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Vítáni Rudé armády

Do každého čísla vkládáme propagační kartu ZÁ PA D U . Prosíme, předejte ji dál svým
známým, o nichž si myslíte, že by o ZÁ PA D měli zájem.

ZÁPAD DO VŠECH SVĚTADÍLŮ!!!

Rozhovor o významném roce po patnácti letech
s Vratislavem Pěchotou
Dr. Vratislav Pěchota absolvent právnické fakulty v Praze a Ky/evě, mnohaletý pracovník ministerstva zahraničních
věci, diplomat, a v roce 1968 hlavní právní poradce na Zamini v Praze. Tehdy na jaře doprovázel nového ministra dr.
Jiřího Hájka do Moskvy ke Gromykovi, v létě jel s delegaci do Čierne nad Tisou a do Bratislavy. Dr. Pěchota je patrně
jediný účastník oněch historických zasedání, jenž je nyní na Západě. Z Československa se s rodinou dostal v r. 1979.
Žije ve státě New Jersey, učí právo na New Yorkskó univerzitě a též se věnuje poradní činnosti u firmy Princeton
International Consultants. Promlouval s nim na jaře 1983 Ota Ulč na balkonu luxusního komplexu jménem Marina
del Rey City Club v Los Angeles, s palmami a Pacifikem v dohledu, a s výborným ryzlinkem na dosah.
Západ: Pane kolego, ten váš ministr
Václav David - to byl veliký blbec?
VP: Ne, nebyl. Měl dobrý postřeh na
rozpoznáni podvodníků, a těch se na
Zamini hrnulo mnoho.
Západ: Ukradl by mi třeba nůž-tenhle
pěkný švýcarský?
VP: Neukradl. Ale kdyby vás podezí
ral z nepřátelství k Sovětskému svazu,
tak vás pošle na šibenici. Byl na
prosto oddaný Sovětskému svazu.
V Praze se žádná speciálně česko
slovenská politika nedělala. Takže
když padl v dubnu a nahradil ho Há
jek, tak Moskva neměla radost. Ale
věci se daly do pohybu pořádné až v
květnu - to podle mého názoru bylo
vyvrcholením Pražského jara.
Západ: Pěkně prosím, vy jste do
opravdy měli v úmyslu dělat českoslo
venskou zahraniční politiku?
VP: Ano, prosím. A něco se tehdy
mohlo povést. Vypracovali jsme Akční
program zahraniční politiky. Zajíma
vý dokument - nastínit možnosti rea
listické, dané omezením Varšavské
smlouvy, to co by mohlo Českoslo
vensko docílit jakožto střední stát já odmítám pokládat Československo
za malý stát. Co by se dalo dělat za
příznivé situace: Jiří Hájek podal
ideu, kterou jsme okamžitě realizo
vali - totiž vytvořit na ministerstvu
poradní sbor. Do něho jsme přizvali
lidi zvenčí, jako některé profesory
práv, historiky, žurnalisty, prostě
lidi, co mají myšlenky. Sešli jsme se
ale asi jen třikrát.
Západ: A co jste vymysleli?
VP: Například jsme se pokusili vytěžit
výhodu ze strategické polohy Česko
slovenska ve středu Evropy. 2e by
chom se mohli stát motorem ve pros
pěch evropské spolupráce, mimo
bipolarity supervelmocí. A začít z
drobných, technických věcí. Svolat
do Prahy celoevropskou konferenci
o zbudování kontinentální sítě dál
nic a v Praze za tím účelem otevřít
centrální sekretariát. Pak přejít ke
kulturní spolupráci a přetahovat od
jinud úřady k nám do centra konti
nentu. Takhle k Praze gravitovat ko
ordinační činnost. Samozřejmě, že
nikdo tehdy nepřišel s nápadem
vyhlásit neutralitu.
Západ: A jak na tohle reagovalo za
hraniční oddělení ÚV Strany? Jakou
vůbec hrálo roli?
VP: My jsme přece byli jen v začátcích,
v přípravném stádiu a nebylo ještě

mnohok bourání. Zahraniční odděle
ní na ÚV tehdy ještě vedl Kaderka,
španělák, docela inteligentní člověk.
Po invazi ho vyhodili. Ještě jeden či
dva, kteří měli charakter a zapalovalo
jim to. Jinak tam byli podivné typy,
často odpudivé typy, hodně se to tam
měnilo. A pak tam též byli strejdové, ti
tak zvaní staří, dobří, zasloužilí sou
druzi - čili hlupáci. A co dělalo oddě
lení? Dělalo veškerou kádrovou prá
ci. Bez jejich souhlasu se nedalo ob
sadit jediné místo. Občas se snažili
být politicky iniciativní a ledacos po
kazili. Dám vám příklad - rok 1955,
blíží se rakouská smlouva, Rakušáci,
aby se zbavili Rusů, byli tehdy ochot
ni udělat cokoliv. Tedy i podepsali zá
vazek, že se zříkají vůči Jugoslávii
jakýchkoliv nároků na náhradu škod
z jakýchkoliv důvodů! Představte sil
A my jsme to také mohli mít - stačilo
jen Rusům říci, aby to do smlouvy
dali. Jenže věc se zastavila na ÚV,
Rusům se nic neposlalo a příležitost
propásnuta. Když se pak Rakušané
otrkali, tak nám začali účtovat a už
nás to stálo mnoho milionů dolarů.
Takhle se tedy vyplácela vedoucí
úloha KSČ.
Západ: Teď tahle otázka: Jaká byla
reakce Kremlu? Měli jste vůbec šan
ci?
VP: Nevím, ale tehdy se zdálo, že ano.
Na jaře - jednou, ne víckrát - se Sověti
dali slyšet, že by nevyloučili alternati
vu přátelského vyrovnání - a užili
paralelu: “ Finsko". Tohle slovo vyřkli.
Západ: Tak kdy jste dostali pocit, že

to špatně dopadne? Když začali Ru
sové příliš vřeštět?
VP: První studenou sprchu jsem
dostal, když jsem začátkem května
jel s Jiřím Hájkem do Moskvy. To už
je taková obyčejová forma, že když
v socialistické zemi nastupuje nový
ministr zahraničí, musí se jet do Mo
skvy představit...
Západ: Jako debutantka.
VP: Ano, zcela správně. Jenže to
nebyla obvyklá cesta, při níž by se
objímalo a líbalo. Rusové byli zkla
máni, že byl vyměněn David. To je
právě v kompetenci jednotlivých
sovětských ministerstev, zahraničí,
vnitro, doprava atakdále, hlídat si své
rezortní protějšky v bratrských ze
mích, aby nic nepodnikaly na vlastní
pěst. V Davidovi Rusové tuhle záruku
měli, kdežto Hájka neznali. Gromyko
na letiště nepřišel. Poslal náměstka
lljičeva, ideologa a ten pouze podal
ruku. To už bylo první varovné zna
mení. Samozřejmě iniciativu k polib
kům smí dát jen oni.
Západ: Rád vám věřím. Tak jak to v
Moskvě probíhalo?
VP: lljičev nás odvezl do vládní vily a
řekl, že nás soudruh Gromyko zavolá.
A tak ministr zahraničních věcí suve
rénního československého státu
čekal čtyři hodiny, šest hodin, a
pořád nic. A k večeru - přilétli jsme
ráno - někdo zavolal, že Gromyko je
bohužel příliš zaneprázdněn, takže
nás může přijmout až ráno. Ráno
došlo k audienci a byla studená od
začátku do konce. Gromyko šel hned
k věci. 2e se v ČSSR konají věci, z
nichž jde sovětským soudruhům hla
va kolem. Jak že je to možné v zemi,
která vděčí za svůj život, přežití, za
svou existenci hrdinné Rudé armádě.
Že se u nás vedou protisovétské řeči,
na Staroměstském náměstí se konalo
“ pazornoje zbóryšče” - to slovo "zbóryšče" je hanebný, pejorativní, staroruský výraz - jako “ shromáždění
chátry". Obul se i do jiných vécí a pak
přešel k otázce československých
hranic. Tady se ale musím trošku vrá
tit a vysvětlit, co se seběhlo o něco
dřív. Velikonoce ten rok byly brzo,
myslím koncem března, a brzy po
nich velvyslanec červoněnko nám
přinesl krutou notu. Nota byla vlastně
dopis napsaný Kosyginem a adreso
vaný ministerskému předsedovi Čer
níkovi. 2e o Velikonocích k nám přije
lo na 95.000 západních turistů a slovo

turistů bylo v uvozovkách. A že tento
nával takzvaných turistů ohrozil spo
lečné zájmy varšavské smlouvy. So
větský svaz protestuje a domáhá se
okamžité nápravy stavu. My to tehdy
vysvětlili - a Gromyko v Moskvě na to
navázal: “ Skrývat se před námi nebu
dete - váša graníca, éto náša granlca.
Stručně, jasně.
Západ: To se mi líbí - tady to máte,
vy pitomcové, hrát si na suverény! Jak dlouho jste tam pobyli?
VP: Tři dny. Bylo to ošklivé. Jiří Hájek
bohužel nebyl na své obvyklé výši.
Ale nelze mu to zazlívat. Byl ohro
men. Nic takového nečekal. Byla to
první zdvořilostní návštěva a ono
tohle. Na letiště nás doprovodil zas
jen lljičev, a zase žádné líbání. Jen
jedna zajímavá, tedy, příjemná, udá
lost se stala. Na československém
velvyslanectví se uspořádala recep
ce ke státnímu svátku 9. května. Mi
mochodem, to je největší ambasáda v
Moskvě, moc nóbl areál, celý uliční
blok. Ulici tam přejmenovali, teď je
Julia, vlastně Juliusa Fučíka. Na
recepci mě Hájek představil Ivanu
Majskému, sovětskému velvyslanci
v Londýně za války. Já jsem se s ním
rozpovídal o jeho nové knize, on měl
radost, pak za nějakou chvilku mě
vzal za rukáv, šli jsme k otevřenému
oknu, Majský se podíval vlevo vpravo,
zda nikdo neposlouchá, nikdo ne
poslouchal, každý pil plzeňské pivo,
a Majský se rozpovídal - jakou že měl
úctu za války k Benešovi a Janu Ma
sarykovi, a vůbec jak že má ten náš
národ rád - a to kvůli husitství, “ to je
vaše slavná kapitola” , řekl “a teďka v
tomhle roce vám držím oba palce,”
dodal. Moc pěkné po té studené spr
še.
Západ: A jaké sprchy jste dostali od-
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jinud? Jak se vyjádřil kapitalistický
Západ?
VP: To vám rovněž mohu povědět.
Krátce po nástupu Hájka, v prvním
týdnu jeho ministrování, se v Marián
ských lázních konalo zasedání Pugwashe - pugwashské mírové hnutí,
však to znáte. Hájka pozvali, vzal
auto a já jel s ním. Po obědě v hotelu,
už si nevzpomínám v kterém, jsme si
šli sednout do baru a popovídat s dů
ležitým účastníkem konference, totiž
s Henry Kissingerem. Kissinger tehdy
sice ještě učil na Harvardu, ale vě
dělo se, že má vlivné styky ve Wa
shingtonu. Hájek mu položil přímou
otázku: “Jaký je postoj vlády Spoje
ných států vůči Pražskému jaru?”
Kissinger se zamyslel, usmál se tím
svým potutelným způsobem a povídá:
“Víte, pane Hájku, ať cokoliv budete
dělat, je to vaše věc, ale nezapomeňte
na to, že Spojeným státům bude vždy
víc záležet na Moskvě než na Praze.”
A hned to vysvětlil. SSSR je supervelmoc, má jaderné zbraně, a tak jako
USA má odpovědnost za udržení
míru, osud lidstva, a ať budou sedět
v Bílém domě demokraté či republi
káni, USA nikdy kvůli Československu
či jinému státu nebudou riskovat
konflikt se Sovětským svazem. Neje
nom konflikt - nebudou ani riskovat
zhoršení vztahu k Sovětskému svazu
kvůli státu, jehož zachování by tako
vou konfliktní situaci mohlo navo
dit.
Západ: Nemyslím, že tohle je dnes
ještě pravda. Přece Afghánistán, do
jisté míry i P olsko.-Ale co nato tehdy
řekl Hájek?
VP: Co mohl říci? Ze my Čechoslová
ci chápeme svou geopolitickou
situaci, že ovšem nechceme zavinit
světový konflikt, ale chceme si za
jistit prostor pro vlastní život.

