl tento ne
úspěch překvapením, a stále ještě
existují tendence obviňovat z něj
“ nepřiměřenou reakci Západu” . Ně
kteří snad ještě doufají, že détente za
se ožije, anebo dokonce předstírají,
že stále ještě existuje. Západ chápal
détente jako opravdové uvolnění, za
tím co pro Sověty byla pouze "vystup
ňováním ideologického boje” nebo
“form ou třídního boje” (viz příslušné
výroky Brežněva, Suslova a jiných).
Proto jsme viděli na místo navržené
ho dialogu pouze jednostranný so
větský monolog. Volný tok informací
a lidí sezm ěnil v jednosm ěrný provoz,
kontrolovaný sovětskou stranou. Za
tímco skuteční západní vědci, spiso
vatelé a umělci navštěvovali Sovětský
svaz, stejný počet “ spolehlivých" lidí

(často agentů rozvědky) přicházel na
Západ za ně výměnou. To došlo tak
daleko, že nebylo možné zvát na me
zinárodní vědecké konference ty so
větské nebo východoevropské speci
alisty, kteří opravdu něco v oboru
znamenají. Západ byl nucen přijm out
každého, komu to Sověti dovolili. To
ho Sověti samozřejmě využívali a bu
dovali mezinárodní reputaci pro ty
“spolehlivé” a ne pro ty, kteří si to pro
fesionálně zasloužili. Tím Sověti dále
zvýšili svou kontrolu nad intelektuá
lyPřesto se však komunisté obávali
možného západního vlivu, a proto
zvýšili v polovině 70. let preventivně
útisk intelektuálů.
Osud dalších částí helsinské dohody
je ještě poučnější. Tato dohoda práv
ně potvrdila sovětské předválečné a
poválečné výboje v Evropě - dobytí
baltických států, části Polska, Česko
slovenska a Finska a sovětskou nad
vládu nad východní Evropou. Helsin
ská dohoda však obsahovala i nový,
positivní prvek, kterým je důraz na
přímou spojitost mezi bezpečností,
vzájemnou spoluprací a respektová
ním lidských práv. Teoreticky by se
tento koncept mohl použít pro pod
poru západního stanoviska. Porušo
vání lidských práv by Západ vlastně
měl pociťovat jako ohrožení své bez
pečnosti. Pak by měly autom aticky
následovat ekonomické sankce a
přerušení jiných forem spolupráce.
Bohužel, toho se nikdy nepoužilo, s
výjim kou sovětské invaze do Afgánistánu, kdy už stejně byla détente m rt
vá.
Sovětský svaz od samého začátku
přikládal legitim izaci výbojů velký vý
znam. Sovětskému publiku to bylo oficiálně oznámeno jako jediný účel
helsinské dohody, která podle nich
vlastně nahrazuje poválečnou evrop
skou mírovou smlouvu. Byl to obrat
ný tah sovětské diplomacie, protože
jinak by jakákoli mírová smlouva ne
byla možná bez stažení všech cizích
vojsk z okupovaných území, které by
se muselo uskutečnit dřív než by se
vůbec začalo o podmínkách míru jed
nat.
Jednání o opravdové mírové smlouvě
by také poprvé přeneslo ideologický
boj na sovětské území. Dotklo by se
významného problému národnost
ních práv v SSSR, který je největší ko
loniální mocností světa (130 národů).
Do popředí zájmu by se tak dostaly
přinejmenším dvě oblasti Sovětského
svazu, kde je nyní civilní odpor nejsil

nější. Jsou to baltické státy a západní
Ukrajina. Toto jednání by také, ale
spoň částečné, uvolnilo Polsko z ide
ologického tlaku.
Ideologicky by byla sovětská pozice
při mírovém jednání neudržitelná.
Sověti by totiž museli dovolit plebiscit
v těch oblastech, které byly okupová
ny Sověty na základě dohody s H itle
rem. Jinak by přece Sověti nemohli
vystupovat jako zastánci evropského
míru. V současném ovzduší mírových
demonstrací by bylo nicméně pro So
věty velmi obtížné toto jednání o
evropské mírové smlouvě odmítnout.
Proto naše první doporučení je:
a) Svolat konferenci západních zemísignatářů helsinských dohod, pro
diskutovat, jak jsou plněny a přesvěd
čit, na základě důkazů o neplnění do
hod Sověty, aspoň některé země, aby
tuto dohodu odvolaly.
b) Před opětným svoláním madridské
konference dát Sovětům ultimatum,
vyžadující okamžité dodržování do
hod o lidských právech s hrozbou od
volání celé smlouvy. Je možné vyža
dovat kupř. okamžité propuštění
všech uvězněných členů skupin, mo
nitorujících helsinské dohody v SSSR
a žádat záruku jejich svobodné čin
nosti.
c) Zároveň musí být Sověti upozorně
ni, že body helsinské dohody týkající
se evropských poválečných hranic
mohou být také odvolány.
d) Jestliže Sověti nebudou souhlasit s
těm ito požadavky, doporučit svolání
evropské mírové konference za úče
lem projednání poválečné mírové
smlouvy.
e) Jestliže Sověti ultim atum odm ít
nou, pak princip vzájemné shody,
který je součástí dohod, dovolí které
koli zemi svůj souhlas odvolat. Která
koliv země tedy může sama dohodu
zrušit. Lepší by však bylo, kdyby svůj
podpis odvolalo víc zemí najednou.
f) Všechny uvedené kroky se musí
podniknout otevřené a s největší pu
blicitou; těm, kteří váhají s odvoláním
dohod a tvrdí, že obsahují důležité
body o lidských právech, ke kterým
byli v Helsinkách Sověti “ přinuceni” ,
se musí připomenout, že helsinské
dohody obsahují mnohem méně než
obsahuje Všeobecná deklarace lid
ských práv, schválená už dávno Spo
jeným i národy. Západ nemá co ztra
tit, může jen získat. Podmínky spolu
práce, vědecké a kulturní výměny atd.
se musí znovu projednat tak, aby byla
vyloučena možnost sovětské kontro
ly. Za použití term inologie détente a

Terorismus
Václav Táborský

Andropov a papež
Vtip č. 1
Pan Roubíček podezřívá svou ženu z
nevěry. Nakáže Máry, aby ji bedlivě
sledovala a večer mu podala zprávu.
Po návratu z práce se pan Roubíček
žene za služkou.
- Tak co, byl tu někdo?
- Jo, hned dopoledne přišel ten fešák
z vedlejšího baráku.
- A co dělali, povídejte!
- No sedli si s m ilostpaní na kanape a
pusinkovali se.
- Co bylo dál?
- Von ji pak trochu vošahával.
- A pak?
- Pak šli do ložnice a zamkli se tam.
- Ježišmarjá - viděla jste pak něco?
- Jo, koukala jsem se klíčovou dirkou.
Moc se na sebe mačkali.
- No a pak?
- Pak se svlíkli donaha a vlezli si do
postele.
- A co potom?
- To už nevím, milostpane, voni se při
kryli peřinou.
- Kruci, povzdechne pan Roubíček,
- zase ta strašná nejistota!

Namibijští teroristé cvičeni v
SSSR (30.3.);
- 105.000 politických véznů v Se
verní Koreji (13.4.);
- Sovětští bojovníci za mír zatčeni
v SSSR (13.6.);
- 5.000 politických vězňů v NDR
(15.6.);
- Levicoví partyzáni zavraždili 100
vesničanů v Guatemale (17.6.);
- 4 m iliony politických vězňů v
SSSR (7.11.);
- Sovětská vojska zavraždila 105
mužů, žen a dětí v afghánské ves
nici Padkwab - E Shana, 65 km
jižné od Kábulu (masakr 13.9.,
zpráva v listopadu);
- Sovětský masakr v afghánské
vesnici dokázán před tribunálem
Bernarda Russella v Paříži (18.12).

hrdě prohlásí:-Tady přistávají letadla
každou minutu! Host se podívá na
hodinky a zdvořile namítne: - Promiň
te, ale už jsem tady deset minut a
žádné letadlo ještě nepřistálo. Nasupí
se průvodce: - Nojo, ale vy zase v
Americe lynčujete černochy!
Tohle je vtip velice starý, zdob, kdy
sovětské dezinfomační oddělení bylo
ještě v plenkách. Dnešní vůdce SSSR
dovedl dezinformaci do stádia tak
dokonalého, že je často velice obtíž
né oddělit zrno od plev, pravdu od
lží. Řekněme si tedy napřed, co je to
dezinformace. Definoval bych to asi
takto: Dezinformace je zpráva, která
má odvrátit pozornost od podstaty
problému. Všimněte si, že jsem ne
použil výrazu “vymyšlená zpráva".
Samozřejmě, že ve většině případů
jde o lži, ukuchtěné v centrále KGB či
v některé z jejích poboček v Praze,
Dezinformace překroucením
Berlíně, Budapešti, Sofii či dalších
V
tom to výčtu bychom mohli po městech. Na nedávném případě se
kračovat příklady z nedávné m inulo
můžeme přesvědčit o tom, že k od
sti. Sami víte, kolik zpráv ze Spiegelu,
vrácení pozornosti je možno úspěšně
Expresu, Timu, Newsweeku a jin ých
používat nejen výmyslů, dohadů a
tiskovin je věnováno zvěrstvům ve
polopravd, ale i podřadných pravdi
Střední Americe. Jen málokdy se
Dezinformace zamlčením
ček. Záleží na účelu.
však dovíme, že většina uvedených
Když se Jurij Andropov stal pánem
Přesně jako pan Roubíček ve staro
zločinů byla způsobena teroristy. Tak
SSSR, nebylo o něm moc známo. Co
dávné anekdotě se chovají desítky
například partyzáni v El Salvadoru
tedy napsat? Svědomitý novinář by
západních novinářů, pokud jde o činy
mají 4.000 členů; to je asi 0.08% oby
zdůraznil fakta. Takový žurnalista by
a zločiny Sovětského svazu doma či
vatelstva. Toto hnutí “ mezinárodních
se musel zeptat, co dělal pan Andro
ve světě. Jsou neochotni psát negatvrevolucionářů je mylné vydáváno za
pov v poslední době. Jelikož byl šé
ně o státu, který bláhové pokládají za
“ lidové povstání” . Vloni se v El Salva
fem KGB, zodpovědný novinář by
pokrokový a socialistický. Proto nám
doru konaly demokratické volby.
musel napsat, co je účelem KGB, jaká
potrvá poněkud déle než se dostane
Pravicové strany dostaly přes 60%
je bilance této největší zločinecké
me k tématu, naznačenému v záhlaví
hlasů, strany středu dalších 25%. To
organizace dějin (počet zlikvidova
článku. Vše co se týká Sovětského
ovšem těm zmíněným reportérům ne
ných v SSSR se za dobu existence
svazu je zaplaveno takovým množ vadí. Někteří z nich absurdně tvrdí, že
toho
státu odhaduje mezi 20-60 m ilio
stvím dezinformací, že si je musíme
když vojska dem okraticky zvolené
ny lidí) a jaký musí být člověk, který
odloupat jako cibuli, abychom se vlády ochraňují své občany před
tuto nejrozsáhlejší Mafii řídil 15 let.
dostali k pravdě. Postoj pana Roubíte ro ris tic k ý m i akcemi radikálních
To se stalo v málo případech. Co jsme
čka, který si pořád namlouvá že nemá
žoldnéřů, páchají prý tím zločiny
se místo podobného profesionálního
dostatek důkazů o tom, co jeho žena
proti lidskosti. Je to obludné, jako
přístupu dočetli? Byly to různé zprá
vyvádí, je velice běžný pro tzv. liberál
kdyby banda krim inálníků napadla
vičky o Andropovově zálibě v džezu,
ní žurnalisty. Je to nejsnadnější domy ve vaší ulici, policie by přišla
jeho znalosti angličtiny, slabosti pro
způsob dezinformace: fakta zamlčí
na pomoc a pak by nějaký pisálek na
dobrý koňak či whisku, dokonce i o
me a ignorujem e je. Sovětský svaz a psal, že policejní stvůry postřílely
jeho údajné osvícenosti. Tyto drobné
jeho chránénci jsou tedy pod peřinou
bojovníky za lidská práva. Tento pří
útržky byly hozeny do větru - a nyní
a nikdo nemůže tvrdit s jistotou co stup bychom mohli nazvat “ dez
se
vracíme k naší definici dezinform a
tam dělají.
inform ace překrucováním” .
ce - aby odvrátily pozornost od pod
Abych to dokumentoval, vyjmenuji
Odkud pak se tyto naruby obrá
staty věci, ať to byly pravdy či vý
některé události z roku 1982, které cené zprávy vzaly? Inu, obraťme se s
mysly. Jejich účelem bylo obejít sku
postihl stejný osud. Jsem přesvěd důvěrou na soudruha Andropova.
tečnost, že nový sovětský diktátor byl
čen, že o řadě akcí jste předtím ne Jako vedoucí KGB po dobu patnácti
šéfem bezohledné tajné služby.
četli.
let (1967-1982) dokázal mnoho věcí,
- Masakr stovky Indiánů kmene mj. také rozvinout neobratné pre
M iskito nicaragujským i vojáky a historické dezinformace Stalinových
Atentát na papeže
genocida, které se tento “ pokro dob v dokonalý, profesionální aparát.
Probrali jsme tři základní druhy
kový” stát vůči Miskitům dopouští
d e z in fo rm a c í; d e z in fo rm a c i za
(leden);
mlčením, překroucením a uváděním
- SSSR obžalován ze zavraždění Co |e dezinformace
jených zpráv na odvedení pozornosti.
10.000 lidí chem ickým i zbraněmi v Vtip č. 2
Můžeme se teď konečné orientovat
Laosu, Kambodže a Afgánistánu
Přivedou amerického senátora na
na atentát ve Vatikánu. Kdykoli pře
(23.3.);
nové moskevské letiště. Průvodce
mýšlím o tom, co asi byla ta nejsen-

začnější zpráva druhé poloviny dva
cátého století (neoddechujte uleh
čením, mluvím jen o událostech,
které se odehrály až dosud), dospěji
obvykle k tom uto pořadí:
1. atentát na papeže;
2. atentát na prezidenta USA.
A co se stalo? Ačkoliv došlo patrné k
té nejdramatičtější události, hned po
prvních zprávách se zájem jakoby vy
tratil. Náhle se totiž vyskytla do
mén ka, že do atentátu na papeže byla
zapletena bulharská tajná služba.
Jelikož všechny špionážní organiza
ce států vatšavského paktu pod
léhají KGB, byl by do atentátu za
pleten i Sovětský svaz. Proto se už o
těch senzacích moc nepíše. Pokud k
tomu dojde, tak je to s nechutí, někde
na 13. stránce deníku kam se také
dává oznámení, že rozkošný pejsá
nek se zaběhl anebo že opilý hlídač
dal své ženě políček. My se však ne
pokládáme za lidi, kteří by s nechutí
reagovali na negativní zprávy o
SSSR, a proto se u tohoto problému
zastavíme.
Co vime o atentátu na papete
13. května 1981 se 23 letý Turek
Mehmet Ali Agca pokusil na náměstí
sv. Petra v ňímě zastřelit papeže Jana
Pavla II. V pokoji penziónu Isa našla
policie dopis, v němž Agca svůj úmysl
popsal předem. Turek byl vyslýchán
a odsouzen. Během výslechů ne
prozradil nic, kromě žertíků, které
bychom snad mohli označit za turec
ké. Mimo jiné prý chtěl taky zastřelit
anglického krále; když se dověděl,
že tam mají královnu, tak od toho
upustil, protože prý ženy on nestřílí.
Skoro celý rok o něm nebylo nic sly
šet, až mu italská policie v červnu
1982 oznámila, že pokud nebude
spolup ra co vat, bude převezen z
hlídané cely do obyčejné věznice.
Agcovi bylo jasné, jak by skončil mezi
ostatními vězni, převážně katolické
ho vyznání. Začal tedy vypovídat.
Podívejme se na to, jaké zprávy se
objevovaly ve světovém tisku před
Agcovým i výpověďmi a po nich.
18.1.1981: Vedoucí PLO mise v
Moskvě, Mohamed Ibrahim Šaier,
poznamenal během svého pobytu v
Bejrutu, že stovky palestinských
důstojníků byly vycvičeny v Moskvě
a v jiných táborech, vedených sovět
skými odborníky. (Další zprávy o
agentech KGB řídících teroristické
výcvikové tábory jsou v knize Claire
Sterlingové “The Terror N etw ork” Síť teroru).
4.9.1981: T oronto Star uveřejnil
článek s nadpisem: KGB v pozadí
atentátu na papeže. V článku se m lu
vilo o zprávě Vatikánu vládě USA o
důvodném podezření, že KGB byla
zapletena do pokusu o papežovo
zavraždění. Tady padla poprvé zmínka
o fotografiích, potvrzujících spolu
účast ještě nejméně jednoho muže na
římském atentátu.