Západ: Počítal jste s tím, že dojde k
invazi?
VP: Ano, po čierné.
Západ: Jste patrné jediný z účastníků
v Čierné, jediný očitý svědek, co teď
žije na Západě. Povězte nám - kdo to
navrhl, jak to probíhalo, co kdo řekl,
co jste měli k obědu. Budu vám do
historického svědectví co nejmíň
skákat.
VP: Schůzku ovšem navrhli Rusové.
Byli neodbytní od samého začátku - v
únoru Drážďany, v březnu Sofie, v
květnu Moskva, v červenci Varšava,
kam jsme si troufli nepřijet. A Sověti
začali velmi tlačit na přímé projedná
ní problému. Dubček podle mého
názoru nemohl pozvání odmítnout.
Zvali ho do Moskvy, ale tomu se Dub
ček vzepřel, že tam nepojede, že
ovzduší by nebylo příznivé, a navrhl,
aby se taková schůzka konala na
československém území. Nakonec s
tím Moskva souhlasila - což byl je
diný ústupek. Ve všech ostatních
otázkách ustoupila Praha. Sověti si
vymohli, že se dostaví obě politbyra
v plném počtu - taková konference se
před tím nikdy nekonala, a není mi
známo, že by k ní kdy bylo někde
došlo později. Nejenom to: další
podmínkou bylo, že členové nebudou
mluvit za kolektiv, ale každý jen za
svou osobu,
Západ: Ale to přece je proti leninským
metodám práce!
VP: Ovšem že je. Důvod byl jasný.
Jejich politbyro mluvilo jedním hla
sem, a naše nikoliv. Sjednáno datum
a místo. Tři dny před tím se sešlo
československé politbyro. Byl příto
men také Hájek a zasedání nám na
m inisterstvu vyhodnotil stručné:
“ Oni se tam připravují na Čiernou
jako skautíci na nedělní výlet.” Mimo
chodem, Rusové si vymínili, kdo
smí a kdo nesmí do Čierné přijet.
Mezi osobami se zahrazeným přístu
pem byl i Hájek. Takže poslal za mi
nisterstvo zahraničí mě a já jsem
vystupoval jako poradce presidenta
Svobody. Každý účastník si mohl
vzít sebou jednoho poradce. Další
sovětskou podmínkou bylo, že všech
no bude tajné, že o místu a čase
schůzky se nikdo nedoví. Ale jak se
u nás v roce 1968 mohlo něco před
tiskem utajit? Pro Sověty naši no
vináři byla sůl v očích.
Západ: Jak jste se tam tedy dostali?
VP: Naprosto tajnou výpravu organi
zovali zkušení muži m inisterstva
vnitra. Kolona šestsettrojek vyvolá
po Praze vždycky pozornost. Proto
jsme se začali sjíždět v pondělí ráno
na staré ruzyňské letiště - ne to nové už v šest hodin. Napřed ti nejmenší,
nakonec ti největší. A v osm hodin
jsme princeznou odletěli.
Západ: Co to byla princezna?
VP: Tak se říkalo vládnímu letounu,
létával jím Novotný, ale nejenom on.
Iljušin 18, neohrabaný, pomaly stroj,
ale pěkně zařízený.

Západ: Neohrabaná, pomalá princez
na. Móla vanu?
I/P: Ne. Měla bar. Dokonce jsem tam
našel francouzský koňak. Letělo nás
asi tak dvacet. Seděl jsem vedle
Kriegla. Zeptal se mě, jaké argumen
ty bych přednesl Rusům, aby neudě
lali invazi. Dal jsem se do sepisováni
bodů. Deset či kolik - o détente, o
dopadu ve světě, o škodě komunis
tickému hnuti na Západě, a tak. Kriegl
to přečetl, ptat se mé na všelicos a
ovfdá, “ Pojď dopředu k Sašovi.”
li jsme k Dubčekovi a tam jsme mu
to přednesli. Měl zájem a vznášel
různé otázky. Vedle něj seděl presi
dent Svoboda. Ten ale neřekl ani
slovo. Na nic se vůbec nezeptal.
V Košicích jsme byli za dvě hodiny.
A pak dvě hodiny zvláštním pomalým
vlakem východoslovenskou nižinou.
V Královském Chlmci nás čekalo
překvapení. Nádraží se hemžilo,
stovky lidí, přednosta stanice vlak
zastavil, volání ‘‘Dubček, Dubček,
nedejte se, bojujte za svrchovanost
československé socialistické re
publiky!” Dubček otevřel okno, de
legáti lidu mu předávají svazek listin,
podpisy, petice, inu, radost z toho
neměl. Však si Rusové vyžádali, aby
to byla tajná schůzka. Do Čierné
jsme přijeli brzo odpoledne, vlak nám
postavili na prvni kolej, takovou
rezervní, a ve vlaku jsme bydleli.
Zasedání se mělo konat v klubu že
lezničářů, asi tak dvacet metrů od
našeho vlaku. Byl to větší vesnický
kulturní důlm, v typickém socialistic
kém našem stylu - jako bývaly před
válečné sokolovny, na tancovačky a
tak. Čekalo se až do příštího dne,
do úterka, na příjezd sovětské dele
gace. Členové politbyra, ne tajemníci
- Andropov byl tehdy jen tajemník a v
Čierné tedy nebyl. Spali na druhé
straně hranic, pét kilometrů daleko.
Ráno v osm stojíme na peróně a od
hranice, od velice ostnatých drátů
se šinul vlak: obrovská diesel loko
motiva, masivní, pomaličku, krokem,
obrněné vagony, a na jednom se
hemžilo mnoho antén. Velmi depre
sivní pohled. V tom okamžiku jsem
si vzpomněl na pohádku o drakovi
v jeskyni, co mu šlehal oheň z tlamy,
a několikrát do roka vylezl pozřít
nejkrásnější pannu.
Západ: Ano! Vy jste přijeli na prin
cezně a teďko drak sežere posádku
princezny.
VP: Vlak zastavil, Sověti vylezli, a
žádné líbání. K tomu by museli oni dát
iniciativu - to byla část socialistické
ho rituálu. Brežněv tituloval Dubčeka
“továrýšč Dubček” . To zní ovšem
strašně chladné. Odešli jsme do
domu železničářů k zasedání. Dlouhý
stůl a po každé straně jedna delegace.
Procedurální pravidla byla taková, že
napřed promluví Brežněv jakožto
host, pak Dubček, pak zas Rus a my.
Takhle že se budeme střídat.
Západ: A to nemohl Dubček odstrčit
Bilaka až na konec stolu?

§

VP: Nemohl. Sedělo se podle hierar
chie v předsednictvu. Dubček, Čer
ník, Svoboda, Bilak, v tomhle po
řadí. Svoboda jako president, v tu
dobu ještě v předsednictvu nebyl.
První tedy Brežněv a mluvil asi půl
hodiny, Byl poměrně umíněný. Na
sadil bědovací tón: jaká že je to
všechno škoda. Co my jsme pro vás
udělali, a jak vy se nám odměňujete.
Z připravených papírů přednášel, kde
kdo co v kterých novinách napsal Sláva Volný, Jaroslav šedivý, vše je
antisovětská propaganda, odstup od
socialistického internacionalism u,
a kam se vůbec Československo řítí.
Strana že složila ruce, opustila le
ninskou cestu, leninské principy. A
jak to Sovětský svaz bolí, a jak by
chtěl, aby se Strana schopila a zabrá
nila. Atakdále. Pak vystoupil Dubček
a ten vcelku oponoval tomu, co říkal
Brežněv. Připustil, že dochází k
výstřelkům, ale to lze vysvětlit tím, že
v minulosti došlo ke špatnostem, k
deformacím, a že Strana má vše pod
kontrolou, nepřipustí, aby se věci
vymkly a došlo k odklonu od Sovět
ského svazu a od socialismu. Pak při
šel na řadu Kosygin. Podle mého ná
zoru měl nejostřejší projev z celého
sovětského p o litb yra . N aprosto
oproštěn od ideologického zdůvod
ňování - ani jednou neřekl slovo
"marxismus” - takhle asi před sto
lety poroučel slabším sousedům
Bismarck. Československo si musí
uvědomit, že jeho osud byl rozhodnut
výsledkem druhé světové války. Ko
sygin opakoval přesně to, co nám v
květnu řekl Gromyko: "Vaša graníca,
éto náša graníca” . 2e Sovětský svaz
nemůže připustit, aby touto hranicí
pronikal nepřítel. To není jen česko
slovenská věc, Sovětský svaz nedo
volí oslabení socialismu proti zá
padní útočnosti.
Západ: A co ti ostatní?
VP: Po Kosyginovi vystoupil Svoboda
- ten, jediný z naší delegace mluvil
ruský. Jinak na naší straně, i Bilak,
mluvili buď česky nebo slovenský.
Měli jsme tam ovšem tlumočníky.
Svoboda mluvil krátce, a řekl jen to,
co se od něho dalo očekávat. V pod
statě, že byl velitelem za války, viděl
mnoho krve, ta zpečetila přátelství, a
on nikdy nepřipustí, aby toto přátel
ství bylo někým či něčím narušeno.
Tečka. Vystoupili také Bilak, Kolder,
Rigo a Kapek. Ve svém vystoupení
předčili naše nejčernější očekávání.
Západ: Kdo podle vašeho názoru se
v Čierné zachoval jako nejvétší pa
douch?
VP: Kolder. Začal dlouhou litanii přes hodinu - a vypočítal všechny
hříchy KSČ, jichž se dopustila tím,
že připustila tak zvanou protisoc ia lis tic k o u čin n o st. Zopakoval
naprosto přesné všechna obvinění,
co přinesl sovětský tisk. Já mám
dojem, že to napsal Červoněnkův
štáb. Bylo to odporné. Poměrně
dobře vystoupil Lenárt. Vždyť ho