AGCA ESKORTOVAN ITALSKÝM POLICISTOU

5.9.1981: Londýnské Times otiskly
článek : KGB v důvodném podezření
z atetátu na papeže. Zpráva hovořila
o západoněmecké výzvědné službě,
která podpořila tvrzení vatikánské
tajné služby a italské bezpečnosti, že
Agca byl jen jedním z několika členů
spiknutí, organizovaného ve východ
ní Evropě, a to, spolupracovníky so
větské tajné služby.
V srpnu 1982 mnoho redakcí dosta
lo předběžnou kopii rozsáhlého
článku Claire Sterlingové, psaného
pro zářijové číslo. Readefs Digest.
Claire Sterlingové žije v Itálii přes
30 let. Napsala knížky jako “The
Masaryk Čase” - o vraždě Jana Masa
ryka, a “The Terror Network” - o
Sověty organizované mezinárodní
síti teroristu. V detailním článku, je
hož údaje nebyly dosud nikým vy
vráceny, prozradila několik zajímavo
stí z Agcových výpovědí a rekons
truovala jeho složité cestování.
Agcova minulost byla zajímavá. V
roce 1977 prošel teroristickým vý
cvikem v táborech PLO v Bejrutu a v
táboře Hamuriva poblíž Damašku y
Sýrii. Je známo, že většinu táborů
Organizace pro osvobození Palestiny
řídí sovětští poradci z KGB.
V r. 1979 Agca zastřelil tureckého
novináře, byl dopaden a souzen.
Koncem listopadu téhož roku utekl z
vězení. Během následujících 18 mě
síců Agca navšívil 12 zemí a utratil
přes 50.000 dolarů. V té době neinkasoval ani jediný šek, pobýval v
hotelech první třídy, nakupoval u
Yves Saint Laurenta v Paříži, popíjel
šampaňské v milánském přepycho
vém podniku Biffi, přezimoval v Tu
nisu a na Mallorce. V červenci a srpnu
1980 ztrávil téměř dva měsíce v Bul
harsku. Během pobytu v této zemi
dostal browing ráže 9 mm, kterým
později postřelil papeže, padělaný
pas na jméno Faruk Ozgun a byl se
známen s Bulharem, který mu byl

představen jako Mustafajov. To byl
agent, který ho měl v budoucnu řídit.
Agca měl za atentát dostat 1.7 m ili
onu dolarů.
Několik dní po článku C. Sterlin
gové přinesl sovětský časopis USSR
Oggi (SSSR dnes), distribuovaný v
Itálii, velice vykonstruované podezře
ní, že americká tajná služba CIA prý
měla zájem na odstranění papeže pro
jeho údajný nesouhlas s americkou
politikou v El Salvadoru a na Střed
ním východě (jak veselá to dezinfor
mace!).
25.11.82: Italská policie zatkla Ser
geje Antonova, vedoucího bulharské
letecké kanceláře v fiímé, pro po
dezření ze spoluúčasti na atentátu.
26.11.1982: Soudce llario Martella
prohlásil, že Agca byl součástí spik
nutí. Zatčený Turek dodal telefonní
čísla svých bulharských spolupra
covníků a detailně popsal bulharský
konspirační byt.
5.12.1982: Další dva Bulhaři byli
obviněni ze spoluúčasti na atentátu:
Teodoro Ajvazov, zaměstnanec bul
harského vyslanectví a Major Vasilij
Kolev, tajemník bulharského vojen
ského atašé. Oba již byli dávno doma
v Bulharsku.
8.12.1982: Tři italské deníky, milán
ský Corriere della Sera a římské II
Tempo a La Republica uveřejnily
další podrobnosti Agcova doznání.
Agca prý dostal instrukci zavraždit
papeže za svého pobytu v Bulharsku.
Velitelem celé akce byl Antonov.
Spolu s Ajvazovem dovezli Agcu v
den atentátu na náměstí sv. Petra.
Oba Bulhaři byli vyzbrojeni pistolemi,
které si vyzvedli v Ajvazově bytě. Měli
mu prý být nápomocni při úniku (na
bízí se otázka, zda do záhrobí).
12.12.1982: Corriere della Sera
přinesla odhalení, že Luigi, Scricciolo, jeden z vůdců italských socialisti
ckých odborů, se při výslechu doznal
ke své roli na únosu amerického

maci můžeme tom uto zdánlivě nai
vnímu diplomatovi odpovědět velice
snadno. Slo přece o Ajvazovův konsp i rač ní byt!
Komentáře bulharského vyslance,
Leonida Zamjatina a dalších expertů
populární sovětské hry na dezinfor
mace nám připomenou jinou anek
dotu.

BULHAR ANTONOV KRÁTCE PO ZATČENI

generála Doziera a kromě tohotvrdil,
že bulharští agenti chtěli, aby za
vraždil polského vůdce Solidarity
Lecha Walesu.
20.12.1982: Italský m inistr obrany
Lelio Legorio prohlásil, že atentát na
papeže byl mezinárodním spiknutím,
které se dá popsat jedině jako akt
války v době míru.
29.12.1982: Washington Post a
pittsburský deník Post-gazette uveřejnily útok na New York Times a
americké vládní orgány které ignorují
evidenci o účasti KGB při atentátu na
papeže.
3.
ledna letošního roku uveřejnil
americký týdeník Newsweek roz
sáhlý článek, nazvaný “Vražedné
spiknutí proti papežovi Janu Pavlovi
II” . Redaktoři v článku napsali: “ Přes
tože případ není dosud důkladné
prokázán - ještě to může trvat i rok
než dojde k procesu, kde budou de
taily zveřejněny - mnoho důkazů
nasvědčuje tomu, že bulharská tajná
policie najala Agcu, aby zavraždil
papeže.”
Italský ministr spravedlnosti novi
nářům řekl: “ Agca operoval v těsném
spojení s Bulhary, na to máme dů
kazy." Na toto nejnovější odhalení
reagoval mluvčí UV KSSS Leonid
Zamjatin tímto dojemným prohlá
šením: “ Buržoazní propaganda a
pravicové noviny rozšiřují vymyšlené
pomluvy, aby vrhly stín na socialis
tické země, zejména Bulharsko a So
větský svaz. Stefan Svirdlev, důstoj
ník bulharské tajné služby Duržavna

Sigurnost, který před lety uprchl na
západ, byl interviewován dopisovateli
Newsweeku v Mnichově. Svirdlev je
přesvědčen, že KGB nařídila bulhar
ské tajné službě zorganizovat atentát
na papeže.
Do aféry byla okrajově zapletena i
čs. tajná služba.
14.1.1983 byl Horst G illm ayer,
obchodník se zbraněmi z rakouského
města Kremsu, zatčen rakouskými
úřady pro pašování zbraní z ČSSR.
Pistole, kterou Agca postřelil papeže,
pocházela právě od p. Gillmayera.
Tato akce následovala krátce po
zatčení čs. občana Petra Bardoně
(Bartoně?) na přechodu v Kleinhaugsdorfu. V Bardoňově autě našli
rakouští celníci tři bedny, adresované
Gillmayerovi. V bednách bylo 15.000
nábojů, 300 pistolí a 7 nových sovět
ských p o lo a u to m a tic k ý c h pušek
značky “ Draganov” , tak nového typu,
že na západě byly ještě neznámy.
Pušky byly vybaveny zařízením pro
noční střelbu. Bardoň je čs. občan
žijící ve Vídni, bez stálého zaměstnání,
nepočítáme-li jeho časté cesty mezi
Prahou a Vídní.
15.1.1983 prohlásil první tajemník
bulharského vyslanectví v Římě Vasil
Dimitrov: “Já těm zprávám vůbec ne
věřím. Jak mohl ten Agca dodat ital
ské policii Ajvazovovo telefoní číslo,
když Ajvazov vůbec neměl telefon? A
proč Italové nepožádali o povolení
prohlédnout Ajvazovův byt, který je
na území našeho římského vyslane
ctví?" Na tuto další veselou dezinfor

Vtip č. 3
Reagan, Mitterand a Brežněv se vy
dají na lov tygrů. Uloví krásný exem
plář. Domorodci stáhnou kůži a po
věsí mezi stany k vysušení. Tři státníci
se dohodnou, že budou v noci hlídat
ve třech směnách. Ráno se Mitterand
s Reaganem probudí a tygr nikde.
- Leonide, kam jsi dal tygra?
- Jakého tygra?
- Ale ulovili jsme přece včera tygra,
pamatuješ se?
- Samozřejmě, ulovili jsme tygra.
- Tady soudruzi černoši pak stáhli
kůži a pověsili ji.
- Ano, soudruzi černoši stáhli od
borně kůži.
- A pak jsem hlídal já. Když jsem
předával službu Mitterandovi, tygr
tu byl.
- Ovšem, kde by byl?
- No a já jsem přebíral službu od
Reagana, tygr tu byl, předával
jsem službu tobě, Leonide, a tygr
tu taky ještě byl.
- No samozřejmě, rebjata, to se
jasně pamatuju, tygr tu byl.
- Tak kde je ten tygr?
- Kakoj tigr?
Kakoj atěntat?
Proč Turek, proč Bulhaři
Po výčtu zpráv z posledních dvou
let se musíme zeptat: proč byl do
atentátu zapleten turecký terorista?
Musíme se pro odpověď vrátit do
minulosti. V knize Johna Barrona
“ KGB” se dočteme o sovětském
agentu Bogdanu Stašinském, který v
r. 1959 zlikvidoval ukrajinského od
bojového vůdce Stefana Banderu a
po dvou letech uprchl do NSR, den
před postavením berlínské zdi. Stašinsky se přiznal a podrobně vy
povídal o případu Bandery i o jiných
vraždách, které byly vykonány na
přímý rozkaz sovětského politbyra.
Mezinárodní ostuda po tom to pro
cesu byla příčinou zásadní změny v
sovětské politice. Politbyro se brzy
poté rozhodlo, že další likvidace už
n e b u d o u s v ě řo v á n y s o v ě ts k ý m
občanům, ale najatým ilegálním
agentům jiných národností, jejichž
spojení se sovětskými orgány nebude
možné lehce dokázat.
Jak politbyro rozhodne, tak se i
stane. Veškeré teroristické akce ve
světě byly od počátku šedesátých Jet
svěřovány zahraničním agentům
podobné minulosti a psychického
stavu jako Mehmet Ali Agca a jiní
výtečníci před ním. Jednou z výhod

tohoto tureckého teroristy bylo, že
byl řízen Bulhary.
Tady musíme udělat další odbočku
a zeptat se, proč tuto italskou akci
nepřidělilo KGB českým agentům,
kteří byli po léta zodpovědní za řízení
italských teroristů a za jejich zločinecké akce. Odpověď je dosti jed
noduchá. Čs. tajná služba byla v r.
1980 plně zkompromitována zatčený
mi a vypovídajícími členy italských
Rudých Brigád. Jak známo, desítky
italských teroristů byly vyškoleny v
táborech u Doupova a Karlových
Varů. ČSSR jim dodávala zbraně i
finance. Vrah italského ministerské
ho předsedy Aida Mora byl vycvičen
v Československu a Moro byl za
vražděn čs. samopalem typu Škorpion. Vzhledem k onomu důkladné
mu zkom prom itování české tajné
služby převzali zodpovědnost za
teroristické akce v itálii soudruzi
Bulhaři.
Bulharští agenti měli v Mosvě do
brou pověst. Pomocí známého “otrá
veného deštníku” se jim podařilo za
vraždit disidenta Georgi Markova v
Londýně r. 1978. Další bulharský
disident Vladim ír Kostov byl deštní
kem bodnut v Paříži o rok později.
Otravu však přežil. Bulharští agenti
byli zapleteni do únosu amerického
brigádního generála Jamese L.
Doziera. Kromě toho už po léta bul
harská tajná policie má dlouhodobý
úkol “destabilizovat” Turecko. Ovládá
desítky tureckých agentů, z nichž ti
nejdůležitější mají v Sofii permanen
tní útulek. Bulhaři nemají také pro
blémy s pašováním zbraní a drog z
Turecka a do Turecka. Proto padla
volba v případě římského atentátu na
Bulhary.
Jistě jste si všimli, že jsem se v této
části článku omezil na zprávy z novin.
Levicoví západní novináři naklonění
Sovětskému svazu tvrdí, že pro turecko-bulharsko -sovětské spojení
ještě nejsou důkazy. Jistě není tolik
důkazů, kolik bychom si přáli, proto
že proces s Agcou a jeho společníky
se teprve připravuje. Tak bývá v
demokratické společnosti zvykem.
Jelikož většina našich čtenářů žila
po mnoho let v socialistické zemi,
mohou si udělat úsudek sami. Uvedu
vám jeden obdobný případ.
Opakování: Vražda JFK
Abychom si osvěžili paměť a se
řadili fakta, která dovedeme ohodno
tit lépe než občané západních zemí,
uvedeme v posloupnosti deset bodů,
týkajících se atentátu v Dallasu.
1. Lee Harvey Oswald přijel 16.10.
1959 do Moskvy, vzdal se ame
rického občanství a požádal o
povolení pobytu v SSSR.
2. Oswald se 7. 1.1960 přestěhoval
do Minská. V Minsku byla od r.
špionážní škola pro zahraniční
agenty.
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3. Po šesti týdnech pobytu dostal
Oswald vlastní byt.
4. Jeho plat z továrny, kde údajně
pracoval, byl každý měsíc do
plněn částkou ve stejné výši.
Druhý plat byl z MVD, čili sovět
ského ministerstva vnitra.
5. Oswald si za 6 měsíců pořídil
loveckou pušku a chodil na
hony (!).
6. 17.3.1961 se Oswald seznámil s
Marinou Prusakovovou, neteří
plukovníka Ilji Prusakova z mi
nisterstva vnitra, která se do Min
ská přestěhovala před půl rokem.
7. Za pouhých šest týdnů (30.4.
1961) se Oswald s Marinou oženil
(!!!).
8. Deset týdnů po svatbě Oswald
začal psát své rodině, že se chce
vrátit do USA, což se za několik
měsíců stalo.
9. 22.11.1963 Oswald zavraždil
prezidenta Kennedyho.
10. Fidel Castro se ve své řeči 27.11.
přeřekl a poznamenal: "...za
Oswaldovy první návštěvy na
Kubě...” Nebylo nikdy dokázáno,
že by kdy Oswald na Kubě byl.
Ale nevíme nic o tom, kde se
zd ržo va l během p o sle d n íh o
týdne v září 1963.
(Všechny údaje ze Zprávy Warrenovy komise o zavraždění Johna
F. Kennedyho).
Čtenáři, kteří si pamatují na život v
socialismu, si mohou udělat svůj ná
zor o tom, proč americký zběh dostal
byt, druhý plat od ministerstva vnitra,
vlastnil loveckou pušku a mohl se
oženit se sovětskou d ívkou šest týdnů
po seznámení.
KGB, Andropov a papež
Přesuňme se teď k současnému
připadu - atentátu na papeže. Udělá
me si taky takový pořadníček:
1. KGB musí pro teroristické akce v
cizině používat zahraničních
agentů, pokud možno jedinců
morálně labilních a psychologi
cky narušených. Příslušenství k
p ra vico vé p o litic k é sku p in ě
vítáno.