krátce předtím vyhodili z funkce
předsedy vlády, čekalo se, že bude
zatrpklý, ale on ne.
Západ: A kdo byl v čierné nejhrůz
nější tvor? Kdo se zachoval nejsprostéji?
VP: Nejsprostěji promluvil Šelest.
Ostře nám vyhrožoval, fiekl asi toto:
Západní pisálkové se radují nad tím,
jak Československo poškozuje So
větský svaz - ale my jim chceme
odpovědět, že je stliže považují
Československo za vřed na těle So
větského svazu, že my víme, jak vře
dy, nádory léčit, vždy jsme připra
veni vzít nůž a léčit vyříznutím.
Západ: Jakpak vám po takových pro
jevech spolu chutnalo? Přece jste se
museli též najíst.
VP: To bylo v úterý. Oběd tam byl
připraven studený, každý si se stolu
sebral na talíř co chtěl a jedl ve stoje.
My jedli v jednom koutě, oni v dru
hém. Tvorové jako Bilak či Kolder si
netroufli přejít k těm, kam ovšem
patřili.
Západ: Tak kdy se konečně každý vy
povídal?
VP: K tomu nedošlo. Poté co prom lu
vily asi tak dvě třetiny členů delegací včetně všech prosovětských konzer
vativců - došlo k odročení na středu.
Spolu jsme nevečeřeli, oni odjeli na
své území. Jenže ve středu ráno
došlo ke speciální schůzce v úzkém
kruhu. Brežněv to navrhl, byl tam
Dubček, Svoboda, já jako poradce
též; ale neřekl jsem tam ani slovo.
Brežněv přišel s tím, že jsme už vlastně
všechno slyšeli - bodejť, všichni prosovětští již promluvili - a tak bychom
to tedy měli ukončit, máme přece,
soudruzi, též spoustu jiné práce. Ať
tedy zbylí ohlášení řečníci již neřeční a on že místo toho zařídí, aby
místo dvoustranného jednání jsme
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přizvali i ostatní soudruhy činitele
z ostatních bratrských zemí.
Západ: Jak na to reagoval Dubček?
VP: Dubček reagoval v tom smyslu, že
proti rozšíření zasedání nic nemá, že
víc hlav víc ví. "Tak dobře," řekl Brežněv, “soudruzi Ulbricht, Gomulka,
Kadár a 2ivkov tady mohou být v
Čierné ještě dnes. Na to Dubček
namítl, proč že nepozvat též rumun
ské a jugoslávské soudruhy, když
podle názoru sovětských soudruhů
jde o osud socialismu, a oni jsou
přece také socialisté. - A tohle byla
Brežnévova odpověď, stál jsem hned
vedle: "Kakóje im Rumýnam i Jugoslávam dělo?" Čili, co je jim do toho?
Západ: Ještě se chci vrátit k jedné
věci. Sověti byli samozřejmě velejednotní, kdežto vy jste mezi sebou

měli kolaboranty. Jaký byl váš vzá
jemný vztah, co jste si řekli, když jste
se potkali na pánském záchodku?
VP: Povědět vám mohu tohle: v úterý,
po odpoledním zasedání, když jsme
se zchváceni vraceli do našeho vlaku,
šel jsem po schůdcích za Smrkovským, vlezli jsme do vagonu a tam už
u stolku seděl náš zrádcovský čtyřlístek - Bilak, Kolder, Kapek a Rigo.
Smrkovský na ně ukázal prstem a
řekl: “ Jidáši.” Jeho slovo a gesto
nikdy nezapomenu.
Západ: Co tedy vzešlo z konference v
Čierné, kromě vašich nepříjemných
pocitů?
VP: Z Čierné vzešla dohoda o Bra
tislavské konferenci. Ta ale probíhala
a vypadala naprosto jinak, než naše
zasedání v železničářském klubu na

bratrské hranici. V Bratislavě se
odbylo vše za jediný den. Sovětští
soudruzi ráno přiletěli a večer už zase
byli doma. My jsme přijeli den před
tím a usídlili se v Carltonu.S výjimkou
Dubčeka - ten šel spát domů. Byla to
prapodivná konference. Dám vám
příklad: recepce bývají přece až na
rozloučenou. Ale v Bratislavě to za
čalo jakousi kulturní recepcí na
zahradě starého paláce, tam kde teď
sídlí Slovenská národní rada. V po
ledne v srpnovém horku a teď tam
sedí zarputilý Gomulka, zuřivý Ul
bricht, rozpačitý, nešťastný Kadár.
A teď do toho začala juchat Lúčnica!
Podařilo se mi odskočit, srazil jsem
se s polským velvyslancem, starým
přítelem, a on s povzdychem řekl vy Češi máte hroznou smůlu na
osmičky.
Západ: Tak nám něco řekněte o té
konferenci!
VP: Vždyť vám to povídám - jako na
pohřbu za nepřátelské účasti. Mimo
chodem, Hájka tentokrát taky ne
pustili do zasedací síně. Inu, tak
vypadala naše suverenita. Celkem
bylo v Bratislavě šest delegací, čili
celkem asi sto dvacet lidí. Brežněv
přinesl papír, komuniké, aby se to
odsouhlasilo - tak, jak byl zvyklý.
Nic jiného, než staré, stalinské, dřevnaté fráze. Ovšem, vše je relativní.
Tehdy v roce šedesát osm jsme byli
už otřepaní, nacucaní tou šťávou
Pražského jara, a o to víc nám předlo
žený moskevský text vadil.
Západ: Prosím vás, a dalo se s tím
vůbec něco dělat?
VP: Ne moc, ale něco jsme přece jen
prosadili. Když už jste na to narazil,
tak já vám řeknu, jakou změnu jsem já
osobně prosadil. Když jsem ty papí
ry četl, povšiml jsem si, že mezi při
pravenými podepisovateli bylo též
jméno Ludvíka Svobody, presidenta
státu a nikoliv stranického funkcio
náře. A tohle v Bratislavě přece bylo
stranické a ne státní shromáždění tudíž Svoboda by to neměl podepsat.
Mimochodem, já nevěřím, že Svobo
da byl agent K.G.B. Svoboda byl
vě rn ý so vě tské m u v o je n ské m u
establišm entu, za jehož součást
se pokládal - to ano. Tak jak to do
padlo s mým nápadem, aby Svoboda
bratislavskou deklaraci nepodepsal:
šel jsem za ním, vysvětlil jsem mu
věc a on souhlasil, že, pravda, proč
by měl podepisovat, vždyť jde o
stranický a ne o státní dokument. Jen
co to pověděl, běžel jsem po scho
dech nahoru, kde měly delegace své
vyhražené místnosti. Když jsem se
dostal k sovětským, co čert nechtěl,
zrovna z Brežněvových dveří vyšel
Antonín Kapek. Jen co mě uviděl,
zčervenal jako pivoňka, nevěděl,
kam s rukama, inu, přichytil jsem
ho in flagranti - kolaborant, zrádce,
byl se punktovat za zády své delegace
s Brežněvem. Polootevřenými dveřmi
jsem viděl Brežněva, seděl u stolu,
brýle na nose, četl papíry. Jeho

sekretáři v předpokoji jsem přednesl,
o co jde, jemu se mé povídání nelíbi
lo, chvíli se chtěl se mnou hádat, pak
odešel za šéfem, abych prý minutu
počkal, a dveře za sebou zavřel. Mu
sel jsem čekat skoro věčnost, než
Brežněv souhlasil s vypuštěním Svo
bodova podpisu. Ale aspoň jsem se
o něco zasloužil.
Západ: Jaký jste měl vůbec pocit z vý
vinu věcí?
VP: Po návratu z Bratislavy jsem už
byl naprosto pesimistický. To ovšem
kontrastovalo s Dubčekovým pro
hlášením národu, že jsme zvítězili.
A sdělovací prostředky naprosto
neo po d statně n ou e u fo rii hodně
rozdmýchávaly. V Praze převládalo
to, čeriiu se v Americe říká “wishful
thinking” - čili přání otcem myšlenky.
Krátce na to jsem letěl do Jugoslávie
v souvislosti s přípravou návštěvy
Tita. Zmínil jsem se o Čierné a Bra
tislavě, o svých chmurách, že Sověti
zasáhnou vojensky. Jugoslávští part
neři se mnou souhlasili a říkali, že
jsme si to prohráli sami. Moc jsme
své počínání inzerovali, tisk se vymkl
z rukou, atakdále.
Západ: Myslíte tedy, že se tehdy mělo
zabránit, aby řádili Svitáci?
VP: Tomu se zabránit nedalo. To byl
silný vnitřní dynamismus ve společ
nosti.
Západ: Kde vás zastihla invaze?
VP: Téměř na Kokoříně. Tam Svaz
československo-sovětského přátel
ství už před půl rokem naplánoval
konferenci, přesně na dvacátý srpen.
Já jsem se tam za ministerstvo dosta
vil s referátem o naší zahraniční po
litice. Měli též přijet sovětští delegáti,
marně jsme čekali, oni nepřijeli, bez
omluvy, bez vysvětlení.
Západ: Jenže pak přece přijeli ve
velkém a tím se to vysvětlilo. Jak kon
ference probíhala?
VP: Po mé přednášce nastala disku
ze, a přítomní funkcionáři, aktivisté,
jeden po druhém, vystupovali s tvr
dou kritikou sovětské politiky. To
tehdy skutečně byl Svaz českoslo
vensko -so vě tské ho nepřátelství.
Skončilo to k půlnoci, jel jsem domů,
sám v autě, ve tmě vidím obrysy hra
du, všude mimořádné ticho a nad tím
veliký měsíc. Do Prahy jsem vjel v Kobylisích, Praha vymetená, nikde člo
víčka, nikde vozidla, jako mrtvé
město. Tiše jsem vlezl do postele,
abych nevzbudil rodinu, a za chvíli
zvoní telefon - Rusové nás obsazují.
Z okna jsem viděl siluety Antonovů,
těch obrovských, jak klesají směrem
k ruzyňskému letišti. Oblékl jsem se,
ve čtyři ráno jsem doběhl na minister
stvo, a v šest hodin začaly přijíždět
tanky. Nás obsadili Bulhaři, ale do
budovy nešli.
Západ: Jak to na ministerstvu vypa
dalo?
VP: Ministr Hájek byl na dovolené
v Jugoslávii, dva náměstci byli slu
žebné v cizině, další se skryli. První
náměstek Jáno Pudlák, nynější vel