2. Agca se pokusil zastřelit papeže
13.5.1981. Jaký mohl mít Turek
důvod střílet po papeži? Agca k
tomu při jednom výslechu po
znamenal: “ Nejsem ani pravičák,
ani levičák. Ideologie mě ne
zajímá. Podstatné je to, že jsem
mezinárodní terorista.”
3. Když italské úřady Agcovi po
hrozily, že ho přestěhují do hro
madné cely (jistá smrt), zločinec
začal vypovídat.
4. Jeho bulharské spojení bylo ne
zvratně prokázáno ještě před
procesem, v němž budou sou
zeni ostatní spiklenci.
5. Bulharská komunistická strana
ani tajná služba nemají zájem na
smrti papeže. Proto jejich agenti
museli jednat ve službách jiné
mocnosti.
6. Bulharská tajná služba (stejně
jako tajné služby v zemích var
šavského paktu) je podřízena
sovětské KGB.
7. Žádná důležitější akce tajných
služeb těchto zemí je nemyslitel
ná bez vědomí a příkazu KGB.
Rozkaz k atentátu mohla dát
jedině KGB.
8. Náčelníkem KGB byl až do
nedávna dnešní vůdce SSSR
Jurij Andropov. Akce takové
důležitosti jako atentát na pa
peže nemohla být podniknuta
bez jeho rozkazu.
Tak. To víme my. Uvidíme, kdy budou
zveřejněny další důkazy a kdy je ko
nečně západní tisk a lehkověrní ob
čané dem okratických zemí vezmou
na vědomí. Zatím je nutné většinu
zpráv o atentátu pokládat za další
úspěch dezinformačního oddělení
K o m ité tu g o su d a rs tv e n n o j bezopasnosti a státníka Andropova,
jehož pravicí si konzervativní ame
rický prezident Reagan tak přeje
potřást. Historie se opakuje. Roose
veltovi nezáleželo na tom, co pod tou
peřinou dělal Stalin, tak proč by teď
Američanům mělo vadit, co tam vy
váděl Andropov?
Dovětek:
N ám ě ste k o b c h o d n íh o atašé
bulharského velvyslanectví v Paříži,
Jordán Mantarov, nedávno požádal
o azyl ve Francii. Mantarov potvrdil,
že bulharští a sovětští agenti zorga
nizovali atentát na papeže (New York
Times, 27.3.1983). Toto je poslední
zpráva, která se vztahuje k atentátu.
Náš článek byl dán do tisku počátkem
dubna.

□

Umění
Jana Klimešová

Skryté radosti Jindřišky Braunové-Cekotové
Jakkoli početné a něžné, dlouho
zůstávaly skryty očím veřejnosti a
nebyly by asi nikdy přesáhly okruh
nejužší intim ity, kdyby se k nim roku
1974 nebyla připojila i radost bezmála
již zapomenutá - malířství. Po pře
stávce dlouhých desítiletí, vyplněné
prací a péčí o rodinu, vrátila se dvaapadesátiletá paní k tužkám a štětcům,
barvám a plátnu, ano i k radám a ná
vodům, jichž se jí kdysi dostalo od
akadem ického malíře Pravoslava
Kotíka v pražském ateliéru Ve smeč
kách.
Vzpomínky, vědomí pevné přísluš
nosti k národní výtvarné tradici,
násobené osobní rozvahou, optim is
mem a humorem, usnadnily jí pozdní
návrat k technologickým problémům
malby i vývojovým perspektivám,
které se již zdály být ztraceny. Instin
ktivně, "bez programů, bez generali
zací” , zcela v duchu šaldovského im
perativu, ponořila se do vlastní denodenní zkušenosti. Byla to zkušenost
zdánlivě velmi limitovaná, citové vy
mezená především vztahy k blízkým
a nejbližším, fyzicky pak ohraničená
batawským domem, zahradou, okol
ními cestami, lesy a řekou.
Ze zdrojů tak výlučně intimních a
ryze regionálních rodily a rodí se serie
obrazů, které nejsou vlastně ničím ji
ným než nepřetržitou osobní konfesí
autorky. Už sama volba obrazového
POCTA CELNÍKU ROUSSEAUOVI

PORTRÉT SOCHAňE MALERA

námětu je pro Jindřišku BraunovouCekotovou vždy výrazně emocionálně
podmíněna. Portréty jsou podobizna
mi milovaných přátel, dcery, vnoučat,
manžela; pro krajinom albu si vybírá
důvěrně známé scenerie z Batawy a
blízkého okolí. Velmi často je to pří
roda zalidněná, tedy poměřovaná
vztahem k člověku, zřídka záminka k
čirému barevně-prostornému expe
rimentu. I ta poměrně úzká část obra
zové tvorby Jidřišky Braunové-Cekotové, která tenduje ke geometrizujícímu řešení, se ochotně zastavuje
na pomezí figurativní abstrakce. Nej
častěji však lidská postava zůstává
plně čitelná, charakterizovaná indi
viduálními rysy a jakousi naivizující
rustikálností, která tak dobře souzní
právě s malířským odkazem Pravo
slava Kotíka. Střídmost, nenucenost
a vroucí zaujetí mluví z námětů hrají
cích dětí, žen procházejících se mezi
květy, odpočívajících mužů. Protěj
škem těchto poklidných denních vý
jevů, zalitých teplými barvami jako
záplavou slunce, jsou smyšlené za
hrady a škádlivé fantazie, které lome
nými tóny svých zelení, modří a fia

lových barev mnoha odstínů nazna
čují svůj snový původ. Jsou nevýslov
ně jemnou, ironicky humornou para
frází m alířčina života v zákoutí
kanadské provincie.
n
Milan Uhde

Letní
Když našel dvanáct dívčích košil
na břehu řeky, jednu vzal
(jakýsi hlas ho přitom prosil:
Vrať ji) a hlupák v něm se ptal:
Či je? Tvá? A to pod n i - č i je?
Duše? A ta je košili
boží? Je bůh? Kdo nám to šije
rubáš? A navždy? Na chvíli?
Tu však ji spatřil za olšemi
a byla nahá a on němý
a už se na nic nechtěl ptát.
A konec (v pohádkovém ději
začátek): Vrátil j i to je jí
a viděl labuť odlétat.

______________________ Divadlo____________
Jára Kohout

Malá divadla před první a druhou válkou.
V
Praze byla úroda na divadla
opravdu pozoruhodná. Diváctvo si
přišlo na své. Ušlechtilá kultura ve
velkých budovách byla světové
úrovně. Malé scény a kabaretíky měly
svou svéráznou atmosféru a živily se
bez jakékoliv podpory. Na městské
Vinohradské divadlo vždycky do
plácelo město. Na Národní doplácela
vláda neuvěřitelně. Ať se hrálo, co se
hrálo, i když bylo vyprodáno, deficity
byly strašné. Před první světovou
válkou prý země dosazovala na ka
ždého návštěvníka. Když si někdo
koupil sedadlo kamkoliv, třeba na
galerii za 4 koruny, z daní se na něj
doplatilo 16 korunek. Oni také měli
činohru, operu, balet, orchestr a to
byla nějaká režie.
Mezi malá divadla se počítala
Aréna na Smíchově, Pištěkovo di
vadlo na Vinohradech, Uránie v Hole
šovicích, D eklarace na Žižkově,
Divadlo Mařenky Zieglerové v Libni,
A k ro p o lis , Malá Opereta, Velká
Opereta, Divadlo Oldřicha Nového.
Divadlo u Nováků neboli Osvoboze
né, Divadlo Vlasty Buriana, Adrie,
Rokoko.
Kde je dnes bio Světozor na Václav
ském náměstí, tam před sto lety
kom ik Leopold Šmíd začal kabaretit.
Asistoval mu Josef Šváb - Malostránský, který byl jedním z prvních
film ových herců. Měl nakladatelství
a vydal moji první causerii, kterou
jsem napsal pro Ference Futuristu
s názvem Námořník. Praha si žádala,
aby všichni hum oristé té doby byli
drastičtí. Švábova oblíbená aktovka
byla o třech osobách. Holírna. Umělci
hlavně po sobě házeli m ýdlovou pěnu
a Šváb zpíval: “ Fidli, fidli, fidlinky,
Franto dělej m ydlinky a nekoukej
jako vrána, nam ydli pána.” Jožka
Švihla dělal učitele a žáka. Podobné
číslo předváděl Vlasta Burian celý
život až do smrti.
Vedle Rokoka, kde byl Melantrich,
byl kabaret Aloise Tichého. Jeho
doživotní repertoir se skládal z kupletu "Tulipán". Přišel na scénu a při
nesl si v kořenáči větší rostlinu.
Zpíval: “ To mám radost, že mě narost
ten můj tulipán.” V každém progra
mu, starší tenorista Jan Sládek, pěl
několik vlasteneckých písní. Nevím
proč, ale když zpíval vždy klečel. To
později v Americe dělal AI Jolson.
Kdo si to od koho vypůjčil, to nevím.
V každém kabaretíku, mimo sólových
výstupů a písniček byly vždy dvě
krátké pikantní aktovičky vyrobené
z anekdot.
Na Poříčí, kde později bylo divadlo
E.F. Buriána D 34, byl pivovara vněm

lidový kabaret při pivě. Tam zpívali
bratři Hartmanové u příležitosti svě
tové výstavy. Jmenovalo se to tam
“ U Rozvařilů” a začínal tam také
E.A. Longen a Eduard Bass. Ti Hart
manové zpívali: “ Praha je vždy Čechů
ráj, ať žije Baj Kaj Laj.” Později tam
řádil malý komik Venoušek Srb, který
vše podával davu po lopatě a hodně
pepřeně. V několika němých film ech
jsme se sešli. V kabaretě jsem ho
viděl ve scéně “ Vdovec” . Přišel na
scénu s pláčem, 10 minut bavil su
rovými vtipy a na konec zapěl sm ut
nou píseň “ Až já budu v hrobě spát,
přijď mé na hrob nadělat - papírové
kytičky, ozdob mi hrob celičký. Když
začínal Vlasta Burian, mladičký kritik
doktor Hilar o něm napsal, že kopí
ruje Venouška Srba. On napsal do
novin : Václava. Hilar se sta! slavným
režisérem Národního divadla. Rád
chodil objevovat talenty k Bažantům,
k W altnerovi, do “ Dvorního pivo
varu” . I do německého kabaretu “ Zur
Stadt Wien ” zašel.
Na Poříčí, naproti kabaretu u Roz
vařilů byla zpěvní síň Labuť. Tam
bylo kom ické trio Škrdlík, Vajner a
Ferda Kohout. Nebyl můj příbuzný.
Jeden z nich se oblékl za panímámu,
jeden za dragouna a jeden za služeb
nou. Protože majitelem Labutě byl
pivovar, vévodil tam také pivní humor.
Tenkrát nebyly ledničky. Když šla
služka pro pivo, musila si pospíšit,
aby nezteplalo. Text scénované písně
byl asi takový:
Služka Rézi šla pro pivo
stavila se s Vénou.
Klíčem pivo právě míchá,
aby přišla s pěnou.
Šamstr chce na Rézi pusu,
ona mu ji nechce dát.
Jsou prý letos převelice drahé,
že je musí kupovat.
Pivo zteplá, Rézi, kde jsi?
no to je dlouhá doba.
M ilostpaní kouká z okna a vidí je oba.
Rézi už je namíchaná,
třese s půllitrama.
šam str jenom hledí jí do očí
a neví kam s rukama.
U Labuté vystupovala těsně před
první světovou válkou oblíbená chanteuse a krasavice Nina Laušmanová
se svou písničkou:
Já jsem ta Ninča,
to dítě veselé,
ráda si zazpívám zapudím svízele.
Nač pak se rm outit?
Raděj se zasmějem
a vesele si všichni
sborem zapějem.-A teď všichni zpívat!

Nina Laušmanová po první světové
válce a po mnoha letech vystupovala
v mém divadle, ale již jako komická
stará. Stále nemohla pochopit že
před tou válkou ji v Paříži zvolili
světovou královnou krásy.
Králem krásy se nestal herec
hezkého obličeje a vysoké postavy
Laďánek, který vždy na scéně se
objevoval jako dáma. V tom to pře
strojení chodil po Praze i večer. Často
si šel zatančit k Huňkům, kterýžto
lokál nedaleko Můstku byl obyčejně
natřískaný zženštilým obecenstvem,
kde se už tenkráte nestyděli tančit
pán s pánem v zamilovaném objetí.
Nikdo jim to tam nezakazoval ač se to
jinde nesmělo. V Kabaretě Laďánek
zpíval v černé slušivé paruce a v černé
toiletě:
“Já jsem ta služka Máty,
kterou do služby vozejí kočáry.
Černé šaty, klobouk s pérama.
Lepší nežli moje paní má.”
A tak dále a potom samozřejmě byl
tanec. Něco jako oblečený striptýz.
Byli tři typografové. Béďa Bozděch,
Václav Rašilov a Oldřich Nový. Všichni
tři u Labutě začínali. Bozděch se
uvedl písní: “A Pepi koupil kozu.
Stovku za ní dal.” Rašilov pěl: ‘‘Stra
katý strakatý neběhej za děvčaty” .
Když tohle slyšel Hilar byl tak dojatý,
že ho angažoval do Národního di
vadla. Oldřich Nový knedlíkem zpíval
Frimlovy “Závišovy Písně” . Dostal se
do Brna k velkému divadlu a pobyl
tam 10 let. Dole ho napadali, ale gale
rie ho žrala. Nový si vzal za ženu
výbornou fotografku a ta ho sfixla
podle vídeňského Oskara Karlweise,
tak, že se z něj stal vynikající milovník
a režisér. Do Prahy přijel Oldřich
Nový bez knedlíku v hrdle. Jak to
mohla paní Nová udělat, to nevím. V
mém divadle Olda režíroval 10 her.
Hráli jsme spolu v mnoha filmech.
Vzpomínával jaké pitomé texty musil
u Labutě zpívat. Jako “ Protože tu
Minku, líbal na kolínku smutný konec
vzal... smutný konec vzal...” To byla
vážná píseň od kapelníka Wiplera,
který toho mnoho neuměl, ale že se
stal soudruhem, dosáhl to v pražském
rozhlase na šéfa.
1913 na Vinohradech Ferenc Futu
rista začal v hospodě “ U kuřího oka”
vystupování bláznivých výstředníků.
Programy budoucnosti! Vše Dada!
Pokud možno nesrozumitelné. Fe
rencovi bylo 23 roků a byl absolven
tem umělecko průmyslové školy.
Dělal sochařinu. Lidi na to nebyli
zvyklí a brzy vedle Ference se objevil
mladík, který byl sboristou v divadle
Aréna. Vlasta Burian přišel s Dali

borem Ptákem a předváděl italskou
operu. Na konec bylo improvisované
dueto, neboli forbína dvou komiků.
Ference a Buriana. Již tenkráte se ti
dva hoši nenáviděli a na scéně bylo
vidět jak zle se stírali. Asi 8 roků Vlas
ta vystupoval pohostinsky na růz
ných jevištích, ale byl lajdák. Více jak
stokráte se nedostavil do divadla bez
omluvy. Svaz podnikatelů divadel a
kabaretů se usnesl, že Vlasta půjde
do klatby. Nikdo mu nedal možnost
výdělku, ač byl výborný. Nezbylo mu
nic jiného, než že si sehnal financiéra,
plukovníka Rojů, a ten Vlastovi zařídil
vlastní divadlo v Rokoku. Ferenc vy
stupoval poletavé všude chvilku. V
červené Sedmě, U Hašlera v Lucer
ně, nebo v Aréně a jinde.
Červená sedma byla založena před
válkou ochotníky dr. Červeným, Balingem, Jílovským, Bassem, Hvížďálkem a Dremanem v Hradci Králové.
Je zajímavé, že tak dobrý kabaret
vydržel jen 3 roky. Zašel na úbytě.
Byl jsem v něm angažován, když již
byl v posledním tažení. Proč zašel?
Myslím, že to byl luxusní podnik pro
bohaté. Večer si každý návštěvník
musel dáti při stolovém zařízení ve
čeři s vínem. Šampaňské často
bouchlo do programu. Jen v neděli
odpoledne bylo poslouženo černou
kávou. Dr. Červený vydal v Orbisu v
roce 1959 svůj životopis a vněm uvádí
že na programu Sedmy byly vždy
proletářské písničky, že nebylo
nahotinek. Já se pamatuji jak v aktovce
Salome Filaunová tančila odvážný
sedmi závojový tanec. V knize o mě
není ani slovo. To by nebylo tak zlé,
ale v knize není ani zmínka o jednom
ze sloupů Červené Sedmy, o Rudovi
Jílovském. Asi proto, že jsme utekli za
hranice. Jo, když autor v Česku chce,
aby mu něco vyšlo, musí se přizpůso
bit.
V Červené Sedmé jsem měl sólo
“ Slovo k ženám” , když mi bylo 16 let.
Prvně jsem se setkal s Jindrou Plach
tou. Byl tam nápovědou. Sedmičkáři
neměli rádi Hašlera. ftíkali: “ Skládá
jen nacionální nabubřenosti!” To tak
bylo vždycky: konkurence intrikovala
jedna proti druhé.
Několik hvězd se začalo bouřit
proti zaměstnavatelům, a založilo si
v Adrii divadélko B U M. Tructyátr.
Longen napsal hru, ve které jsem hrál
slepé střevo společně s Ferencem,
Burianem, Rašilovem a Emanem
Fialou. Mě do toho nacpali proti mé
vůli. Nesl jsem Ferencovi k u frd o to h o
divadla. Jak mé Longen zhlédl, hned
po mě skočil, že musím zaskočit v
úloze střeva, a to slepého. Na scéně,
která se odehrála v lidském těle byly
příslušné orgány. Proletářský žalu
dek si stěžoval na vládu, na ne
zaměstnanost a že má hlad. Srdce
lkalo, že se právě zamilovalo do ko
m u n is tic k é stra n y. T lo u k lo ne
pravidelné. Eman Fiala, Ferencův
nevlastní brácha, přelejval jakousi
hnědou tekutinu z kbelíku do kbelíku.

A já slepé střevo, jsem desetkrát
opakoval: “ Žaludek mi telefonoval,
že bude převrat. Takhle to dál nejde!
Já se podbírám..." Na štěstí BUM
vybouchlo a chcíplo.
Potom to divadélko Adrii najmul
slavný divadelní ředitel Fencl a hrál
tam francouzskou frašku “Neběhej
mi tady v košili.” Košilatá hra se líbila
a tu Fencl od chorého Haška koupil
jednou pro vždy autorská práva na
d iv a d e ln í a film o v á zp ra co vá n í
“Švejka” za 3.000 korun. Román
ihned zdivadelnil a uvedl na jeviště
s Karlem Nollem v hlavní úloze. Jedna
filmová společnost po tom skočila a
hned se začalo filmovat. Také s
Nollem. Po dvou letech Noll onem oc
něl a já pro Fencla hrál Švejka v
Rokoku. Jen za jednoho zfilm ované
ho Vojáka Švejka bral Fencl na
autorských honorářích 8.000 a ten
filmovaný Švejk v různých podobách
se hrál šestkrát. A co zaplatili jiná
divadla a ochotníci! Samozřejmě ne
Haškovi. Fencl zbohatl, najmul si
Arénu a provozoval ohromně vý
pravné revue, ve kterých jsem 4 roky
s Ferencem partneřil.
Já někdy za mlada dělal autora pro
jiná divadla ve kterých jsem nehrál.
Tak pro Valju Petrovou do Pištěkárny
jsem napsal: “ Jeho krásná neznámá” .
Děj se odehrává v Sovětském Svazu.
Sto reprísto udělalo. Do Uránie jsem
sepsal: “Ale zobat ho...” Děj se ode
hrával u pražského fotografa Balzara.
Slavní herci se u něj dávali fo to 
grafovat v kostýmech z činohry,
opery i z film ů. Aby byla zápletka,
je tam kouzelník. To byl bratr fo to 
grafa. Mezi nimi se pohyboval špión
v různých převlecích. Jedna slečna
se chtěla dát vyfotit bez šatů. Přišli
její rodiče a viděli setkání Nera s
Maryšou, kterou on obvinil, že mu
ukradla lak na nehty. Jeník z Prodané
- se zamiloval do Aidy a Othelo měl
konflikt s Lohengrinem.
Jako autor jsem měl možnost podívati se na volňásky do všech diva
del. Všude se sem nou slušně jednalo.
Vystupoval jsem týden u Karla Haš
lera v kabaretě. Nebylo to nic vynika
jícího. Nabídl jsem mu, že pro jeho
program napíši aktovku. Dodal jsem
ji za týden. On slíbil, že ji uvidím
na prknech, která znamenají svět.
6 měsíců jsem chodil na všechny
programy do Lucerny. Mé dílko se
na jevišti neobjevilo. Takhle před
vánocemi jsem po představení zašel
do šatny za Hašlerem: “ Mistře, mistře,
sliboval jste, že uvidím u Vás svoji
aktovku. A nic!” Karel Hašler vyvalil
oči: "Viděl jste Marica Zlaterjeva
zpívala v ruském kroji: Hajdy trojka,
sněg už bristý, noc marožná kak
rugoj?" "N o to jsem viděl a slyšel,
ale kdte byla aktovka?" Hašler se
uculil: “ Za tou Zlaterjevou padal
sníh a to byla ta vaše jednoaktovka
roztrhaná na kousky. Viděl jste tedy
své dílo na mé scéně!”
„

Rozpaky
nad
slovníkem
Petliční, nyní (doplněný) torontský
slovník českých spisovatelů, přijímán
je, jak slyšíme i čteme, bez nadšení či
radosti nad kusem věčné informační
práce - spíše s rozpaky, jež ústí tu do
vysvětlujících omluv, onde do na
kyslé podrážděnosti.
Domníváme se, že rozpaky nad tím 
to dílem jsou zbytečné, ať už plynou
z nedorozumění či nezcela dobré
vůle.
Předně: účelem příručky je infor
movat o faktech. Pan X.Y. se narodil a
žil, napsal toto, o něm bylo napsáno
ono. Basta. Kádrování, vyjadřování a
odsuzování bylo a je všude dost, stej
ně jako jakostních žebříčků - nic z
toho autory slovníku ani nenapadlo a
zaplať Pán Bůh za to.
Za druhé: cílem autorů nemohla
být a také nebyla úplnost informace,
soustředili se na "tu část literatury,
jež byla nebo je potlačována” . Kdo
hledá úplnost, musí sáhnout sou
časné po někdejším slovníku Aka
demie a oficiální příručce režimistické, jež byla ostatně petliční prací
inspirována.
Dobré staré pravidlo, že je možné
knížky kritizovat za to, co v nich je,
nikoliv za to, co v nich není, v našem
případě platí jen zčásti.
Má-li tedy jaká kritika oprávnění,
pak taková, jež lituje několika opome
nutí u exilových jmen.
Pro čtenáře, který má odbornického naparování už dost, příležitost k
jiné otázce: jak a čím přispěli pro
fesionální slavisté, bohemisté, lite
rární vědci a redaktoři pracující desíti
letí ve svobodném světě? Ať to zní
třeba nadneseně: pánové Brabec,
Gruša, Hájek, Kabeš a Lopatka, ti kdo
pomáhali (Šeflová, Hvížďala, Kra
tochvíl) i vydavatelé manželé škvorečtí zasloužili se.
Slovník však není jen pokus o re
konstrukci české literatury po r. 1948,
jak praví podtitul. Ve stručnosti bio
grafických i bibliografických údajů
obsažen je kus národní nové historie,
kterou český literát žil vždy inten
zivně, s “ lidem" i lidmi. Četba místy
napínavá, místy dojemná, často k
vzteku - na své přijdou si jistě pří
znivci i odpůrci toho kterého prota
gonisty.
(Slovník českých spisovatelů, 68
Publishers, Box 695, Station A,
Toronto, On., Canada M5W 1G2)
mh

Hudba
Jiří Traxler:

In memoriam: Karel Krautgartner
(1922 - 1982)
Jako neodvratné finále našich bio
logických existencí, smrt k nám
přichází v mnoha podobách. My, na
něž ještě nedošlo, se na tu tradiční
“zubatou s kosou” díváme extrémně
buď jako na milosrdnou vysvoboditelku nebo záludného zákeřníka; a v tom 
to případě, pod vlivem prastarých
mýtů, jsme nakloněni věřit, že Smrt
kolaboruje s Osudem. Někomu je do
přáno dožít se toho či onoho, a ně
komu je to odepřeno, často s téměř
s a d is tic k ý m načasováním právě
tenkrát, kdy důležitý úkol byl splněn,
cesta dopředu se zdála být bez
překážek a zasloužená odměna za
předchozí úsilí v dohledu. A to byl
případ Karla Krautgartnera.
Narodil se 19. prosince 1922 v
Mikulově na Moravě. Během po
zdějších soukrom ých studií na rů
zných hudebních školách, už jako
šestnáctiletý podlehl kouzlu jazzu,
a v r. 1938 působil s amatérským
souborem v Brně.
Věkově tedy nepatřil k prvním ge
neracím če sk ý c h ja z z o v ý c h in 
stru m e nta listů , průkopníku svého
druhu, kteří se museli vypořádat s
hudebním fenoménem, jehož inter
pretace byla někdy - přes všechno
nadšení - nad jejich síly a pochopení.
A le v r. 1938 už bylo každému správně
orientovaném u jazzm anovi jasné,
oč jde.
Jako vyspělý hráč na altsaxofon a
klarinet neměl nosnáze se uplatnit
profesionálně na brněnské jazzové
scéně. Ale teprve po skončení války,
když přišel do Prahy, se dostal do
orchestru, který umožnil další roz
vinutí jeho mnohých talentů. Mluvím
o r. 1945 a zreorganizovaném Vla
chově souboru, v němž se stal vedou
cím saxofonové sekce, a pro který
také aranžoval a komponoval během
dalších deseti let.
Byl to orchestr, s nímž jsem pár let
spolupracoval, takže jsem měl do
statek příležitostí Karla Krautgart
nera pozorovat zblízka v nejrůzněj
ších situacích. Hlavně při zkouškách,
kdy ve funkci prvního saxofonisty
orchestru vedl svěřenou mu sekci
energicky a nesmlouvavě. Věděl, co
chce, a ve věcech jako frázování, styl,
dynam ika a zvuková vyváženost, byl
skoro pedantický. Jeho autorita byla
ovšem podložena jeho vlastní schop
ností dělat sám, suverénně, co vy
žadoval na jiných, takže případní
rebelové by se byli pohybovali na
velice tenkém ledě.
Vlachův soubor tehdy bezvýhradné
adoptoval orchestrální zvuk a instru-

mentační rutiny - a klišé - poválečné
ho opojení Glenem Millerem, a téměř
všechno, co jeho hlavní a jinak
schopní aranžéři Ducháč a Hála na
psali, znělo jako kopie tohoto mo
delu. Vlachova idea, předkládat
posluchačům repertoár převážně
založený na domácí produkci moder
ní taneční hudby, na jedné straně
vykonala mnoho dobrého tím, že při
váděla na trh české autory; jenže tím,
že jejich produkty oblékala do po
malu už ošuntělého hávu M illerových
orchestrálních koncepcí, začínala se,
na druhé straně, vzdalovat od vý
vojové linie současného jazzu a z něj
odvozené užitkové hudby. Pro ex
perimenty, jim iž se jazz v Českoslo
vensku zabýval a vyznačoval před
válkou, za války a po ní, od dob
orchestru Gramoklubu, přes Ježka,
Emila Ludvíka, Blue Music, Béhounkův a po něm Habartův soubor, a
comba Rytmus 46, 47, a 48, Vlachův
agregát nedodal živnou půdu. Což
byl hlavní důvod, proč se Krautgart
ner s Vlachem rozloučil.
Došlo k tomu v r. 1955, a to už jsem
byl šest let ve svobodném světě, takže
vím pouze z druhé ruky o řadě Krautgartnerem vedených souborů, z
nichž všechny předznamenaly a po
znamenaly budoucí kroky jazzu v
Československu, a nakonec vedly k
jeho prestižnímu šéfovství Tanečního
orchestru československého roz
hlasu.
V interview s ním, otištěném v ča
sopise Melodie (č. 3, roč. 1965),
řekl toto:
“Když jsem odešel od Vlacha, bylo
to z potřeby postavit p ro ti jeho, jistě
nutné, písničkové lin ii jin ý směr. š lo
mi o orchestrální jazz s důrazem na
interpretační tvorbě, která by um ož
nila plně využit schopnosti hráčů v
orchestru. Zdálo se nám, že děláme
málo a že vlastně musíme ještě
jednou začít znova." Začínat znova se
pak stalo leitmotivem jeho dalšího
života.
V Československu jsem se s ním
viděl naposled v prosinci r. 1949, v
bývalém karlínském Varieté, kdy
seděl v orchestřišti, a na scéně tančila
okouzlující Elena Tanasco - jeho
budoucí manželka - v hlavním balet
ním čísle hudební komedie “ Moje
žena Penelopa” , k níž jsem napsal
hudbu, a která hned po premiéře byla
na nátlak Rudého Práva zakázána.
Potom jsme se setkali až na montreal
ském EXPO 67, kde vystupoval v
rámci skupiny hostujících českých
protagonistů lehké múzy. (Překvápko

pro mne: hrál sólově na sopránsaxofon, taky mistrně).
V
přestávce mezi odpoledním a
večerním představením jsme si při
večeři popovídali - vlastně poprvé v
životě - a svěřil se mi, že pomýšlí na
odchod z gubernie. Vyprávěl mi o
křižáckých taženích, začátkem let
padesátých podnikaných pro větší
slávu socialismu proti jazzu a všem,
kdo se ho ještě snažili vyznávat. V
jádru mi řekl to, o čem se také zmínil
v citovaném rozhovoru:
"Já osobně bych hlavni škody, k
nimž tu došlo, rozdělil do dvou ka
tegorii. Na jedné straně se tu na čas
uměle zabrzdil vývoj a růst nových
skladatelů a aranžérů, kteří si ne
m ohli syé nápady vyzkoušet v praxi.
Skoro ještě víc mě mrzí m orální a
psychologický účinek na příslušníky
mé generace. Navykli jsme si tehdy
příliš ustupovat, držet se p ři zdi a
neprovokovat tvorbou, která se zrovna
‘nenosila’, ačkoli jsme dobře cítili, že
to není správné; když potom tyhle zá
brany padly a my měli možnost zase
otevřeně promluvit, dostali jsme se
do situace lidí, kteří své nejlepší sily
už vyčerpali a musí nyní hlavní úkoly
předat další nastupující generaci,
která tímhle obdobím nebyla tak
zatížena.”
Na svou dobu to byla statečná
slova, a jsem si jist, že po okupaci by
je někdo hezky rychle vytáhnul proti
němu; a tak jsem málem zajásal, když
koncem r. 1968 mi napsal z Vídně, že
s manželkou udělali ten nesmírné
důležitý krok. Bohužel, neměli to tam
potom lehké, a v dalším dopise si sám
položil otázku, nemá-li se vrátit, což
jsem mu v odpovědi rozmlouval, ale
chraň Pán Bůh, aby si tohle někdo
vykládal jako mou zásluhu, že na
konec se přece jenom rozhodl zůstat
za hranicemi.