vyslanec v Paříži, se objevil až za dva
týdny - tak byl někde schovaný. Čer
ník, když se vrátil do úřadu ještě jako
ministerský předseda, Pudlákovi na
řídil aby sepsal a vyúčtoval každou
hodinu svého pobytu od okamžiku
invaze. Měl ho totiž v podezření, že
tehdy odjel k Sovětům.
Západ: Tak co jste na ministerstvu
vůbec podnikli?
VP: Zformulovali jsme ostrý protest
proti invazi a poslali jsme ho šifrou
do světa na naše úřady. Protest
schválil za vládu náměstek předse
dy Štrougal. V Moskvě s tím šel vel
vyslanec Koucký k Sovětům. Přijal ho
nejprve náměstek zahraničních věcí
lljičev, onen ideolog. Přečetl si to
a řekl, “Co to tady píšete za nesmysly?
Tak to přece vůbec není! Vždyť v
dnešní Pravdě to je úplně jinak!” Od
lljičeva šel Koucký ke Kuzněcovovi,
prvnímu náměstku ministra. Kuzněcovov protestní notu přečetl a odho
dil se slovy, “ Co vy tady povídáte
o mezinárodním právu! Naše styky
jsou založeny na principech so
c ia lis tic k é h o in te rn a c io n a lis m u .”
A bylo to.
Západ: A co pak dělal pan president
na Hradě?
VP: Druhý den, poté co jsme udělali
tuhle protestní notu, volali z Hradu,
abych tam přišel. Ovšem jak se tam
dostat? Nás obklíčili Bulhaři a je
Rusové. Obrátili jsme se o pomoc na
sovětské velvyslanectví a přes ně
jsem dostal jakýsi “ safe conduct
pass” , volný průchod, jako nepřá
telský vyjednavač za války. Trvalo to
než jsem zdolal vzdálenost pár set
metrů. Svoboda přišel odněkud a
oznámil mi: "V jedenáct třicet odlétá
me do Moskvy.” Já se zeptal, proč.
ňekl, že je dohodnuto se sovětským
vedením, že se bude jednat.
Tohle jsem mu na to řekl: “Jestliže
mi dovolíte něco doporučit, doporu
čuji, abyste nejel a napřed požadoval
od sovětské strany propuštění zadr
žených činitelů. Vy jste tu jediný, jenž
je nositelem kontinuity státu. Sovět
skému vedení velice záleží na tom,
aby tady ta kontinuita byla - kdyby
bylo úplné vakuum, pak mezinárodně
by Sovětský svaz byl jasný okupant.
Měl byste využít svého jedinečného
postavení, abyste vykonal tlak a
svolil jednat až po propuštění zatče
ných. Dřív ne.”
On takhle rozhodil ruce a řekl: “To
jste mi měl říct dřív - tak, za půl hodiny
letíme.”
Já na to, “Soudruhu presidente,
promiňte mi, za těchto okolností s
vámi jet nemohu." Svoboda se obrátil
a řekl: “ Dobrá, nepojedete.” A odešel.
Milan Klusák, jeho zeť, stál opodál s
Červoněnkem, sovětským velvyslan
cem. Přiskočil ke mně celý rudý a
začal, “ Cos to dědovi řekl?" A já mu
řekl, "Milane, já bych velice nerad vi
děl dědu v úloze druhého Háchy.”
Západ: Takže jste si kádrově ne
polepšil. A co bylo potom?

VP: Potom jsem se touž kompliko
vanou cestou vrátil na ministerstvo,
kde panoval chaos. Tam se pak vytvo
řilo malé direktorium, asi šestičlenné,
úřadovali jsme v ministrově kanceláři,
tam jsme se střídali. A hned první noc
volali z vrátnice, že se dostavila sku
pina sovětských důstojníků. Přišli
plukovníci, u pasu veliké pistole
jako mají američtí policajti. Jejich
mluvčí byl velice inteligentní člověk,
ale ti ostatní všelijaké typy. Ti zůstali
stát u dveří a tvářili se zarputile.
“ Máme zjištěno,” řekl mluvčí, “že tady
je ilegální vysílač. Vysílá štvavou
protisovětskou propagandu. A myžádáme, abyste nám umožnil přístup
do vašeho šifrovacího a radiotelegrafického oddělení a my se tam
přesvědčíme.”
Já neměl potuchy, co se tam děje.
Šifrovací oddělení tradičně bylo
v rukách vnitráků. A oni to tam ti
chlapi dělali! Když došlo k obsazení
rozhlasu, oni dali k disposici svou
vysílačku na Petříně, k níž vede kabel
z Černínského paláce. A že stačí ma
ličká technická úprava, tomu já ne
rozumím, a už je napojený rozhlas.
A tihle vnitráci poskytli své zařízení
reportérům, nikomu nic neřekli a
rozjeli to. Sověti tedy měli plnou
pravdu. Já samozřejmě všechno
popřel - vlastně v tom okamžiku jsem
to ještě nevěděl - a řekl jsem, že je tam
nemohu pustit. To už byl Svoboda v
Moskvě, a že tohle je jediné zařízení,
jež máme pro styk s presidentem, co
je u nich na jednání.
Plukovník chvíli uvažoval a pak
řekl: “ Dobrá, dám vám dvacet čtyři
hodin. Když to nepřestane, tak za
sáhneme bez pardonu."
Je co odešli, zavolal jsem si ve
doucího, ten se mi přiznal, ale ne
přestalo to. Druhý den Rusové byli
ovšem zpět. “ Naše radiolokační vozy
zjistily, že to je u vás,” řekl briskně
plukovník. “ Mám rozkaz, abych to
zlikvidoval." Začali jsme se hádat,
bylo to velmi vzrušující, já jsem hauzíroval tím Svobodou v Moskvě, že on
by určitě přerušil jednání, kdyby
došlo k přerušení styku s domovem,
a že by nastala taková krize, atakdále.
- Myslím, že být to východní Němci,
tak by šli přes mrtvoly a zlikvidovali
to. A představte si, že ten sovětský
plukovník si ještě jednou dal říci “dobrá, dám vám poslední šanci,”
povídá, "do zítřka” . Rusové odešli,
my jsme zavolali vedoucího a ti se pak
se vším odstěhovali z budovy někam
na venkov.
Západ: Co víte o jednání v Moskvě?
Je pravda, že je tam přinesli svázané
v kozelci?
VP: Ne, to se přehání. Ale je pravda,
že Dubčeka do kozelce svázaného
odváželi z Prahy někam do Opolí
v Polsku a pak na Západní Ukrajinu.
A že Kriegla přivedli do Kremlu v
těchže šatech, co ho zatkli, co v nich
byl týden, neholený, nemytý, roztrha
ný - a že si ho Rusové chtěli podržet,

Svoboda protestoval, a že na posled
ní chvíli Kriegla strčili do letadla, to
je také pravda. Oni ho totiž chtěli od
dělat, jako kdysi Nagye. Chtěli obět
ního berana.
Západ: Jisté jste mluvil s lidmi, co
byli tehdy v Moskvě - jak oni to hod
notili?
VP: Přijeli depresivní, s vědomím
viny. Padla na všechny, i na poradce,
kteří nic nepodepsali. Vždyť ten pro
tokol - je to hanebné, potupné, po
dívejte se na to. Text je v Mlynářově
knize. Srovnal jsem moskevskou do
hodu s m nichovskou dohodou.
V Mnichově se aspoň zachovalo
jakési dekorum. Ale tady naprosto
ne. Prosím vás, jeden stát otevřeně
nadiktuje jinému státu, kteří lidé
nesmí být ve vládě, že musí zavést
cenzuru tisku - v jakém jiném mezi
národním dokumentu se kdy objevil
takový požadavek? A to tam podepsali - všichni, s výjimkou Kriegla.
Všichni přijeli s vinou, a ze všech,
až zas na Kriegla a později na Mlyná
ře, se stali apologeti kapitulace. Tak,
jak reagoval Syrový po Mnichově. Na
listopadovém plénu KSC, co připravi
li Dubček a Smrkovský, tam už to
bylo.
Západ: Jak vy se díváte na Dubčeka?
VP: Dubček by byl dobrým Kadárem,
ale špatným Titem. Jenže my jsme
potřebovali Tita.
Západ: Kdo myslíte, že mohl být do
brý Tito? Smrkovský?
VP: Smrkovský ne. Byl ovšem dobrý,
tehdy mu to vyneslo titul “tribun
lidu". Jenže podle mého názoru v
naší době, tribun se nemůže stát
dobrým vůdcem. Potřebovali jsme
člověka odvážného, třeba s diktá
torskými tendencemi, ale který by se
nebál - zejména se nebál Moskvy.
A jediný člověk, co se nebál, a dovedl
se opřít jak Sovětům, tak některým
lidem doma, byl Kriegel.To byl jediný
státník ve vedení. Všichni ostatní
byli nanejvýš politici. Ovšem Kriegel
se naším Titem nikdy nemohl stát poněvadž byl cizinec a Zid. Lidé jako
Černík či Císař zcela zklamali. Neměli
jsme osobnost či osobnosti, jež by
vyvolaly respekt na sovětské straně
a kteří by si současné dovedly poradit
s domácí situací vnitřní - aby věci
utlumily, řešení odložily, až by byly
plné v sedle. Všechny hlasy, poža
davky, byly ospravedlnitelné, ale
mnohdy nebyly reálné. Takže v otázce
viny lze mluvit jen v tom případě, že
by byl někdo udělal něco neospravedlnitelného. A to z nich nikdo
neudělal. Ale abych neodbíhal: byli
jsme bez skutečných vůdců. Já se
domnívám, že kdyby byl vývoj pokra
čoval, že za pár měsíců by se vůdcové
objevili, vývoj by je vynesl - to mohl
být jakýsi Dvořák, Novák, mezi tisící
v aktivu, dnes o nich nevíme, nebyla
jim dána historická příležitost.
Západ: Ještě bych se rád vrátil k
oné zmínce o Finsku, o alternativě,