Načež uplynula řada let, a s ty k -a n i
písemný - nebyl žádný. Vloni jsem se
s ním několikrát minul ve Švýcarech,
ale od společných známých jssm se
dozvěděl, že v Kolíně n./R. dokončil
studium, vedoucí k doktorátu hudeb
ních věd. A tady, jako ilustraci, použiju něco z kopie dopisu, který na
psal J o s e fo v i Š kvorecké m u 29.
dubna 1982:
"(...) absolutní koncentrace na mou
disertační práci a příprava k prom oci
zabírala pochopitelně všecek můj
volný čas. Jakmile budu mít volné
ruce, začnu uvažovat o našem plánu
(moje vsuvka: jednalo se o knihu
pamětí). Prozatím jsem se omezil na
fixováni některých témat, bodů či
poznámek (...) Každopádně na mne
nesm íte spěchat, ja k m ile něco
‘musím’, tak to dopadá špatně doktorát hudebních věd jsem dělal
osm (!) let. (...) S Jirkou Traxlerem
jsme se asi m inuli ve Švýcarsku o tý
den, pak jsem ho ztratil z očí a už jsme
se nesešli, ačkoliv jsem mu nechal
vzkaz, aby mě zavolal (moje další
vsuvka: zavinilo to špatně pozname
nané telefoní číslo). Jestli letos ještě
přijede do Evropy, tak bych se moc
těšil! Pozdravujte Jirku srdečně!"
Dopadlo to tak, že do Evropy jsem
už nejel, přestože bych tam byl měl co
dělat, a příští, co jsem o Karlu Krau+gartnerovi slyšel, bylo, že zemřel.
Když se dostal - jako bezmála
šedesátník - po počátečních stráz
ních života na Západě k akademi
ckému úspěchu a s ním spojenému
hmotnému zajištění jako profesor na
kolínské konservatoři, ten záludný
zákeřník, o němž jsem mluvil ze
začátku, mu to zmařil.
A tak nám v exilu odešel významný
český muzikant. Přišel s nepokřivenou
páteří, s nadáním a schopnostmi, za
něž by jistě byl po zásluze odměněn,
kdyby mu na to byl dán čas.
Vzdor tomu, že v Československu
jeho jm éno bude asi oficiálně do
poručeno k zapomenutí (režimem
trpěný a usměrňovaný časopis Melo
die zatím o Krautgartnerově úmrtí
nepřinesl ani řádku), nikdo nesmaže
jeho nepopiratelný přínos k feno
menálnímu rozvoji tamějšího jazzu, a
jeho vliv na několik generací českých
jazzmanů.

DESKA SWING TIME VYŠLA

Gramofonová deska Kamila Běhounka a Jiřího Traxlera - Swing Time (Zlatý
věk českého swingu) vyšla. Kdo si desku ještě neobjednal může tak učinit
zasláním $12.00 na adresu administrace Západu: Západ, P.O. Box 322,
Waterloo, Ont., Canada, N2J 4A4
Desku obratem zašleme.
DOPLNĚNÍ: Na zadní straně obalu desky SWING TIME jsme pod obrázkem
kapely Kamila Běhounka opom něli poznamenat, že K. Běhounek je na obráz
ku čtvrtý zleva.

□

Dne 8.2.1983 zemřel Karel Kozel,
který ve čtyřicátých letech patřil k
nové generaci texta řů populární
hudby a byl spolupracovníkem
s k la d a te lů B ě h o u n ka , T ra x le ra ,
Kabeše a Jiných.
Je ironií osudu, 2e tento přední textař
a autor několika textů právě vydané
desky Swing Tim e (Zlatý věk českého
swingu), se této desky již nedožil, I
když o jejím vydání věděl.
KAREL KOZEL (VLEVO) S J lfifM TRAXLEREM V ROCE 1939 V HOTELU ŠROUBEK (EVROPA)

barikády. T ady, v exilu, musíme všichni
táh n out za jed en provaz. Co bylo, bylo.
Nic nás nesmí rozdvojovat. Z apom eňm e
minulost. Lidská práva jsou znovu ohro
žena.”
R eferent však nebyl dosud pánem
svých citů. V zal ruku pana Běhounka do
svých poněkud upocených dlaní a žvýkaje
nedopečený telecí řízek, pravil:
“ M ůžete mi, pane Běhounek, vodpustit? J á vím, ty čtyři zuby a ta neschop
nost plodit potom ky, to je tragédie, kerý
se asi nikdy nezbavím . T o se nevodpouští
lehce.”
“ Z apom enuto, příteli. N em luvte o
tom ,” uklidňoval lidského estébáka pan
Běhounek. Přesvědčoval i sám sebe, že
nem á nikom u nic za zlé. Přesto ho na
padlo:
“Ja k víte, že nem ohu m ít děti?” podivil
se.
“ No to bych býval byl, špatnej referent,
dybych si tak důležitou věc nepam a
toval,” vysvětloval zkrušený referent a
snažil se vystrčit jazykem šlachu, která
mu uvízla mezi zuby. K onečně se mu to
hlasitým vsrknutím vzduchu podařilo.
“ Ano, lidský práva, to je vznešená idea.
Pro ní by se měly zapom enout politický
rozdíly.”
“ Už o tom nevím ,” pravil pan Běhou
nek s úlevou, hrdý na sebe, že to je skoro
pravda. “ N edá se přece žít věčně s ne
návistí. J e třeba odpouštět. D ělal jste svou
povinnost. V ěřil jste, že je to nutné.”
“ T en k rát to bylo nutný. A já věřil, že
pom áhám dělnický třídě.”
“ Exil musí být monolitní, rozmíšky,
rozdílné názory nebo dokonce anim ozity
a rekrim inace jen nahrávají nepříteli,
který je dnes pro nás všechny společný.”
“D ěkuju vám ,” řekl m užně někdejší
referent a stiskl upřím ně panu Běhounkovi ruku. Pan Běhounek se snažil myslet
to vážně a vazba to vycítil. Dojedl řízek
a naložil si ještě kupu bram borové kaše.
Přitom šlehal očima po účastnících
sympozia, rozesazených u druhých stolů.
“ K dopak je tám hleten fousáč, co právě
upíjí víno, pane Běhounek, no tám hleten
v rohu?”
“ To je nějaký K alina,” informoval
ochotně pan Běhounek.
H éloty roznášely desert...
□

Jin d ra Řepa

Žákovská knížka
Přišly mi z československá staré dopisy
a žákovská knížka ze třídy V llb , ze školní
ho roku 1957/58. Čas si hraješ hodinkam i
a kalendářem a staré písemnosti nás
ukazují historicky a absurdně, že se někdy
stěží poznávám e. Dopisy, básně, eseje z
mládí mi ukazují jin éh o Řepu! O na
žákovská knížka m ě ukazuje jak o nositele
krátkých kalhot, zapojeného do o rga
nizovaného života školní výchovy, osobu
v podstatě nesvobodnou, ale úspěšně se
vším tím zorganizovaným m ládím p ro 
kousávající. S úsměvem se dívám na
dobu, která pom inula a která byla poli
tická jaksi bez našeho vědom í či souhlasu.
N arodil jsem se v roce 1945 a součástí
mého vyspívání byl pionýr, zkoušky a
cesty na tábor. “ M ilá m am i,” píšu z letní
ho tábora, “ ráno vstávám e v sedm hodin
a jdem e na rozcvičku. Potom uklízíme,
steleme. Před snídaní vztyčujem e vlajku.
Po snídani m ám e různá zam ěstnáhí jako
vycházky, bran n é hry atd .” Vojenskost
byla neoddělitelnou součást! školní vý
chovy mé generace. Vojenskost nástupů,
vztyčování vlajek a hlášení. Z tráta času,
neboť typicky česky se z nás nestali
vztyčovatelé vlajek.
Život školáka byla přísná záležitost.
O ficiální úřednost smíšená s bodrostí
politického ag itáto ra nám vymezovala
život. Dětskost a svoboda, uvolněnost
mládí, talent a schopnost udělat tém ěř
cokoli nám vždy přinášela reverzovanou
reakci učitelů- “ velitelů” , zorganizova
ných a dobře vyzbrojených. Žákovská
knížka byla součást jejich výzbroje. M oje
vydání z roku 1957/58 obsahuje přes
šedesát poznám ek vesměs výhružného
charakteru, ale různého stylu. O d strohé
ho: “ R uší” , přes vynalézavé: “ Při vyučo
vání bru m lal” , k oficiálně nesrozum itel
nému: “Jak o pořadatel neplní povinosti” .
Co byli pořadatelé, už nevím. M yli tabule
či vztyčovali vlajky? 3. března 1958 jsem
se provinil “skládáním pom ůcek ještě při
vyučování” . Nebo: “ Velmi neukázněný,
hází houbou po tříd ě” . Také jsem nedbal
pokynu učitele, nem ěl dom ácí úkol z
m atem atiky (o čemž se mi zdává dodnes),
házel jsem nejm enovaným i předm ěty po
spolužácích a nepsal jsem zeměpisné
poznámky. Nebyl jsem připraven na
literaturu , choval jsem se drze a učitel
zeměpisu mě otcovsky napom enul: “ Z á
pisy máš nedbalé, dej vše d o p o řád k u ” .
Dívaje se na svou žákovskou knížku, m ám
dojem, že jsem nikdy nic dopořádku nedal
a že jsem se v tom koupal až do konce
školního roku. Z chování jsem m ěl ten rok
příslušně dvojku ve všech čtvrtletích,
krom ě třetího, kdy mi kdvojce přišpendli
li ještě ředitelskou důtku. T aké jsem osm
krát ten rok nepřišel do školy, což musela
být pro pisatele poznám ek úleva. Několik
záznam ů pochází z mé vlastní ruky:
“ Budeme h rad it m alování a úklid třídy,
kterou jsm e svévolně um azali (10 Kčs),”
píši 13. března, udávaje sám sebe. Moje
m am inka veškeré zápisy trpělivě po
depisovala a dodávala souhlasně: “ Přísně

dom luveno” , “D om a přísně n ap o m en u t”
či suše: “V zala na vědom í” .
Nu, ale prošel jsem a dostal jedničky a
dvojky z předm ětů jako dějepis a m ate
matika. T en rok jsm e nebrali chemii či
“ústavu Č SR a SSSR ” , kteréžto rubriky
zejí prázdnotou. Prošel jsem za rok celou
řadou zkoušení a d iktátů, m em orování
elegií a životopisy básníků. T aké vlas
teneckou válkou (co je to, proboha?),
Divou Bárou, prověrkam i, podm iňovacím způsobem a slovesem “ch otět” .
Být školákem bylo náročné. Škojní řád
od nás hodně požadoval. N apř.: “ Žák při
vyučování sedí slušně a sleduje pozorně
výklad soudruha učitele i odpovědi žáků.
Pracuje poctivě, neopisuje úkoly, ne
napovídá. Chová se přátelsky ke svým
spolužákům a pom áhá jim v p ráci” .
Školní řád byl psán jaksi všeobecně a celovesmímě: V bodě 1 1 je žáku kladeno, aby
“ udržoval čistotu v bytě(!) a měl v p o 
řádku všechny své věci” . Žák je také
“ starším druhem malým d ětem ” . O b á 
vám se, že jsem se také “ nepřičinil o do-'
brou pověst a čest školy a nevážil šijí jak o
vlastní(?), ja k mě k tomu školní řád n a
bádal.
Být pionýrem bylo ještě náročnější.
“ Pionýr je všem chlapcům a děvčatům
příkladem ” , prohlašuje vnitřní strana
obálky. Pionýr “ miluje svou lidově dem o
kratickou vlast, dobře se učí, m iluje Sovět
ský svaz a přeje svobodu a m ír všem n á
rodům , je ukázněný, věrný a spolehlivý a
chrání svou pionýrskou čest” . Pionýrské
zásady pak vrcholí konstatováním , že
“ pionýr se připravuje stát se členem
Č S M ” . Č S M jak o organizace polobohů v
im aginárním světě řád u žákovské knížky!
Z adní strana knížky obsahuje záznam y
o spoření (uspořil jsem ten rok 17 Kčs,
což bylo řádně potvrzeno čímsi podpisem)
a záznam y o sběru (neznám ý pisatel
oznam uje, že jsem odevzdal 2 kg peří).
Vesm írné uspořádání pak pokračuje
předložením pravidel pro chodce, pro
cyklistiku, pro zam ezení nebezpečí ohně
a pro zam ezení neštěstí výbušninam i.
Př.: “ Budu db át, abych nerozněcoval
oheň petrolejem nebo jiným i hořlavým i
látkam i a aby tak nečinili jin í” . Nebo:
“ N ebudu m íchat různé chem ikálije a ne
budu s nimi konat pokusy bez dozoru
soudruha učitele” .
Škola jednoho dne skončila, právě tak
jako končí všechny události a období
života. N aléhavost přítom nosti se jaksi
nepředvídaně zm ěnila v historičnost
dokum entů. Co n ám to napovídá? Z ůstá
vá nám snad naše schopnost p řetrvávat
pokusy o výchovu a o svévolné a absurdní
formování. U kazuje se také zásadní rozdíl
mezi oficiálními verzem i života (školáka
či kohokoli jiného) a nepostižitelnou
skutečností, rebelující proti úřednosti
a oficiálnosti.

□

LJUBA SEMENCOVA

protože ho tam využívají a zvlášť teď,
když védí, že se odtud nem ůže hnout kvůli
tom u proklatém u dom u, a že si svůj život
představoval jinak. A paní prim ářová
řekla, že ona si zas celý život představova
la, jak bude bydlet ve svém vlastním
domě, ja k na to léta šetřila a pak vymysle
la projekt, sehnala m ateriál a řemeslníky
a sam a vozila kolečka a přidávala.
- J á také, volal p an prim ář, já se do
sm rti nevyléčím z následků tvého stavění.
-Jak é h o m ého, křičela paní prim ářová, já
to dělala pro tebe a pro naše děti a vy z
toho teď nem áte radost a nikdy jste ne
měli.
A paní prim ářová se rozplakala a u tíra 
la si oči utěrkou a pan p rim ář řekl, že on
nikdy nechtěl stavět, že chtěl jenom po
řád n ě dělat svou práci, a že kvůli pitom é
mu baráku nem á čas přečíst si ani Česko
slovenskou psychiatrii, o odborné litera
tuře nem luvě, a paní prim ářová řekla, že
jí to dělá schválně, že do noci zůstává v
ústavu je n aby nem usel dom ů, a že s ním
není a nebyl žádný rodinný život, že by
snad m ohl pacienty trochu odbývat a ne je
léčit na úkor m anželky a dětí. A tu se pan
p rim ář rozčílil a křičel, že on ji také ne
nutí, aby tolik a každý den uklízela, a že si
myslí, že ona oblizuje čisté podlahy jen
proto, aby se m ohla udřít a pak m u to
vyčítala. A p an í prim ářová plakala víc a
nebyly to slzy lítosti, ale vzteku a bezmoci,
protože on se teď ve finále propadl do
apatie, byl m rtvý brouk a to m u m ěla za
zlé, protože jí všechno zkazil.
P oradila jsem jí, aby se tedy do nového
dom u přestěhovala sam a a jeh o nechala
ve služebním bytě, ale to jsem nem ěla
říkat, protože paní prim ářová by v té
chvíli nejradši vzala nůž a podřezala mne.
A ta k jse m si vzpom ěla na divého muže,
na jeh o m odré oči, ja k se v nich zrcadlilo
tiché letní nebe, na je h o úsměv, jenž byl
úsměvem Buddhovým . V ěděla jsem už

dávno, že p an p rim ář závidí svým pacien
tům , že se jic h všichni bojí, anebo je litují,
zatím co s ním nem á nikdo slitování a tak
musí bez přestání valit svůj balvan do
kopce odkud shora svítí zlé oko jeh o ženy
a musí valit a být v její blízkosti a ještě
musí být šťasten.
A taky jsem si vzpom ěla, ja k jsem si
onehdy povídala s antikvářem a on z
ničeho nic řekl, že ještě v m inulém století
měli lidé strach, aby neztratili svůj život
doslova, zatím co v tom to století m ají největší hrůzu z toho, aby jej neztratili za
živa, aby pak ještě nemuseli žít v resignaci
s vědom ím, že v rozhodujícím okam žiku
nejednali nebo neobstáli. A tu jsem viděla,
ja k se nohy p an a prim áře kopýtky boří do
mokvavé země, ja k se vzpírá a celým tě
lem se pokouší vyrovnat sílu sesuvu, ale
půda se veze a on na m ne hledí velikýma
lítostivým a očim a, jejichž tem né panenky
dokáže, ja k mi několikrát ukázal, o b rátit
dovnitř a dívat se do sebe. Proč se tam ne
podíval, když začala s tím barákem . Nebo
když si ji bral? A nebo než s ní měl děti?
N apadlo m ne, že bych nejraději vzala
p an a prim áře za ruku a šli bychom spolu
do hospody a pak třeb a putovali přes lou
ky a přes pole a m ožná, že bychom cestou
potkali nějaký hezký a příjem ný blázinec,
kde by se mohl stát prim ářem -králem , ja k
by si zasloužil.
A on dál žaloval, že celý život obětoval
pro druhé, ale oni stejně nebyli a nejsou
šťastni, že je sevřený v kleštích svých
povinností, že se nem ůže ani hnout a do
sm rti už bude jenom d řít a splácet dluhy.
M ohla bych ho dovést do jin éh o králov
ství? S taří Č íňané tvrdili, že když někdo
někom u zabrání, aby si vzal život, m á už
pak do sm rti za něj zodpovědnost. M ožná
by chtěl, abych pak byla jak o jeh o žena,
a kdybych nebyla, ztratil by všechny své
jistoty, rozpadl by se v popel a prach. A
co bych si pak počala?