jak ji Moskva nadhodila. Můžete nám
říci něco více?
VP: To dali Sověti do oběhu v dubnu
prostřednictvím svých agentů v
československých politických kru
zích. Ti začali říkat: podívejte se,
proč bychom se s těmi Sověty ne
mohli dohodnout? Finsko, to je tako
vý příkladný soused, soudruzi v
Moskvě by v podstatě dovedli před
stavit, že by Československo mělo
takovou pozici, a smířili by se s tím.
A nám tady doma přece jde o to, aby
se nic nezvrátilo a od socialismu jsme
se neodklonili. - Jenže tohle mělo
krátké trvání - pár týdnů. V květnu
titíž lidé začali uplatňovat jinou
myšlenku: vidíte, USA má armádu v
Anglii, v západním Německu, a nikdo
to nepokládá za zmenšení suvere
nity. Sověti jsou znepokojení, že nás
někdo přetáhne do tábora NATO.
Kdybychom je tedy pozvali, aby si
vytvořili posádky v západních Če
chách - v Tachově, Stříbře, v Chebu tak bychom je uspokojili, a oni by nás
nechali dělat si naše vnitřní věci jak
chceme. - Čili abychom pozvali Ru
dou armádu.
Západ: Po invazi a Moskevském
protokolu, měl jste ještě naději, že
by se něco dalo zachránit?
VP: Nedělal jsem si žádné iluze. V zá
ří jsem odjel do New Yorku na Valné
shromáždění OSN a byl jsem pře
svědčen, že všemu je konec.
Západ: Apropos, co se stalo s dele
gátem Mužíkem, co v OSN před fó
rem světa odsoudil invazi? Odvezli si
ho Rusové na Sibiř?
VP: Kdepak. Mužík se vrátil do Prahy,
vše odvolal, odprosil, ujistil o své
naprosté lojalitě k SSSR. A tak se
udržel na Zamini. Pracuje v hospo
dářském oboru.
Západ: Tak vidíte. Znormalizovaný
diplom atický cylindr jste odmítl a
dopracoval jste to až na socialistické
ho nezaměstnaného. Jak dlouho jste
byl bez práce?
VP: Osmnáct měsíců. A tak jsem
koncem sedmdesátých let našel
zaměstnání v kapitalismu.
Západ: Dosud jsme mluvili o tom,
co bylo před patnácti lety. řeď na
závěr, nechci od vás diagnózu, co
vše se uděje v příštích patnácti le
tech - ale jaký je váš odhad vývoje
pro zbytek této dekády?
VP: Jedno se mi zdá téměř jisté: že
se totiž rok 1968 nebude opakovat.
Tedy žádné politické jaro s požehná
ním vládnoucí strany. Na druhé stra
ně nevěřím, že by situace zůstala
nadlouho stacionární. Generace,
která rozproudila reformy roku šede
sátého osmého, sice znovu rozžehávat oheň nebude. Ale je tu nová ge
nerace, která se třeba nebude bát
sáhnout po nemožném. Totiž po tom,
co skeptikové dnes označují za ne
možné. Zvláště když půjde za konkrét
ní a věrohodnou myšlenkou a bude-li
povzbuzena všeobecným úpadkem
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Cenově výhodné lety pro
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do Kanady.
Levné lety do Evropy.
DOVOLENÉ DO CELÉHO SVĚTA

kolem sebe. O všeobecném úpadku
v zemích, které SSSR sevřel do objetí
po roce 1945, není pochyb. Co dosud
chybí, je nosná myšlenka. Možná,
že ji zformuluje vývoj příštích let.
Zauzlení jaderné politiky supervelmocí otevírá volky nevolky znovu
otázku Jalty a strategických poměrů
ve střední Evropě. Přiložíme-li mě
řítko strohé logiky, vychází nám
na konci rovnice nutnost strategické
ho odpoutání ve středoevropském
prostoru. V takovém případě bude
cílem založit nové poměry ve střední
Evropě, ale to nebude úkol jen pro
osmdesátá léta a jen pro jednu ná
rodní společnost, nýbrž pro všechny,
kterých se to týká, tedy pro Čechy,
Slováky, Němce, Poláky, Maďary a
další.
Z á p a d : K o m p lik o v a n á , s u b tiln í
prognóza - nicméně prognóza. Moc
vám děkuju za rozhovor.

□

Zajímavosti ze světa
Ota Ulč

Hongkong
Plno končin má nárok na zdůrazňo
vání svých zvláštností, ale Hongkong
je unikát nad unikáty. S ohlédnutím
od zemí tábora míru a Namibie, je to
jediná značná kolonie, co na světě
ještě zbyla. Ostatní jsou paběrky. Na
rozdíl od zemí socialistického spole
čenství, lid nemá zájem o dekolonizaci. A že by si rudí Číňané chtěli nasa
dit do kožichu pět miliónů kapitalis
mem nakažených vší? Angličané je
rovněž nechtějí. Obyvatel Hongkon
gu má cestovní pas trošku podobného
druhu, jaký vydávají v Praze: že se s
ním smí někam, ale ne jinam. Honkongští majitelé britského pasu ne
mají právo pobytu ve Velké Británii.
A navíc, tahle kolonie z devadesáti
procent není kolonie. Tak jak to
vlastně je?
Máme co dělat s geograficko-juristickým slepencem, zčásti pevninou,
zčásti ostrovy, jichž je asi 250. Důle
žitý je jen jeden, totiž Victoria s vyso
kými hroty, vlastní to Hongkong. To je
komerční centrum s milionem lidí.
Odtud přes záliv - buď lodí každých
deset minut, nebo již i tunelem kdy
koliv - se dostaneme na pevninu,
proslulé mraveniště jménem Kowloon, kde na třech čtverečních mílích
žije víc než tři miliony lidí.
Tak tohle jsou britské majetky.
Právní nárok je pevný jako je vlast
nictví Hyde Parku. Jenže to, co je na
mapě vyznačeno jako HKG, je z 90%
pozemek pronajatý - tak zvaná New
Territories, desetkrát tak veliké jako
Victoria, _stokrát jako Kowloon. Na
Nových Územích jsou továrny, elek
trárny, nová satelitní města. Nájem
uzavřený na 99 let vyprší 30. června
1997, kdysi datum nerealisticky ne
představitelné, ale ne již dnes a zej
ména ne zítra. Případní investoři lis
tují v kalendáři, načež listují v atlasu,
aby vložili investice jinam.
Takže by došlo k dělení jako v Berlí
ně, kdy někomu se poštěstilo bydlet
v západní části, kdežto smolař brat
ranec zdědil rozbombardovaný dům
na východě? Nikoliv, takhle Peking
neuvažuje: pronajaté, nepronajaté,
to je všechno naše. Jak se to tedy
bude brát, vracet, rozdělovat, zná
rodňovat? A na to z Pekingu nevymáčknete konkrétní větu.
Nelze se divit. V Čínské lidové re
publice (People's Republic of China
čili PRC) patrně dochází ke krokům,
jež potentáti měli udělat už před
desetiletími - totiž k racionální mo
dernizaci země. Deng Xiaoping pra
vil: "Nezáleží, zda je kočka černá či
bílá, jen když chytá myši” . Definice

HONGKONGSKÝ ZALIV

budování se jim již scvrkla na krásnou
větičku "socialismus = systém, který
funguje” . Cožpak si podříznou slepi
ci, jež jim snáší zlatá vejce? Hong
kong v této své dnešní podobě je
zdrojem 40% všech získaných valut.
PRC též v Hongkongu investuje, má
tam miliardy v bankách, obchodních
domech, importu - exportu, i v krej
čovských dílničkách se podílí na
vykořisťování. A teď komunisté s
kapitalisty pěkně na půl budují ato
movou elektrárnu na New Territories,
a v plánu je dálnice z kolonie až do
Kantonu.
Kolonie po deseti letech
Naposledy jsme byli v Hongkongu
před deseti lety, tehdy ještě řádila
kulturní revoluce, z některých oken
již visely rudé prápory, do kolonie
pronikali uprchlíci. Neznám tvora s
československou minulostí, jehož by
nezajímala bytová otázka. Proto
hned zvídám, jak dlouho musí žada
tel čekat na byt. Prý půl roku, déle
v barabiznách na kopcích být nemu
sí.
Let z Taipei trval něco přes hodinu,
v čínském letadle jsem přistál o pět
minut před rodinou v singapurském.
U okénka jsem fotografoval změny,
to by se byl Herakleitos podivil. Bu
dovatelé okusují kopce, zeminou
zasypávají moře, staví větší a ještě
větší mrakodrapy.
Na letišti nás vyzvedl Sam, bratr
Priscilly, rozjeli jsme se po levé stra
ně vozovky do oněch Nových Území,
kde má u zálivu barák. Kdybych teď
byl přijel z trapistického kláštera
po mnohaletém pobytu, asi bych

shledal Hongkong hlučnou državou.
Ale po Taipei, okamžitý, absolutní
dojem vyjadřovalo slovo KLID, la
hodně je hladím. Nekravál, pořádek,
plynoucí doprava, prima koloniální
šmrnc, byl bych se reakčně poklonil
téměř neviditelným Britům (99% oby
vatelstva jsou Asiaté), ačkoliv úklona
by částečně měla směřovat do ka
nadského Edmontonu, kde na univer
zitě vyučuje Standa Teplý, odborník
na dopravní automatizaci a kompjuterizaci. A pražského veleducha,
autora "Hongkong Comprehensive
T raffic Surveillance and C ontrol
Study, 1978-1981” si tam pozvali víc
než tucetkrát, aby problémy vyřešil
a dopravu dekonstipoval.
Další příspěvný prvek k pocitu
být téměř mezi svými: totiž orientovatelnost. Jsme v úředně dvouja
zyčném světě, s nápisy též anglický
mi. Nepodceňujme psychologickou
podporu, již dovede poskytnout
latinská abeceda na rozích. Byť třeba
v neznámé řeči, písmena to jsou zná
má, sáhněte si na ně a víte, na co sa
háte. Ale poraďte si s hebrejskými
háky, arabskými vlnovkami, čínským
rozsypaným čajem!
Jak jsme projížděli nechaotickou
metropolí, z hlavy jsem vyháněl brou
ka. Jak se, krucinál, jmenovalo Sta
linovo dílo o jazykovědě, o základničce a nadstavbičce a zločinném fi
lologovi Marrovi? Proč se mi totiž
brouk nasadil: čínská řeč, jak známo,
má totožné písmo, ale několik na
prosto si nepodobných dialektů. Liší
se od sebe ne jako čeština od slo
venštiny, ale od maďarštiny. Budo
vání jakéhokoliv národa prospěje
znalost společného jazyka. Proto v
komunistické Číně je vyučovacím

rem k pirátům, žralokům, velikým
vlnám? Je krutější nepřízeň živlů
člověčích než přírodních?
Ráno jsem v novinách objevil
poznámku, že za neděli dorazilo do
Hongkongu pět těchto bárek.
Vzpomínám na starý hollywoodský
film, v němž důstojník ztroskotavší
lodi velí přeplněnému zachrannému
člunu a když připlave další ubožák,
hrdina ho odstrčí. Prý skutečný pří
pad.
Britové se občas, ale ne vždy řídí
tímto scénářem. Vietnamcům, což do
značné míry jsou etničtí Číňané,
poskytují přístřeší, ale zpravidla
je neposkytnou Číňanům, prchajícím
z Číny. Četl jsem o případu občana
ČLR, jenž do kolonie doplaval s kr
vácejícím pahýlem, o nohu ho připra
vil žralok. Britové chudáka sešili,
vypiplali a předali rodným úřadům.
Zákon: Jestliže těhotná osoba po
rodí v državě, dítě se stane “ Commonwealth Subject” s právem nerušené
ho pobytu. Matka dítěte se ale musí
vzdálit, neboť ji s místem nic neváže.