N avrhla jsem m u ještě, aby tedy d ům
prodali a odešli o dtud včas, když se mu
tady nelíbí a když je tu v pasti. A to už
jeho žena odešla do ložnice a nezavřela
dveře, aby bylo slyšet, že tam štká a on
řekl, že už nem á sílu cokoliv zm ěnit, že ví,
že už dlouho k áru neutáhne, ale zase se
zapřáhne a je m u je n sam a sebe líto.
Ujistila jsem ho, že ho mají všichni
pacienti rádi a že by bez něho byli n e
šťastní a v tom se vrátila paní prim ářová
a začala mu zas vyčítat, že má pacienty
stejně raději, než jí a děti a já jsem konečně
vstala a chystala jsem se k odchodu. Pan
prim ář vyskočil, naléval mi kořalku a tolik
m ne přem louval, abych se zase posadila,
zůstala na oběd, že děti přijdou za chvíli z
bruslí, a že si spolu ještě popovídám e, ale
já jsem už musela jít. M usím hlídat svůj
vlastní život a ne nějaký cizí, aby se n e
svalil, anebo nepřekotil.
A ta k jse m odešla a na kopci nad silnicí
jsem viděla, ja k krásný dům p an a prim áře
prázdným i, tem ným i okny sm utně hledí
do kraje. K dyž jsem šla kolem hřbitova,
n ahlédla jsem m říží dovnitř a byl tam
čerstvě navršený růvek a n a něm dva
věnce z umělých květin. N ikde nikdo,
takové zimní ticho. Ja k dlouho si ještě lidé
budou vykládat o hrozném životě a konci
toho m uže, který byl m ožná šťastný,
protože byl sám a nikdo nechtěl pro něj
konat dobro.
„
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Oprava k poznámce

Z důvodů telefonického před án í byla v
dubnovém čísle 2 /8 3 nepřesně uveřejněna
poznám ka redakce k dopisu L. Pachm ana
“ N etolerace n ázo ru ” . Poznám ka měla
být správně takto:
č te n á ř I.K . z N ěm ecka vyjádřil svůj
názor, na což jako čten ář m á právo (časo
pis Z ápad ostatně v tiráži ijiá výslovně
uvedeno, že články, natož dopisy nem usí
vyjadřovat názory redakce). R adakce
proto nepovažuje za nutné se za čten áře
om louvat. R edaktor Z áp ad u si současně
ale přeje vyjádřit radost nad zvolením
H elm u ta K ohla v Něm ecku, který n e
považoval za nutné se radit před volbami
se sovětskými předáky jako jeh o poražený
protivník H ans-Jochen Vogel.

tám , na tisíc decibelů:
“ ...PO D M A SK V O U T IC H É VÉČ ÉR Ý ...”
Psal jsem:
Mr. Wyeweney, Mrs. Talian ye to
vass tverdah!
M r. W yeweney četl a psal:
Ya veem. De tverdye poh mye. Neceeteem seh too bezpetchnee.
G o t z rek o rd u řvoucí zpíval, ale ja 
ko by zapom něl své lajny:
“ PO D M A SK V O U T IC H É VÉČÉRÝ P O D M A SK V O U T IC H É
V ÉČÉRÝ PO D M A SK V O U ” a tak
dále.
Psal jsem rychle:
Ten stetson z vashikh ve Slávy i, potshitam, ten toh udyelal!
“ Tě pic!” řekla tetička. Dědeček
honem dodal:
“ Příští tejden přijede na přátel
skou návštěvu do P rahy soudruh král
H usejn.”
M r. Wyeweney psal:
Yah tye nedostanoo?
T ak jsem vzdal psát v češtině a psal
jsem v naší řeči:
Mrs. T a linfell in love with you. That
stetson o f yours, I guess, th a ťs what
did it.
“ O m ůj!” volal M r. Wyeweney.
“ T o nám scházelo!” volala tetič
ka.
“ S e trv a jí,” ro u ro v a l dědeček,
“ delší čas v P Ř Á TELSK ÉM R O Z
H O V O R U !!!”
“ Now at long last I know what
h o rro r com m unism is!” uprchlo Mr.
W yeweneymu.
B abička rychle křikla:
“ S oudruh jeho veličenstvo si p ro 
hlédne vzorný závod V ladim íra Visarionoviče - ”
“ Proč vlastně nem luvíme, když
m ám e zapnutýho G o ta?” p tala tetič
ka.
P očítám , ona m ěla pravdu. Bugování m uselo být k an d o v á n o decibelam i G o ta hlasu, který držel dál
řvouce zpívající jako by zapom něl
lajnu:
“ TIC HÉ VÉČÉRÝ POD
M A SK V O U T IC H É VÉČÉRÝ PO D
M A SK V O U T IC H É ” a tak dále.
Evidentně, jehla se stala zapíchnu
tou v jednom zářezu.
* * *

Pak už jsm e nepsali. Majíce G o ta
zpívajícího v jednom zářezu, a bylo
ro zh o d n u to , že já půjdu do hotelu
A lcron jsoucí nenápadným , s mesidží pro M r. 0 ’Selle a s klíčem do
pokoje M r. W yeweneyho. Pan O ’
Seli m á pak o v at M r. W yeweneyho
bagy a u k ázat se příští den v devět

před polednem na vzdušném p řísta
vu. M r. W yeweney v mezi čase bude
m ěnit lety a my všichni vezmeme let
v deset před polednem pro New
Y ork, protože, jak pravil M r. W ye
weney, žádný z nás už ne déle je bez
pečný v Česku. Babička a dědeček
byli skérované, že budu chycený, ale
tetička řekla, že nikdo nebere notic
ku o mně, a i kdyby bral, já jsem ka
nadský sitizn rozený v T róně, a ona
by zvedla peklo s kanadskou am ba
sádou. Aby to udělali dvojitě jisté,
M r. W yeweney mi dal dvě stě baků
v bankovkách menší denom inace na
perm ity. Já jsem byl dychtivý jít. Po
třech dnech nudy v prděli světa to to
slibovalo dobrodružství.
* * *

Když jsem byl opouštějící dům ,
Joey tam byla p o řá d stojící, dým ají
cí.
“ Kam se sereš, bejku?” ptala, a já
vysvětlil, že jsem na sekretální misi
do A lcron hotelu.
O na mě ihned spojila, hajlovali
jsm e keb, já dal kebim u pět bak ů a
byli jsm e před hotelem v žádném ča
se.
Joyce R. T allian už tam nestála.
D ostali jsm e se z kebu a mířili s Joey
do vchodu. Ale tam jsm e byli sto p n u 
ti dveřním m užem , který byl horovitý
chlap.
“ K am pak?” ptal.
“ N a ko k ak o lu ,” řekla Joey.
“ T ak si dejte zajít chuť,” pravil
dveřní muž. “ Pouze v doprovodu
dospělejch. T ady to není nic pro dě
ti.”
Byl jsem dělající vzhůru svoji mysl,
jestli m u m ám dát perm it, ale náhle
mě Joey táh la za ruku.
“ Z ad rž!” w hisprovala. “ Tám hle
de Květa, bejku. Skovej to pro ni!”
D olů ulicí šla peroxidová blonda, swingovala bokam i a m ěla dno
v sukni, která byla tak těsná jako
cibulová kůže.
“ A hoj, K větuše,” zdravila ji Joey.
“ A hoj, usm rkanče,” odpovídala
blonda. “ Už se taky zaučuješ? Tebe
eště fizli nevem ou. Seš m oc pod zá
kon.”
“ Poser si ň a d ra ,” pravila Joey.
“ P otřebujem helfnout, a nebude to
zadarm iko.”
Blonda udělala obličej, ale já jsem
vytáhl z kapsy jeden zelený hřbet a
ukázal jsem jí ho.
Byla ihned sam é uši.
* * *

Čekali jsm e na Květuši v m léko
vém výčepu na V áclava nám ěstí a

Joey explejnovala, že Květuše je její
starší dívčí přítel z Vítkovy ulice, kte
rá, když dosáhla šestnáct, vzala džob
jak o tuzexka. Explejnovala, že tuzexky jsou druh hór, vyjímaje že je
jich pim pové nejsou v privátním byz
nysu, ale v zam ěstnání gavrm entu.
Nemuseli jsm e čekat dlouho. Ne
bylo to ani čtvrt hodiny, když Kvě
tuše objevila v m lékovém výčepu.
“ O.K .?” ptala Joey.
“ Von tam měl konkurenci,” řekla
Květuše, “ takže na tu prasklo těch
padesát doláčů původně pro mě. N a
val další, kluku,” řekla mně.
Navalil jsem.
“ Ale jin ak dobrý, jo , vochechule?”
ptala Joey.
“ Snad jo ,” řekla Květuše. “ Ta
konkurence byla V ančáková z Plynární, a na tu je norm álně spoleh,
pokud se nezlíská. Takže neboj.
Zejtra v devět je Vosel se spakovanejm a kufram a na letišti.” Z apálila
cigaretu a zasm ála. “ Ten Vosel se tak
polekal, že počítám m á V ančáková
po šichtě.”
Bylo to, pro Mr. 0 ’Selle, počítám ,
jiné zklam ání po taliánech, špekounech a koním loufu.
* * *

Vše se zdařilo. A nebo se tak zdálo
příští den ráno. Řídili jsm e k vzdu
chovém u přístavu a s nám i Joey, kte
rá rán o přišla, že vzduch je vyčištěný
a M rs. Joyce R. T allian šla pryč p a t
rolovat A lcron hotel. Dědeček vzal
s sebou velké portajblové rádio, a
když tetička řekla: “ Prosím tě, tati,
co to sebou taháš?” dědeček o d p o 
věděl: “ N ikdá nevíš, holka, kdy se ti
G o t hodí!” a plácl ho. “J á už nevě
řím ani lučinám a borům , n atož ňáký
čekárně na letišti!” a znova ho plácl
a G o t začal všechno při sobě: “ KA
- KÁ - K A K A L IN K A M A JÁ !” tak
rouroval, že jsm e nem ohli m luvit
žádnou cestou. Jenom slabě jsem sly
šel dědu řvoucího: “ S akra, já zapo
mněl, že tohle je auto z pučovny.
Eště že sem to h o G o ta vzal!”
Když jsm e dosáhli vzduchového
přístavu, M r. 0 ’Sell už tam čekal s
begy M r. W yeweneyho a nervózně
dým al. Byl ještě nadbytek času, a
tak i M r. W yeweney, dědeček a te
tička počali dým at, M r. W yeweney
tlustý dým ovník, a vidoucí to, Joey
dým ala také, a kdyžvždy tetička ne
dívala, dávala mi kouř. Jen o m b a
bička nedým ala, ale plakala.
N aposled oznám ili veřejným sys
tém em , že letadlo pro New Y ork je
nyní palubující. Přestali jsm e dým at,
dědeček otočil dolů G o ta, a čas k ří

kání sbohem přišel. Já řekl nejdřív ze
všeho sbohem Joey. Líbala mě, a za
jejím i ošklivými babičkovým i brejlemi jsem m ohl viděl slzy. V té chvíli
jsem sobě řekl, že z T róna jí pošlu
brýle nesm írné velikosti, které jsou
fešnebl. Všechno, co řekla, bylo:
“ A hoj, bejku!” ale byla sm utná. P o
tom řekl jsem sbohem dědečkovi a
babičce, jež byla křičící, a m okrý od
ní šel jsem spojit lajnování vzhůru.
Všichni jsm e lajnovali vzhůru. By
lo to k rátké lajnování. Zvykoví m u
ži čekovali begy, zda se neexportují
objekty koupené za lokální měnu
m ísto koupené za tvrdou v turistním obchodě. Ale neměli jsm e ta k o 
vých objektů, neboť M r. Wyeweney
inzistoval, že nesm ím e zavdat příči
nu. Z a zvykovými m uži stáli jiní m u
ži, kteří čekovali pasporty. Viděl
jsem , ja k pasp o rt Mr. W yeweneyho
šejkuje, ale nechali ho jít bez otázek.
Příště já byl čekován, a mě rovněž ne
chali jít. Příště přišel M r. 0 ’Sell, a to
je, kdy věci šli chybně. Oficír díval do
jeh o p asp o rtu , pak ho ukázal jin ém u
oficírovi a oba stérovali na M r.
0 ’Selle, jenž točil rudě. Příště první
oficír řekl:
“ Pudete s nám a vedle.”
M r. 0 ’Sell šel, šejkující. D íval jsem
se dozadu, a dědeček držel vzhůru
šejkující babičku. Pak šly věci reálně
chybně. O ficír díval do pasportu te
tičky, p ak na tetičku, ukázal pasport
druhém u oficírovi a oba dívali na
p asport a n a tetičku.
První řekl:
“ T ohle m áte bejt vy, soudružko?”
N yní tetička točila rudě.
“ V ona je to stará fo tk a ,” řekla.
“ Nejm íň dva měsíce. Spíš tři.”
Zase dívali, a první jeden řekl:
“ To vám m ám e věřit, pani?”
“ P ro b o h a, proč ne?” řekla tetič
ka.
“ My sme, dám o, ateisti,” řekl d ru 
hý jeden. “ Sme nevěřící.”
O ba pozubně smáli.
“ J á sem hodně je d la ,” řekla tetič
ka a počala zápolit se zipperem své
ho ručního begu. Viděl jsem , ja k dě
d a postavil G o ta na zem a užíval obě
ruce podepřít babičku. V dlouhém
posledním extrikovala tetička n o to 
vou knihu a dala ji oficírům . “ Tady
m ám seznam !” řekla.
Oficíři vzali svůj čas studující no
tovou knihu, dívali na sebe, p ak je
den pravil tiše druhém u: “ N a to se
m usí zavolat k o n tra ,” a otočil k te
tičce a řekl nahlas:
“ Pudete s nám a vedle.”
T etička šla a babička zfejntovala.
J a k děda zkoušel ji sap o rto v at, kopl
do G o ta a on začal rourovat:

ho osudu až jeden rok později, kdy
jsm e s m am inkou přijeli na svatbu
tetičky do New Lovosice, Texas. Ne
pom ohlo m u, že nem luvil žádnou p o 
litiku, když dělal pouze zaplacené
v bugovaném pokoji A lcron hotelu
s kolegyní V ančákovou z Plynární.
Zanedbal zapnout svého G o ta, a tak
oni m ohli tejpovat jeho hlas v hotelním pokoji. Vzali ho ze vzduchového
přístavu do B artolom ěje ulice, a
tam hráli tejp pro něho. N a tejpu M r.
0 ’Sell mluvil většinu času ve špina
vých slovech a obscenitách a chrochtěl, a také barteroval o ceně. “ Ale to
přeci není závadný politicky, so u d ru 
zi!” říkal, ja k reportován o v Texasu
od tetičky. “ Tohle by nebylo,” pře
rušil interogátor. “ N a tuzexky ne
jsou cenový norm y. Ale co tohle?” a
* * *
z tejpu byl slyšel hlas tetičky: “ Tady
vám vedu hosta! To je pan 0 ’Sell z
D rželi letadlo uzeměné, protože
New Y orku!” “ W ell,” pravil pan
pro tetičku a M r. 0 ’Selle. Mr. W ye 0 ’Sell. “ Chci říct: Nu što - někdo mě
weney byl potící a utíral svou přední' někom u představuje - ” “ Jen o m že,”
hlavu napkinam i velikosti muže,
řekl interogátor, “ tohle bylo tejpovadržící svůj stetsonový klobouk na své
ný ve čtyři patnáct ve Vítkový ulici. A
hlavě. P oté stetsonový klobouk vzal
tohle:” zapnul, a bylo slyšet M r.
pryč, podíval kolem , vzal něco z k ap  0 ’Selle říkajícího: “ T a tvoje zah rád 
sy a dal obě ruce s co vzal z kapsy do
ka šťavnatá - já ti ho tam našroubuju,
stetsonového klobouku na klíně. Ale jo? J á ti ho tam dám , a dřív ho nejá viděl, že co vzal z kapsy, byl rosarvyndám , až ti ho tam vybryndám ,
ník.
jo?” “ Ale prachy předem !” Ale to
Musel říkat své m odlitby při nej
nebyl Mr. 0 ’Sell, kdo to řek. “ A to 
m éně hodinu, a nebyla stopa od te
hle,” pravil interogátor, “je tejpovatičky ani od p an a 0 ’Selle. Pak ze
ný ten samej den ve čtyři patn áct v
všeho náhlého M r. W yeweney skočil
A lkrónu.” Mr. 0 ’Sell zůstal bezřečna svoje nohy, položil stetsonový
ný. “ T ak eště jednou V ítkovu ulici,”
klobouk zpátky na svou hlavu, ropravil interogátor a zapnul: “T -to se
sarník dropnul do kapsy a rourující:
vám bu-bude jistě líbit, p ane O-Osel!
“ Bez ní neopustím !” běžel k exitu a
...PA D M A SK V O U T IC H É VÉ-”7
hodil se n a zavřené dveře. Tři steodepnul, ale nebyl to M r. 0 ’Sell, kdo
wardky ho skočily, ale on je šejkoval
zpíval. “ T ak mi to vysvětlete, a ne
pryč. Potom veliký starý m už s pl myslete si, že mi něco nabulíkujete,”
nými vousy ho skočil, ale jak skočil,
řekl interogátor. “ Buď ste m ateriál
M r. W yeweney trhl jeho vousy celé
ně schizofréní, nebo se za vás někdo
pryč, a starý m už rychle běžel do
vydává, a otázka zní proč? A nebo se
pilotové kabiny. H ned po to m běžel
vy za někoho vydáváte, a o tázk a zní
z pilotové kabiny kapitán a kopajlot
stejně. Buť jak buď, my si na vás p o 
a skočili M r. W yeweneyho, bangujísvítím e!” Posvítili, a M r. 0 ’Sell
cího na dveře a rourujícího:
zfejntoval, udeřený do žaludku. Ne
“ Bez ní neopustím !”
m ohli ho dlouho přinést kolem , a ta k
I
tyto dva M r. W yeweney šejkoval volali vzduchový přístav, aby dali
pryč a znovu se hodil na dveře, když povolení k vzetí pryč, a tak my jsme
vtom byly otevřeny, a ja k Mr. W ye mohli opustit staro u zem. Pak si p o 
weney, m ající se p ro ti nim hozený,
svítili také na dědečka a babičku, a
letěl, letěl ven a udeřil tetičku, která
když je přinesli kolem , řekli všech
byla právě okolo vstoupení dovnitř.
no. Oni zas volali, aby pilot otočil a
O bejm ul ji a řekl:
uzem nil v Praze, ale tím časem byli
“ Svobodná?”
jsm e už ve vzduchovém p ro sto ru N ě
Tetička otočila rudě a řekla:
m ecké federální republiky a pilot byl
“ Ale m ůžu se d át rozvíst!”
v dotyku s věží ve F rankfurtě. Tak
vzdali a nechali Mr. 0 ’Selle jít, ale
* * *
tím časem byli jsm e už nad A tlantic
Vzali jsm e pryč bez M r. 0 ’Selle,
kým oceánem , a M r. 0 ’Sell musel če
jehož definitivně udrželi ve vzducho
kat na další let, a nebyl žádný až za
vém přístavu, a nenaučil jsem se o je
týden později. A by pásnul čas pryč,
“ Ž IJE SOVĚTSKÝ SVAZ!”
N ato m ohutné rourování vyšlo z
G o ta, jako když Steve M oskowicz
na stadiu Y ankeeů udělá dolní do
tknutí.
M r. Wyeweney greboval m ou ruku
a táhl mě proti letadlu. Měl jsem po
slední záhled Joey, která stála vdžínsech a v týšértce FLY U N IT E D ! s
vlasy plačící vrba styl a v ošklivých
babičkových brejlích a vlnila na mě.
Zavlnil jsem zpátky na ni. Měl jsem
ji najednou rád více než jsem m ohl
říct, i když v džínsech vypadala jako
všechny holky v naší škole. Jenom ty
ošklivé brejle nefitovaly její imidž,
ale byl jsem už rozhodnutý, že z T ró 
na jí pošlu fešneblové brejle o brov
ských rozm ěrů.

najm ul M r. 0 ’Sell kolegyni Vančákovou na celý týden za fixovanou
cenu, ale nebyl opatrný, vybryndal
a pravdě podobně, řekla tetička, i
mluvil politiku, každou cestou ta
V ančáková na něho něco m ěla, a vrá
til se do New Y orku až skoro za půl
roku, ženatý muž. H ned na to Mrs.
0 ’Sell měla dítě, které bylo černé.
Tedy M r. 0 ’Sell sice nevybryndal, ale
šůr mluvil politiku bez zapnutého
G o ta. Š patné štěstí.
Tetička šla s nim i vedle, protože
po všech těch ašantech, doboších a
jiných druhách kejku nebyla m noho
ja k o její foto v pasportu. A když jim
ukázala své vstupy v notové knize,
stali se podezíravým i, že jsou to ně
jak ý druh kódových mesidží. Nebylo
to, až skoro za hodinu, co tetička
pam atovala všechny ty příjem ní líst
ky, které spořila, a tak jí eventuálně
věřili, že jim říkala pravdu.

jiným i lidmi v džínsech a všech d ru 
zích týšertek. Jen jedna holila nesla
* M
krejčím udějaný oblek a na rukávě
měla nápis Č E D O K . M už v žaketu z
Všechny druhy věcí se staly, mezi
im itační kůže byl nervózně říkající:
tím co jsm e byli v Česku, v Praze a
“ Soužko opanuj se! P am atuj, že v
v prděli světa. Strýc H andl spadl do
cizině reprezentuješ
lásky s M rs. D eborah Zedniček, a
“ K D E JE PA N V Y JE V E N E J?”
když se tetička C athy vrátila, zpoví
jelovala
soužka a šejkovala mě.
dal. M r. W yeweney také zpovídal, že
“
K
D
E
JE
?”
spadl do lásky s tetičkou. N akonec
A
to
bylo,
kdy jsem dostal ideji.
M rs. Zedniček zpovídala M r. Zed
“ On je m rtvěj,” řekl jsem.
níčkovi, udělali dýl n a tři divorce a
“ C O ?” byla tak šokovaná, že mě
dvě svatby, a Mr. Wyeweney je
pustila
volného.
všechny pozval na svou prasí farm u
“ Jeho privátní letadlo krešovalo,”
v New Lovosice, Texas. I nás pozval,
řekl jsem . “ Letěli s tetičkou C athy a
ale nejdřív do New Y orku, kupovat
znásilnili váhový lim it.”
p ro tetičku trusó, a jeli jsm e bez tenSoužka vyla tak, že přitáh la pozor
tvoje s m am inkou.
nost a kraud se stal větším.
* * *
“ S oužko,” řekl m už v žaketu.
“ Chovej se jak o řádná občanka so
V
New Y orku jsm e spojili tetičku cialistické -”
a M r. W yeweneyho, kteří už tam byli
“ Kde je pohřbenej? J á m u musim
krám ující p ro věci, jim iž ekvipovat
aspoň na h ro b !” vyla soužka.
tetičky pokoj na prasí farm ě. Nebyl
“ To nem ám e na program u, souž
jsem interesován do těch věcí, a tak
ko ,” řekl m už v žaketu, “ a zítra m á
me besedu se souhem konzulem a po
jsem je opustil u Sakse, P átá Avenue
zítří už letím e.”
a šel jsem dolů Pátou Avenuí.
“ N a besedu se vám vyseru!” k řik 
A ze všeho náhle jsem ji potkal, a
la soužka. “ K D E J E TEN H R O B ?”
ona mě ihned vyskvrnila. Chtěl jsem
“ V Lovosicích,” řekl jsem . “ M í
běžet pryč, ale ona byla rychlejší a
převzala mě. Nesla p o řá d džínsy a týním: ne Lovosice, Texas, ale L ovo
sice, Česko. To byla jeho poslední
šértku, tato jed n a měla však obraz
stetsonového klobouku. Jenom vlasy
vůle a testam ent. C htěl být daný do
m ěla odlišné. Nechala je růst ten rok,
klidu ve staré zem i.”
a m ěla je v plačící vrba stylu jako je
* * *
jí dcera Joey. J a k za m nou byla běží
cí, jeden m už startoval za ní, a když
Když jsem pověděl M r. Wyewechytla m ou paži, on chytnul její paži. neym u o m ém potk án í soužky T aliá
Nesl žaket z im itační kůže a řekl:
nové, zam knul se ve svém hotelním
“ Soužko, co to děláš?”
pokoji a rozkázal také tetičce se
Ale soužka na mě jelovala:
zam knout, až do dne po zítra, kdy
“ Kde je pan Vyjevenej, kluku? soužka opustí státy,
M áš jeho adresu? M usím to vědět!”
A to je, kdy jsem dostal tu druhou
U toho času byli jsm e obklopeni ideji. Figuroval jsem , že mi musí

být vděčný, že jsem je zachránil od
soužky, a začal jsem M r. Weyweneym u popisovat, jak jsem celý ro k šetřil
koupit brejle nesm írných rozm ěrů
pro Joey, ale p ak jsem své peníze
ztratil v krádeži, a nyní měl bych
ideální šanci - a to bylo, kdy M r.
Wyeweney vzal svůj volet a dal mi tři
stodolarové bily se slzami ve svých
očích.
“ N em ohu rezistovat lásce,” řekl.
“ N ikdy nebuď laciný, když chceš
koupit něco pro své sladké srdce.”
A já měl cítění, že opravdu jsem
v lásce s Joey. Vzpom ínal jsem , jak
mluvila tak lahodným českým jazy
kem.
Vyšli jsm e z pokoje Mr. W yewe
neyho, a tetička měla cizí světlo ve
svých očích. “ Počkej,” řekla. “ Pu
du s tebou. Potřebuju taky něco k ou
pit. Bili teď bude mít svůj n ep .”
* * *

Brejle nesm írných rozm ěrů jsm e
koupili ve fensy šopu na Páté Ave
nue, ale od tam tu d mě tetička vzala
na čtyřicátou d ruhou ulici, nechala
mě v M acD onaldovi, kde mi poručila
dvoudekrový superm ek a velkou mí
ru coca coly, a řekla mi na ni počkat.
Byla pryč skoro hodinu, a já, užívají
cí peněz, které byly nechané z brejlí
nesm írných rozm ěrů, poručil jsem
ještě dva superm eky a dvě sloužení
francouzských sm aženků, takže jsem
musel jít do um ývacího pokoje. Když
jsem přišel zpátky, tetička tam byla,
dívající se kolem pro mě, a držela ve
liký box ve fensy balení.
“ Heleď,” řekla mi. “ T ohle do n e
seš Taliánový do jejich hotelu a řek
neš jí, že to je dárek od Mrs. 0 ’Sellový. A řekneš jí, že to je bejvalá V an
čáková, n a kterou se jistě pom atuje.
V ona ji totiž práskla, že za Invaze
napsala na zeď ve V ítkový ulici
Brežněve, p robuď se, Lenin se zbláz
nil! a voni ji vyhodili ze školy, takže
jí nezbejvalo než dát se n a šikm ou
plochu. T ak di. J á du teď za rohem
do biáku, tak mi to nějak připom ně
lo různý věci.”
Vzal jsem paket a běžel do N athan
H otelu na dvacátý osm ý ulici. Ale
když jsem běžel kolem našeho hote
lu, začal jsem být kuriózní. Figuroval
jsem , že m ám dost času, když je tetič
ka na tvrdém porno a m am inka na
návštěvě ve F orest Hills u b o hatého
strýčka Erlicha, jehož je jediná živá
relace, a šel jsem do našeho pokoje.
Tam jsem odhalil box, pečlivě, abych
ho m ohl opět zahalit a soužka ne
m ohla říct. Byl to velký box, a když
jsem ho otevřel, byl ve vnitřní straně

velký stetsonový klobouk. J a k říkají,
ženy jso u biče, a tetička nebyla žád
ná excepce. Položil jsem stetsonový
klobouk na svou hlavu, ale byl, n a 
turálně, p ro mě příliš veliký. Byl jsem
kolem dát ho zpátky, když jsem notickoval, že po d stetsonovým klo
boukem v boxu bylo něco jiného.
Vzal jsem to ven, a bylo to z gumy, fi
guroval jsem balón s nějakým fanovým nápisem , a mělo to ten druh titu na nafukování. Začal jsem foukat
a balón se stával větším a větším, a
nebyl to balón. Z enyjsou reálně biče.
Když byl celý nafouknutý, postavil
jsem ho na jeho gum ové nohy a m u
sel jsem ho podržet za jeho hardon,
aby nespadl. Pak jsem položil stetso
nový klobouk na jeho hlavu, a fitoval.
Z en y jso u reálně biče. Až do tehdy
jsem neměl žádnou ideji, jak é druhy
bičů.
Ale ještě jsem byl v lásce s Joey.
V yfoukl jsem ho, stočil a zabalil, a
oba pakety jsem pak nechal u desko
vého ú ředníka v N athan H otelu.
Soužka byla s jejich zbytkem n a be
sedě u souha konzula. N apsal jsem
dopis podle co mi řekla tetička o
Mrs. 0 ’Sell, dříve Vančákové, a pro
Joey jsem přidal kartu, již dříve za
koupenou, s obrazem velikého srd
ce, a psal jsem dovnitř:
M eelooyee Tye a fspom eenahm na
tebeh, beykovah - Tvooy beyk.
Vlak New Y ork-T oronto, březen 1982
□
Čeština v Omaze
Čtu všechny čísla Západu, abych si
obnovil češtinu. Odejel jsem z Prahy
v roce 1940. V Omaze a v Nebrasce je
m noho Čechů třetí a čtvrté generace.
V budově Sokola “Český kulturní
k lu b " má schůze jednou měsíčně.
Tak jsem jejich členům doporučoval
objednat si Západ. Klub zařídil již po
několik let učit češtinu pro ty co mají
zájem - asi 20-30 lidí. Na rok sem
přijede na výměnu jeden profesor z
Karlovy university v Praze na U ni
versity of Nebraska in Omaha,pan
Zdeněk Starý.
J. Jizba, USA
Pisálkům
Vy pisálkové,
jsem u dceři (,legálně vdaná) na
návštěvě v Kanadě, a někdo tam p ři
nesl ten váš plátek. Že se nestydíte!
Tolik špíny p ro ti naši krásné socialis
tické vlasti co pliváte. My jsm e doma
šťastní a máme všechno, co potřebu
jeme. Nejsem tak hloupá, abych Vám
sedla na pozlátko kapitalismu. Bez
toho vás platí špionážní centrály.
B.L., t.č. Toronto