STARÉ A NOVÉ

jazykem pekingský dialekt (t. zv.
mandarinská čínština). A na Taiwanu, v Číně nacionalistické, kde taiwanským jazykem je fukienský dia
lekt, ve škole učí pekingský dialekt,
v podpoře politického postulátu, že
čankajškovi dědicové jsou i vládci
celé Číny de jure byť zdaleka nikoliv
de facto. A jak pak v Hongkongu?
Tam převládá kantonský dialekt a
tuhle maďarštinu je učí ve školách.*
Priscilla a kluk mluví fukienský a
mandarinsky, nemluví kantonský, ha,
budeme na tom stejně. Teď odstavec
připepřím Franzem Kafkou: Manda
rinsky mluvící komunisté a nacionalisté spolu nemluví, dialog tedy
zprostředkovávají je jich kantonský
švitořící hongkongští soukmenovci.
Podnikový výlet
Měli jsme štěstí. Den po příjezdu se
uskutečnil pro pošmourné počasí
několikrát odložený podnikový výlet
firm y Leigh and Orange. Firma,
jedna z nejváženějších v kolonii, vy
mýšlí nové mrakodrapy, a švagr Sam,
povoláním architekt, ji zčásti vlastní.
V přístavu se nás sešlo asi sto, vy
kořisťovaný personál s rodinami,
k disposici jsme měli loď slušných
rozměrů, kapitáne, kam míříte? Ně
kam k vnějším ostrovům, je tam pěkné
koupání. Cestou jsem měl pěkné
koukání na výstavbu vlevo, vpravo.
Zpovídal jsem kohokoliv, kdo mi
* školy jsou to dobré a učitelský personál
je výborné odměňován, Ředitelka na
gymnasiu má vyšší plat než universitní
profesor v USA, navíc s lepším penzijním,
zdravotním a dalším zabezpečením
Univerzitní učitelé na Taiwanu si vydě
lají asi tak pětinu.

neutekl z cesty. Kdybych musel
vyjádřit dojem z přehlídky budování
jedním slovem, asi bych řekl “feno
menální” . Nejen množstvím, mo
hutností, ale i růzností, různobarevností, na mnohé versty vzdálené
krušnosti socialistických paneláků,
králíkáren bez nápadu, bez zeleně a
s perspektivou zvanou “ instant decrepit” .
Tak tohle je konglomerát činžáků
pro chudší obyvatelstvo, na činži
doplácí koloniální vláda, řada objektů
vláda vlastní. Kousek dál jsou stavby
pro střední třídu, jinde sídlí bohatci jenže zvenku rozdíl není příliš vidět.
To není kontrast Kobylis a Bořislavky
v beztřídních, neantagonistických
poměrech. Air conditioning montují
do budov všech kategorií. Zeleň a
květiny rovněž zdobí okna bez ohledu
na kapsu zdobitele.
Přehlídka krásy trvala déle než
hodinu, a místo na výstavbu se z pá
dící lodě díváme na prázdné zelena
vé vršky. Proč se lidi tlačí tam a nikdo
není tady? Proč to tady osvícená
vláda nezvelebí, hartusím, a slyším
suchá fakta: vnějším oblastem a
ostrovům chybí voda.
Dorazili jsme k zálivu k ideálnímu
plavání, skákání. Zásluhou značných
zásob vína, piva, ginu a whisky
mnozí pasažéři padali do vln dost
šejdrem.
Na cestě z eróháckého pikniku nás
minula paroloď s rudou vlajkou.
Luxusní jachty se kolébají, motorové
čluny se nesmyslné vysokou rychlos
tí řítí tam a zpět, a podél se potichu
šupácká plavidla šourají k siluetě
přístavu.
Ještě si vzpomeneme na "boat
people", na chudáky trosečníky,
pádlující od nádherného socialistic
kého experimentu ve Vietnamu, smě

Luxusy
Výstavba pokračuje. Před několika
měsíci městská správa rozmetala
přízemní domečky a vzniklo sídliště
Tsuen Wan, vysoké budovy na svahu,
sci-fi obraz, zejména za nafialovělých
soumraků.
Tam, kde se donedávna váleli vodní
buvolové v blátě rýžových políček,
vznikají tak zvaná satelitní města.
Na příklad satelit jménem Shatin
už má 200,000 obyvatel, víc než moje
rodná Plzeň. Shatin předevčírem
neexistoval. A to, prosím, nejsou lány
provizorních barabizen, ale moderní,
technicky i esteticky zajímavé kon
strukce. Měsíc co měsíc sem přibude
šest tisíc nových nájemníků, dvě
stovky denně, osm za hodinu.
Hazardní hry, to je tradiční forte
Číňanů. Firma Leigh and Orange v
Shatinu stvořila Chuchli II, s airconditioned ubytovnami pro 300 ko
bylek, a se značným luxusem pro
sázející veřejnost. Denně se tu prý
otočí peněz v obnosu, přesahujícím
rozpočty několika rozvojových zemí.
Sam nás provezl po Nových Úze
mích. Právě tam řádí mánie mezi zbo
hatlíky: staví si vily ve španělskokalifornském stylu, milionová pěst
na oko, vůbec se to tam nehodí.
Minuli jsme několik hřišť, kde se v
tropickém žáru pachtili fotbalisté.
V mistrovství o pohár pokroku město
porubalo venkov deset nula. Oráčové
doorali, půdu kypří průmyslové bagry,
devadesát procent vší stravy dodá
kolonii rudá Čína.
Minuli jsme posádku pilně cvičí
cích Gurkhů, legendárních bojovníků
z Nepálu ("Gurkha” je jméno nepálské provincie). Potkal jsem se s nimi
kdysi na Borneu, kde úspěšně rozná
šeli komunistické povstalce na kopy

ZA NÁKUPEM

tech. Gurkhů bývalo v britských
službách 170,000 (tedy asi početní
síla ČSA), dnes jich slouží už jen
6,000. Vyznamenali se snad na všech
bojištích tohoto krvavého století,
od Ypres po El Alamein, a naposledy
zasáhli do akce na Falklandských
ostrovech.*
Nejvíc pozornosti jsme ovšem vě
novali centru kolonie, tam je nejvíc
lidí, ti nás zajímají. Na rozdíl od Taipei nepotřebujeme taxíky, v kolonii
zbudovali podzemní dráhy, rychlou,
čistou, spolehlivou, takhle pěkné
bývalo pařížské metro, snad ještě je,
takhle téměř určitě nikdy nezářila
newyorská subway, ta už je zasvinéná a barbarsky vražedná od nepaměti.
Vandrovali jsme v rasově zajímavé
sestavě: Já (100% běloch), syn (75%),
manželka (50%), synovec Sean (25%)
ajehochoťC arm en (0%). Koupil jsem
nového Canona se zabudovanými
čočkami na dálku, do šířky, do nížky,
fotografuji též poeticky laděné ko
merční cedule:
HONEST MOTORS, LTD.
LUCKY STEAM LAUNDRY
BANG BANG NOODLES KITCHEN.
Věru představte si v jiné řeči firmu
"šťastné páry prádelna". Synovec
tvrdil, že v državě mají LONG SHIT
RESTAURANT.
Pověst Hongkongu jako zvlášť neřestného sídla je nezasloužená. Ne

* Nejsou to bezhlaví hrdlořezové. Doku
mentovaný příklad z italské fronty za dru
hé světové války: Zvědná hlídka se proplížila k zákopu se čtyřmi klímajícími přísluš
níky Wehrmachtu. Zvědi vyňali kukriksy tradiční zahnuté dýky - a uřízli hlavu dvě
ma Němcům. Aby ti dva neuříznutí se
mohli vrátit k vlastním řadám a šířit uži
tečnou propagandu.

tvrdím, že tu míní konkurovat Vati
kánu, nemravná čtvrť Wanchai je
skutečně nemravná, ale třeba tako
vému Hamburku dosahuje jen tak ke
kolenům. Na příklad úřady nesouhla
sí s příliš okatou inzercí. Nabídka
sexuálních služeb, nápis čtrnáct
stop krát čtrnáct stop na Kam Koon
Building musel být odstraněn, psaly
v South China Morning Post.
Před deseti lety veliký obchodní
dům Čínské lidové republiky prodá
val sandály, bicykly a rýžové víno,
jednotné a rtikly nevalné úrovně.
Doba se změnila, teď už to není trap
ný, víc než poloprázdný krám, zá
kazníci se hrnou, je co vidět a koupit.
Tradiční čínská apatyka v přízemí,
porcelán, umělecké výrobky, ba i
průmyslové výrobky na jiných pos
chodích. Odpovědní vedoucí měli
dost rozumu, aby se příliš nepokou
šeli o soutěž s japonskou elektroni
kou a optikou.
Nikde není tolik mercedesů - na
kilometr a snad i na hlavu - jako v
Hongkongu. Párkrát jsem se postavil
na roh a počítal: odhlédnuto od taxí
ků, chvílemi každý druhý vůz byl této
značky. V kolonii není jediná automo
bilka, dovezené zboží stojí dvojná
sobek ceny v zámoří.
Vedle m oderního ob ch o d n íh o
konglom erátu Oceán Centre mi
švagrová ukazovala dům, v němž
se byty nepronajímají, ale prodávají:
tedy tak zvaná condominia, něco
snad částečně podobného druž
stevnímu bytu. Už ale mají vyprodá
no, vzdychla švagrová a chrlila astro
nomické cifry. Pouze jsem si zapama
toval výši poplatku za celoživotní
parkovací právo pro jeden vůz:
100,000 hongko n g ských dolarů,
tedy téměř20,000 amerických dolarů.
Výměnný kurs fluktuuje mezi jedním
ku pěti a jedním ku šesti.

Rodina uspořádala dýchánek pro
asi padesát příbuzných. Hodně jsem
si povídal a popíjel s tetou Betty,
elegantní, vtipnou dámou. Načež si
všimnu, že Betty má jen jednu náušni
ci. Podivné - s popíjením se vidění
zdvojuje a ne scvrkává na půl. Zmínil
jsem se o úkazu, sáhla si na lalůček
a prý, jejej, už jsem zase něco ztra
tila, to se mi stává dost často, a začala
hovořit o něčem jiném, věru, nechu
melilo se. Nicméně klesl jsem rytíř
sky na kolena, a dal se do hledání a
nalezl cosi lesklého. To jsem ráda, že
jste našel, děkuju, poděkovala s ver
vou s jakou oceňujeme otevření dveří.
Se skautským činem jsem se
pochlubil Priscille a hned jsem měl
po radosti. Dozvěděl jsem se, že za
ono nalezené blyštivé by byla ne
jedna cesta kolem světa, ale deset
cest. Do kapsičky jsem si mohl strčit
hodnotu domu, nevědomost ctnost
činí, pozdě drahokam honit.
Dobrá, tohle je značně zámožná
rodinná větev, a zámožná byla od
nepaměti. V Hongkongu nás ne
překvapovalo bohatství, jako spíš
množství boháčů. Kde a jak k tomu
přišli, však všichni to nemohou být
jen spekulanti a makléři s jepičí ži
votností. Kdosi nás pozval do fran
couzské restaurace Hugo v hotelu
Hyatt, prostředí a atmosféra nefor
málního luxusu. Chuť chodů oddělo
val t. zv. separator, šerbet se šam
paňským na útlé nožce, vyhrávali fili
pínští primáši, dámám na odchodnou
růži, pánům cigáro na účet. Nevím,
co bych si byl s takovým účtem po
čal. Opsal jsem si z vinného listu nej
dražší láhev - Margaux 1928, za 4,000
místních dolarů, tedy skoro za 800
amerických, tedy ekvivalent výdělku
Číňana v ČLR za víc než pět let. U
Huga bylo nabito a byli jsme tam v
pondělí. Co je moc, to je přespříliš,
a vzdor náramné pohodě jsem ne
mohl zcela potlačit představu, že s
filipínskými obchází též Nero a fidlá.
Sháňka po rudém vízu
Jenže naším důvodem návštěvy
kolonie nebylo lamentovat nad jejím
hříšným luxusem a problematickou
budoucností, ale sehnat tady vízum
ke komunistům. V USA jsme totiž se
žádostí neobstáli. Jednou mi konzu
lát neodepsal, po druhé poslal na
tištěnou informaci s doporučením
napřed zajít do turistické kanceláře
a přihlásit se k organizovanému výle
tu: standartní trasa - Peking, Zeď,
Sanghaj, Sečuán, eventuelně odskok
na mongolské pláně popít čai v ju r
tách, a navíc potěmkiádní návštěvy
mateřských škol a jiných socialistic
kých výdobytků. Vše za hodně peněz,
podrobnosti inzerují v New York
Times každou neděli. Též jsem v
Timesech četl, že “je téměř nemožné,
aby cizin e c získal in d iv id u á ln í
vstupní vízum ke zcela privátnímu