Dopisy
Dočasně zdarma
V poslední době se mi dostalo do
rukou několik novin, knih a časopisů,
které jsou vydány v různých západ
ních zemích pro český a slovenský
exil. Tento na kvalitu i kvantitu bohatý
výběr tiskovin na mě udělal velký
dojem. Jako snad na každého, kdo
byl vychován v kom unistickém Čes
koslovensku a mohl denně posoudit
úroveň režim em předkládaného,
zcenzurovaného čtivá.
Snad nejvíc mě zaujal váš časopis
Západ. Líbí se m i jeho celkové vedeni
i nesporná literární hodnota. S rados
ti jsem proto uvítal Vaši nabídku,
posílat novým uprchlíkům Západ
dočasně zdarma. Chtěl bych Vás
proto požádat o bezplatné zasláni
příštích, popř. i některých minulých,
Západů, jakm ile to bude možné,
sdělím Vám svou stálou adresu a
stanu se řádným odběratelem.
P. Četkovský, Německo
Méně hašteřlvosti, vice historie
Váš časopis se m i líbí jako celek, jen
mi vadí, že dáváte místo lidem k
vzájemnému napadáni, tedy české
hašteřivosti. Bylo by lip,podle mého
názoru, psát o historii, zvláště o té
jak komunisté se dostali k moci.
J. Lančík, Kanada
Vice politiky
Váš časopis si drží stále dobrú
úroveň. Ja by som si osobné prial
viacej politických komentárov, ale
možno širšia a rozmanitejšia základňa Vám zaručuje váčší okruh čitateťov. Boto by na škodu celej československej emigrácie keby časopis
takej kvality zanikol.
T. Mernický, Kanada
Osvícený liberál
Včera mi přišla vaše výzva k obnovení
předplatného, což jsem ihned učinila,
i Vám několik slov připsala a poté
začala číst únorové čislo 1983, za
čínající článek Jiřího Fabšice o
novém m uži v Kremlu. Po přečteni
jsem se musela velice ovládnout,
abych již zalepenou obálku nehodila
do koše a nenapsala Vám, že před
platné ruším.
Jiří Fabšic úvodem sice připouští, že
"za dvanáct let Andropovova šéfováni
se KGB stala efektivněšim aparátem,
kterému se tém ěř podařilo paraly
zovat sovětské disidentské hnuti",
etc., což k šéfování KGB zajisté patři.
Decentní kritika však rychle přechází
v předehru chvalozpěvu o “vnímavém,
in te lig e n tn ím pozorovate li s ne
obvyklým zájmem o ku ltu ru " vrcholící
konstatováním, že Andropov “čte v
originále americké časopisy a knihy
a sbírá gramofonové desky". Někteří

naivní novináři na Západě sice při
nástupu Andropova psali podobné
nesmysly, to je už ale přešlo s prvními
ukázkami jeho politiky, ve které se
jako zjemnělý intelektuál neprojevu
je. Není pochyb, že by tisíce p o li
tických vězňů v Sov. svazu rovněž
rády poslouchaly západní desky a
četly americké časopisy, kdyby za
a) byly v Rusku dostupné, a za b) kdy
by zásluhou Andropova nebyly na
S ibiři či jinde, a tam jsou, jakož i v
psychiatrických ústavech, podle pří
kazu to h o to , c itu ji, " názorově
pragmatického liberála - v sovětském
kontextu". A co Maďaři, nemluvě o
těch, co revoluci v r. 1956, na jejímž
potlačeni měl Andropov svůj lví podíl,
nepřežili, ať již byli nuceni utéct na
Západ nebo ne, myslíte si skutečně,
že "dodnes uznávají jeho osvícenost,
kultivovanost a smysl pro hum or?"
Už jste nějakého Maďara viděl, který
by pokládal za dobrý vtip, že mu
Rusové někoho z rodiny zastřelili
anebo že rozstříleli Budapešť?
A ještě jednou Fabšic velkomyslně
připustí, že disidenti sice končí v
blázinci, či ve vyhnanství, ale “jak
ko li odsouzeníhodné jsou tyto prak
tiky, disidenti již nejsou paušálně
vystavováni teroru, m učení a exe
kucím ," a “role a metody KGB se v
průběhu jeho šéfováni prý změnily k
lepším u" pan Fabšic zřejmě považuje
rafinovanější metody za “lepší", a za
to by se mu vězni v Rusku jistě rádi
poděkovali. D oporučuji mu podívat
se do disidentských tiskovin vycháze
jících buď v SSSR (např. “Poiski"),
nebo na Západě, např. Russkaja
mysl, tam by našel spoustu příkladů
"lepších metod".
Dále J.F. píše, že Andropov “téměř
jistě neschválil intervenci v Afganistánu". Proč tedy jako vrchní velitel
sov. vojsk nedá příkaz, aby jeho vo
já ci přestali zabíjet Afgánce, vy
palovat vesnic^ atd. Myslíte si sku
tečně, že Afgánci nebo Poláci poklá
dají Andropova za “holubici v mezi
národni p o litice " stejně jako Fabšic?
A ještě se podívejme do budoucnosti:
"Toto desetiletí zažije dalokosáhlé
omlazení sovětské elity a volání po
modernizaci sovětské společnosti,
A. je, doufejme, první vlaštovkou
ohlašující změnu", jak píše Fabšic.
Jednak se zřejmě s autorem článku
neshoduji v terminologii, a nenazývám
právě "elitou" řídicí aparát, který
vládne terorem a strachem a sestává
z lidi, kteří by ve společnosti, kde by
platila norm ální lidská měřítka a zá
kony p a třili ke spodině, která se neštítí lži, věrolom nosti a zabíjeni. A co
nám ještě nového a rafinovaného tato
"vlaštovka" na vrcholu sovětského
despotismu, jak v domácí, tak za
hraniční politice přenese, tedy ‘‘remains to be seen".

Závěr Fabšicův je skutečně dojemný:
Z daři-li se Andropovoví potvrdit svou
liberální reputaci (před níž skutečný
liberalismus m usi hrůzou blednout)
prý rozhodne jeho zdraví “a to prý,
bohužel, není valné”. Nad tímto
“bohužel" by asi zaslzeli zvláště čte
náři, kterým se Západ dostane do
rukou buď v Československu, nebo
p ři návštěvě na Západě, a kteří se po
přečtení takovéto úvahy možná s
ch u ti vrátí k Rudému Právu. A to,
myslím zvláště vůči těmto lidem není
fair, a to si Váš časopis, jakkoli mu
záleží na volné tribuně názorů ne
může dovolit.
Eva Adlerová, Anglie
Levicové podezření

Byl jsem velmi příjemně překvapen,
když jsem od Vás dostal zásilku Vaše
ho časopisu. Nevěděl jsem o něm
téměř nic, kromě několika útoků
p roti Vám v evropském tisku, z které
ho jsem se domníval, že patříte mezi
silně levicové časopisy. Pak se mi
však dostalo do rukou jedno číslo a napsal jsem.
Děláte to nesporně dobře. Časopis
má i výrazově velmi dobrou úpravu.
J. Staněk, Holandsko
Poturčenec horší turka
Tak tady máme zase jednou Ameriko,
Ameriko. [Západ 1/83).
Překvapuje mne jak někdo může do
je dnoh o odstavce sm ěstnat tolik
záporných události, jakoby kladná
stránka vůbec neexistovala.
Pokud se týká toho individualismu a
“make it" myslím, že jsme se p ři
způsobili vice než dobře na to, že
jsme přišli z totalitního systému. Oni
už staří Čechové měli asi svůj důvod,
když říkali poturčenec horší Turka.
Doslechl jsem se od jednoho známé
ho, že synové těch ‘‘upravených"
dostávají obsílky k vojenské službě.
Pochopitelně ne v kanadské armádě.
P. Karbusický, Kanada
Noví nositelé mečíku
‘‘The West" jsem si se zájmem přečetl,
je to světově udělané; ovšem neměl
jsem komu je j předat. V němém údivu
jsem se poklonil paním a pánům
překladatelům, kteří dokázali přeložit
takovou nádhernost, jako je ku př.
‘‘Kaviár a jiné laskom iny" od pani
Limanové. Salvě, salvě, salvě! (při
celkem dobré znalosti němčiny jsem
m usel zanechat pokusu přeložit
jednu ze skvostných vět Mistra Škvoreckého, ku př. ...ale rotný byl pře
svědčen, že pod černým i vrstvami
milostného uhlí doutnají jístřičky, jen
je pofouka t.)
V těchto okamžicích se člověk opět
utíká k Leninovi s jeho nesmrtelným
"Učit se!" “ Učit se!" “Učit se!", a hod
notí sám svůj IQ na 13,2.
Je snad dobré, může-li si člověk na

stránkách Západu přečíst něco o
Brazílii, nebo jin ých , vzdálených
státech. Ovšem o těchto nás vice než
dostatečně informuje zdejší tisk. A
tak již delší dobu čekám, kdy se třeba
na stránkách Západu přihlásí někdo s
nepoměrně zajímavějšími fakty z naší
staré domoviny, které mi doslova na
hnaly husí kůži. Údaje jsou staré asi
7 měsíců.
Manželčina kolegyně ze studii, (která
prvně ve svých 45-ti létech směla vy
jet západním směrem) vyprávěla, že
musela na pasovce doma odevzdat
své m aturitní vysvědčení, které jí
bude po návratu z NSR vráceno tehdy,
až předloží - pokud možno několikastránkovou - reportáž o své cestě, a
samozřejmě vyšperkovanou infor
macemi o všech lidech, hlavně emi
grantech, které navštívila.
Kde dělají, kolik vydělávají, byt, auto,
děti a jejich zaměstnáni, názory zkrátka a dobře m usi přivézt in fo r
mace tak detailní, aby StB doma
vědělo i čas, kdy a jak často odchází
emigrant na \NC. Nechci z toho dělat
záležitost, ovšem “takňák" mi to
připomíná dobu - dodnes doma ohni
vě kritizovanou - kdy se žák obecné
školy mohl udáním svého vlastního
příbuzného na Gestapu stát nosi
telem mečíku, nebo jiného blbého
vyznamenáni. Dnes to bude mít čs.
turista nakupením pokud možno co
největši špíny (nic kladného se ne
doporučuje psát) na svého ubyto
vatele a živitele po dobu pobytu na
Západě.
J. Pekař, Německo
Chlípný septimán

Vždycky jsem si vážil Západu pro
jeho úroveň. Rád bych zdůraznil
předem, že nejsem mravokárce a o
Haškovi ani Škvoreckém neroznáším,
že jsou sprosťáci, i když někdy p o 
užívají slov, která ve slovníku obyčej
ně nejsou.
Ale otištěni článku pana Václava
Táborského ‘‘Vliv sprosťáren na
počet předplatitelů" (č. 1, únor 83),
je prostě deklasace vašeho časopisu.
Autor se snaží vypadat nevinně, ale
celý článek mi připadá jako prvotina
pubertálního chlípného septimána,
který se timto způsobem veřejně
ukájí a snaži se to zakrýt průhlednou,
rádoby literárni záclonkou.
Jiří Sobota
Kanada
Hlavně panu Táborskému
Celá Vaše vědecká úvaha “ Vliv spro
sťáren na počet předplatitelů" mě
nejdřív vrhly do bláznivého smíchu
a když se mi podařilo konečně usnout,
neměl jsem po dlouhé době emigrantské sny. A věřím, že nejsem sám.
Pár předplatitelů asi zřejmě ztratíte,
ale chtěl bych věřit, že za každého od
padlého získáte dva nové. Budu se
proto snažit co nejdřív přispět k
uskutečněni nejen Vaši, ale i čtenář

ské touhy, aby měl “Západ" těch 40
stran. Zatím mám bohužel jen na
jídlo.
Nejsem politolog. Proto asi nerozu
mím článku Jiřího Fabšice “Nový
muž v Kremlu". Proč bych měl doufat,
že je soudruh Andropov prvni vlaš
tovka, která ohlašuje změny? Copak
jsme proboha nepoučitelní “doufači"? Jistě, Kadár je asi lepši než
Husák s Kapkem, jenomže to byl
Franco proti Hitlerovi taky. Ale co z
toho?
"Západ" je ale chytrej časopis, takže
já můžu dál najít jako protiváhu p ří
spěvky Roberta F. Lamberga "Středoamerická setkání" a Ivana Svitáka
"Katynské monology", v odděleni
humoru si hned dvakrát štrejchnout
na Vašich článcích, cimrmanovské
pokračováni jenom ochutnám jako
nastavovanou kaši té kdysi uzdravují
cí chytré srandy, o jejímž vzniku
musel podat Josef Škvorecký vysvět
leni. V atraktivní rubrice “Dopisy" $e
pozastavím nad názory I.K. z Hanno
veru a Romana Šťastného z Kanady,
neboť podle toho co píší, nechápu,
proč prvnímu mnozí levicoví žurna
listé lezou na nervy a po jakém světo
vém formátu se mu stýská, a druhý
dělá dobře, že se nenechá dál oblbovat - má zřejmě nejvyšší čas. Básně
Petra Krále a Ivana Diviše mi ro
zedřou duši a zároveň uklidni, že če
ská poezie stále existuje, úsměv
Miloše Šuchmy a Zdeny Salivarové
připomenou slova Erazima Koháka
"Náš úkol pokládám hlavně za kul
turní. Dlouhodobě udržet při životě
českou kulturu jako mravně i kulturně
autonomní celek.", fotografie Gordona SkiUinga mě nutí Vám napsat,
že "Slovník českých spisovatelů
doma i v e xilu " jsem už v p rvni verzi
četl doma celou noc(bohužel jedinou) s
větším napětím než Chandiera, a
závěr fejetonu Ludvika Vaculíka
“Hmataje v mlhách kolem nás všech,
..." se učím nazpaměť. Abych si u Vás
alespoň trochu pospravii reputaci: na
základě mého doporučeni si před
p latil od nového roku "Západ" jeden
m ůj kamarád z Basileje, kterej na něj
už má, neb je ve svobodném světě již
dva roky - a já si od něj p ů jčil poslední
číslo, o kterém jsem se pokusil Vám
sdělit moje dojmy.
V. S. Německo
“ Hledají se synové Josefa Gustava
Hynka, nar. 1887,2II v Chicagu a v
N. Yorku do r. 1927, vrátil se zpět
do Čech, zemřel 1929. Dva synové
prý zůstali v USA. Hleda|f je
příbuzni z Československa.”
Pište na: Arno Parlk, 23 Park
Street, Woodacre, CA, USA 94973
“ Ing. 45 lety 172/65 žijící v Kanadě,
rozvedený, bez závazků, hledá
partnerku do 40 let, která také
nechce být sama.
Zn.: Náhoda.”

DOBRODRUŽSVÍ NA MOŘI

JOHN MASEFIELD • JOSEPH CONRAD • HERMAN MELVILLE
• ERNEST HEMINGWA Y
. . . tihle všichni poznali dobrodružství a dosáhli úspěchu na moři.
Proč ne vy?

ŠTÍHLÉ LODI • MALÉ OSTRŮVKY • HLEDÁNÍ V PÍSKU • VEČERY
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BUBNY • KALYPSO
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