účelu”. A o to nám právě šlo: navštívit
přístav Amoy (čili Xiamen) a přilehlý
ostrůvek Kulangsu (čili Gulangyu) ve
fukienské (fujianské) provincii, kam
turistické výpravy nemíří.
Priscilla napsala strýcově rodině,
jediným zbylým příbuzným v Kulang
su, a dostala odpověď, že tedy žijí,
smí psát, a jen ať prosím přijedeme.
Dopis jsme nezahodili a v Hongkon
gu se spojili s mým bývalým studen
tem. Také už učí na univerzitě a navíc
projevuje schopnosti, za něž by si
zasloužil členství v Akademii věd
pro život nejprospěšnějších: vědění,
jak a co kde zařídit.
Rychle pochopil náš problém. Za
pár dnů se dostavil s Číňanem ma
lajské státní příslušnosti, jenž do
loňského roku žil u komunistů, teď
žije u kapitalistů, export - import, víte,
tyhle věci, kdybyste potřeboval, zaří
dím vám pozvání učit na semestr
nebo na déle na univerzitě v Šanghaji, ne, děkuji, my tohle vízum, oboj
živelný Matěj Hari se přívětivé usmál,
však dobrá, vždyť to nespěchá, jenže
s vízem to spěcháme, ano, pravda, tak
jedeme.
Neodjeli jsme na konzulát, ale k
firmě YICK FUNG SHIPPING AND
ENTERPRISES COMPANY, LTD.
v tuctové budově na Connaught
Road West. Zprostředkovatel předem
odmítl haléř zprostředkovatelného
a zařizoval jedním rázem nejen po
volení, ale i způsob dopravy do po
voleného místa. Vešli jsme do několi
ka přeplněných kanceláří, až pak
jsme za dveřmi byli sami. Úředník
podal formulář.
Pas? USA. To je dobře, č tu rubriku:
Držitelé pasu Izraele, Vatikánu, Jižní
Afriky a Rhodésie nesmí žádat. Jako
by Zimbabwe nebylo.
Účel cesty: návštěva příbuzných.
Způsob dopravy: loď Gulangyu,
jméno rodného ostrůvku Priscilly, ja
ká to pěkná symbolika. Loď pluje pod
rudým praporem, a netřeba přesedat.
Odjezd z Hongkongu v poledne, pří
jezd do Amoye ráno. Patří podniku
FU JIAN PROVINCE SHIPPING
CORPORATION, zde ji zastupuje
firma Yick Fung, teď s námi úslužně
zachází.
Jakou že bychom ráčili kabinu.
Ano, mají různé na palubě nejegalitárné jšího státu. Druhou třídu,
první třídu, extra první třídu, a de
luxe.
Koupili jsme de luxe. A vízum? Jen
ať jim tam necháme pasy, to oni za
řídí, pozítří nám je posel přinese.
Takovýhle sled událostí-co v Ame
rice jsme nesehnali za půl roku, u
Yick Fungů zařídili za půl hodiny.
Do pozítří budeme v državě ve
stavu pololeg ality. Hongkongské
úřady nařizují nosit občanské legi
timace či cestovní pasy vždy a všude,
police jní zjišťování totožnosti je
časté a snadno pochopitelné. Perma
nentní hon na vetřelce, nežádané
uprchlické živly. Dodávám, že strážci

Stanislav Reiniš

Největší podvod dějin
Někdy na podzim roku 1979, kdy se
příprava vpádu do Afghánistánu
začala dostávat do konečných stadií,
a kdy z automobilové továrny na řece
Kamě, vybudované Američany, vyjely
poslední potřebné kamiony a vydaly
se na cestu na jih, přišli šachisté v
Kremlu na podivuhodný tah všemi
pěšci najednou. Svět se o něm dově
děl až o rok později, v září 1980, z úst
tlachavého předsedy přípravného
výboru Světového kongresu obránců
míru Georgi Dimitrova-Toškina. Ten
se tímto datem pochlubil v moskev
ské Pravdě dne 23. září 1980.
Vzpomeňme si, jak v té době svět
vypadal. Na podzim roku 1979 byly
celkem úspěšně ukončeny rozho
vory o odzbrojení SALT II ve Vídni.
Kromě starců v Kremlu nikdo nevě
děl, že za několik měsíců nato začne
svět protestovat proti sovětské pří
tom nosti v Afghánistánu. Vůbec
pořádku jsou Číňané, neviděli jsme v
uniformě ani jednu bílou tvář.
Když jsme se vrátili k Samovi do
domu, tvář našeho synátora byla
obsypaná červenými pupenci. Už
včera měl horečku, proto s námi
dnes nešel. A teď propukl: plané
neštovice. Přišel lékař a utrousil, že
takhle šeredný případ už leta neviděl.
Vzpomněli jsme si na Hualien, na
swimming pool s nápisem o “ defectious doasoas", počítali na prstech,
tak tam to chudák asi chytil.
Přibývalo na jiných chmurách.
Na radiu zrovna Musici Pragensis
fidlali starého pana Bendu pod tak
tovkou Libora Chlapečka (tak jméno
znělo) a program přerušilo ozná
mení - WARNING, první tajfun sezó
ny je na cestě. Tajfun jménem Andy,
jmenují je abecedně, dřív vždy po
dívčinách, feministky zlozvyk zaká
zaly.
Odpoledne černé jako naše nálada.
Větry potrhaly elektrickou síť, takže
navíc jsme měli i černou hodinku, a
s airconditioningem mimo provoz též
dlouhé, horké, vlhké hodiny.
Jak se pak ukázalo, Andy si tady
pofukoval jen periferně, fiádil ve vo
dách, kudy má mířit na Gulangyu,
řádil na Taiwanu, zaplavil jih, pobil
pár lidí, a na severu v Taipei vyvrátil
sedmnáct tisíc stromů.
A s námi cloumal Hamlet. Jet či
nejet. Zmeškat příležitost třeba je
dinečnou nebo se dopustit rodičovské
surovosti, opustit choré dítě, odjet a
padnout bolševikům do pasti.
Házeli jsme po sobě plusy a mínusy
a propochodovali kilometr.
A pak tedy jeli.
To bylo dobře, ba výborně.
□

nikdo nevěděl, že za nějakou dobu
se místo naivního jižního baptisty
stane prezidentem USA někdo mno
hem důslednější a že se mnoha lidem
nebudou líbit hrozivě rozmístěné
střely SS-20 s atomovými hlavicemi.
V té době se, snad v politbyru KSSS,
snad někde v sekretariátě ÚV zrodil
nápad, že bude takticky velmi vý
hodné, když lid (samozřejmé ne so
větský) vezme opět věc zachování
míru do svých rukou. Z toho vzniklo
rozhodnutí zintenzivnit v 80. letech
“ boj za mír” . Tento návrh prošel zvol
na sekretariátem, mnoha jednáními a
zasedáními výboru a byr, až konečné
v květnu 1980 jej schválil Politický
poradní výbor zemí Varšavské smlou
vy. V Deklaraci, vydané tímto zasedá
ním, se ovšem příslušná pasáž musí
pečlivě hledat. Moskevská Pravda
z 16. května 1980 ji formuluje takto:
“Sedmdesátá léta se stala obdobím
posílení spolupráce mezi vládami
různých sociálních systémů. V osm
desátých letech je nutné nejen udr
žet vše positivní, co přineslo minulé
desetiletí, ale také rozmnožit plody
vývoje, ještě šíře rozvinout boj za
mír, svobodu, národní nezávislost a
sociální pokrok. To bude odpovídat
přání celého lidstva.”
Boj za svobodu a nezávislost se
rozhodně netýká SSSR. Takhle by
to tam soudruzi určitě neformulovali. Přece by nepřiznali, že se u nich
za svobodu musí bojovat. Týká se to
tedy rozvinutí boje do šíře v těch
ostatních zemích. Zbytek citátu je
orwellovský dablspík. Mír jsou querilly, teroristi a zasahování do politiky
jiných zemí, svoboda jsou ostnaté
dráty a Berlínská zeď, národní nezá
vislost je omezená suverenita podle
Brežněva, sociální pokrok je nasto
lení vlády dědičně privilegované
vrstvy majitelů státu. Organizační
přípravu první fáze této akce, “ Svě
tového parlamentu národů za mír”
dostalo na starost Bulharsko, a ter
mín byl určen na září 1980. Rozhod
nutí to bylo promyšlené. Varšava už
tehdy začínala vřít, a Bulharům se
stejně dá věřit nejvíc. A - byli jste
někdy v září v Bulharsku? V té době
je tam krásné, ani ne moc horko, ani
ne zima, neprší... Na vše se myslelo.
_ Kongres, schválený politbyrem
ÚV KSSS, vojsky Varšavské smlouvy
i politbyrem bulharské komunistické
strany se sešel v dnech 23. až 27.
září 1980 v Sofii. 2260 světových
obránců míru rokovalo, kdy, kde a
proti komu je třeba hájit mír. Bylo
zastoupeno 330 politických stran,
100 mezinárodních a 3000 národních
organizací, přes 200 členů parlamen
tů, 200 odborářských vůdců, 129 so
ciálních demokratů, 150 básníků,
33 zástupců osvobozovacích hnutí

a 83 zástupců komunistických stran
celého světa. Možná, že jejich seznam
bude jednou vydán pod názven Who
is who on KGB payroll (Kdo je kdo na
výplatní listině KGB). Ale, zatím ne
předbíhejme.
Hlavní projevy na začátku Parla
mentu pronesli následující obránci:
První hovořil soudruh Todor Živkov, který pronesl zcela zapomenutelný projev, až na to, že jasně zamě
řil pozornost obránců na americký,
a žádný jiný, imperialismus. Také
se zmínil o doporučení Politického
poradního výboru Varšavské smlou
vy. Tím, že přiznal toto spojení, že
totiž to vše sponsorují vojska Varšav
ské smlouvy, si usekl dosti značnou
ostudu. Projev otiskla Pravda 24.
srpna 1980 jen velmi zkráceně, a
vůbec jej neotisklo anglické vydání
světového žurnálu Otázky míru a
socialismu, který jinak hlavní pro
jevy uveřejnil. Tento časopis jinak
otiskuje i vědecké práce hlubokých
myslitelů P. Auersperka, M. Jakeše
a J. Lenárta.
Pak hovořil dlouholetý předseda
Světové rady míru Ramesh Chandra,
který byl na toto místo původně pře
sunut z místa člena politbyra Ko
munistické strany Indie. Ten ale ho
vořil spíše citově, o dětech, pobitých
v Izraeli - samozřejmě zlými Izraelity.
Pomlčel o dětech, pobitých v Afghá
nistánu, protože ty byly v žoldu CIA,
a pomlčel i o indiánských dětech
kmene Miskito v Nikaragui, protože
ty si to samy o sobě vymyslely. Řízně
promluvil i obránce míru Yassir Arafat. Hlavním řečníkem však byl sou
druh z politbyra KSSS Boris Ponomarjov, tamtéž zodpovědný za mezi
národní vztahy. Ten to tehdy, 23. září
1980, střihl zcela jednoznačně:
"Máme vše, co je nutné k tomu,
abychom se ubránili pokusům použít
proti nám sílu. Sovětský svaz nestrpí,
aby kdokoliv měl nad ním vojenskou
převahu...”
Tím přesně vymezil, čím přispěje ke
světovému míru Sovětský svaz. Při
spěje tím, že bude nejsilnější. V závo
dech ve zbrojení SSSR tedy míní po
kračovat. Pak tlumočil rozhodnutí
politbyra o tom, co mají dělat ti dru
zí:
“ Přišel čas jednat... Je nutné pře
měnit rostoucí obavy stovek miliónů
lidí v praktické činy, masové účelné
a koordinované akce určené k za
bránění válce."
Ještě než zavelel obráncům míru k
rozchodu na předem určená místa,
dal také schválit Akční program
světového mírového hnutí.
Tento program míru člověk čte a
nevěří svým očím. Program se obsa
hem a mnoha bodech prakticky zto
tožňuje s Deklarací Varšavského
paktu z května 1980. Doporučuje
mnoho akcí. Masovým sdělovacím
prostředkům doporučuje, aby slou
žily věci míru a neuveřejňovaly lži
a dezinformace. Stejný úkol dostali ti,
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kdo vychovávají novou generaci.
Program rozlišuje mezi “spravedlivý
mi” a "nespravedlivými” válkami.
Destabilizace "pokrokových” , t.j.
marxistických režimů je agresí, boj
proti všem ostatním je spravedlivý.
Program odsuzuje porušování lid
ských práv v těchto zemích: Bolivie,
Argentina, Chile, Guatemala, Haiti,
Paraquay, Uruguay, Indonesie, Jižní
Korea, Severní Irsko, Izrael a USA.
Všude jinde jsou lidská práva v po
řádku. Program žádá akce proti
umístění amerických zbraní v Evropě,
akce proti reakčnímu spiknutí ame
rických imperialistů, za zrušení impe
rialistických vojenských základen, za
vytvoření zon míru a oblastí bez ato
mových zbraní (samozřejmé ne v ze
mích Tábora Míru), rozpuštění SEATO
a americko-japonské vojenské alian
ce, chce úplnou izolaci Jižní Afriky,
odsuzuje spiknutí pekingských hegemonistů, jakož i spiknutí proti
ethiopskému lidu. Také chce uznání
PLO jako jediného legitimního před
stavitele palestinského lidu.
Zkrátka, s výjimkou všeobecných
prohlášení o im perialism u, který
si čtenář neznalý sovětské verse
dablspíku může vysvětlovat i protiamericky, i protisovětsky, obsahuje
tento program do nejmenšího detailu,
pouze a bezvýhradné naprostou pod
poru sovětské zahraniční politiky.
Program byl Parlamentem obránců
míru schválen jednomyslně. Ramesh
Chandra a ostatní tam několikrát zdů
raznili - tak jako v projevech na
minulých sjezdech - že na sjezdu se
schází Jide různých názorů. 2260
delegátů různých názorů však schvá
lilo bez odmluvy vše, co jim bylo
předloženo. Ani jedno srdéčko se nezachvělo, když program žádal pro
puštění politických vězňů v USA,
když prohlásil, že DRU a FDR - tedy

guerilly - jsou jedinými legitimními
representanty salvadorského lidu,
když doporučoval solidaritu s Libyí
proti hrozbě agrese egyptského re
žimu a amerického imperialismu, a
když zval na Týden solidarity s Afghá
nistánem na podporu politického
uspořádání, jak jej navrhla afghán
ská vláda.
Pak se delegáti rozjeli do svých
domovů, a svět se vbrzku začal divit.
Pečlivě proorqanizovaný a propojený
systém výboru a organizací připomí
ná nekonečné bludiště, ve kterém
člověk chodí kolem dokola a stále
nachází nová zákoutí, ze kterých
vybíhají další chodbičky a průlezy
do netušených prostor. Mládež, stu
denti, herci, církve, advokáti, homo
sexuálové, železničáři, ženy a děti,
každý zde najde svůj kouteček. Z
výboru A se do týdne stane výbor B,
z něj vznikne zítra výbor 81 a C, a
tak to jde kolem dokola, profesio
nální revolucionáři i nezkušení naivkové se mihají před očima, a za vším
člověk tuší peníze, spousty peněz,
placené nadšení i nevinné kavky, a
úplně v pozadí všeho je rozhodnutí
Politického výboru vojsk Varšavské
smlouvy z května 1980 a generálové
s tlustými zátylky, kteří si na mapách
posunují praporky úderných skupin.
Občas něco vyjde najevo. V Ně
mecku se nedávno Zelení rozčílili,
že jim komunisté na "mírovém” shro
máždění nedali slovo a že se snaží
mírové hnutí ovládnout. V Dánsku
dostával peníze na “ mírové” hnutí
jeho předák Arne Peterson od druhé
ho sektretáře sovětského vyslanectví
v Kodani, byl z toho skandál a sekre
tář jel domů. To vše však je jen vrcholeček ledovce. Pokusím se propletenost podhoubí ukázat na malém
případě tzv. Torontské sítě pro od
zbrojení -T o ro n to Disarmament Net

work, jak mi vyplynulo z četby jejich
pamfletů, z některých osobních in
formací i z rozhovoru s členy redakce
časopisu Our Canada. S nimi jsem
procházel desítkami stran doku
mentů, které ukazují spojení, osoby,
zasedající ve výborech, vše důležité.
Podrobné informace, které zde ne
mohu celé uveřejnit z nedostatku
místa, ukazují, že existují nezávislé
skupiny, ale že ve všech akcích roz
hodují ty výbory a organizace, které
jsou přímo či nepřímo napojené na
Světovou radu míru a tím na Var
šavskou smlouvu. O tom někteří čle
nové těchto výborů vědí, jiní snad ne.
Se Světovou radou míru je přímo
spojena Kanadská mírová rada. Je
jími členy jsou zkušení obránci míru
i straničtí funkcionáři. Mnozí nejsou
žádní mladíci. Tak kupř. Alfred Dewhurst byl členem ústředního výkon
ného výboru Komunistické strany
Kanady už od čtyřicátých let, vydával
časopis Communist Viewpoint, při
spíval do stranického týdeníku Canadian Tribune, byl členem redakční
rady World Marxist Review - což je
angiická verse časopisu Otázky míru
a socialismu, a byl i členem Světové
rady míru. Nedávno zemřel ve věku
74 let.
S Kanadskou radou míru je bez
prostředně spojena celá řada organi
zací, z nichž některé i vyslaly delegáty
do Sofie v roce 1980. Za Kanadu tam
byly, a pro rezoluce jednomyslně
hlasovaly, tyto skupiny: Kanadský
mírový kongres, Hlas žen (Voice of
Women), ontarijská NDP (Nová
demokratická strana, třetí největší
politická strana), a Lidové shromáž
dění pro kanadskou zahraniční poli
tiku (People’s Assembly for Canadian Foreign Policy). Eryl Court,
který je předsedou tohoto shromáž
dění, je zároveň předsedou jiné
skupiny, která se jmenuje Unitáři pro
mír (Unitarians for Peace).
Místní odbočka Kanadského mí
rového kongresu se jmenuje Toronto
Association for Peace. Kanadský
mírový kongres sponsoruje také
dvě další organizace, a to Peace is
Everybody’s Business, která hlavně
sbírá podpisy pro odzbrojení, aTrade
Union Peace Committee, zaměřené
na odboráře. Dámskou odbočkou
Kanadského mírového kongresu je
Congress of Canadian Women, jejich
mládežníci se jmenují Youth for
Peace. Jinak patří do torontské sítě
pro odzbrojení asi čtyřicet dalších
organizaci, z nichž asi deset se přímo
a veřejně hlásí k sofijskému progra
mu míru.
Před několika dny mě zaujal dopis
čtenáře v jedněch kanadských no
vinách, který si stěžoval, že mnozí
lidé podpisují rezoluce za unilaterální
odzbrojení, protože nerozumí tomu
slovu a myslí si, že podpisují petici
za universální odzbrojení. To uvádím
jen jako ukázku, jakých metod použí

vají ti, kdo podpisy sbírají, i jako
ukázku svaté prostoty těch kteří po
depisují.
Síť je však rozprostřena dál. Jedna
větev zasahuje směrem k církvím.
V jiných situacích, v jiných časech je
n á b o ž e n s tv í o p o v rž e n íh o d n ý m
opiem mas, které musí být rozdrce
no. Ne zde, ne nyní. V budovách torontských kostelů, kupř. Spojené
církve (United Church) jsou úřadov
ny mnoha organizací torontské sítě.
Vyjmenuji aspoň tyto: Cruise Missile
Conversion Project, Alliance for NonViolent Action, Women for Survival,
G rindstone Cooperative, Project
Ploughshares, Development Education Center, Toronto Committee for
the Liberation of Southern Afričan
Colonies, a Greenpeace. Nejzajíma
vější z nich je snad Canadian Friends’
Service Committee. Je to odnož ame
rického komitétu podobného jména,
který už v roce 1917 zorganizovala
americká církev kvakeru. Někteří
členové této CFSC však zasedají v
různých prokazatelně marxistických
výborech a spolcích. Nebudu zde
zacházet do detailů, je jich mnoho, a
fakta jsou zcela prokazatelná. Ame
rický AFSC spolupracuje kupř. s
Výborem pro marxistickou výchovu
(Committee for Marxist Education),
s komunistickou stranou USA, s Ra
dou míru USA, s pobočkami Světové
federace demokratické mládeže, s
Mezinárodní demokratickou federací
žen (což jsou, jak si zajisté každý
vzpomene z dob před exilem, také
páky a převody politiky strany), atd.,
atd.
Tyto, a jim podobné pacifistické
organizace uspořádaly kupř. ve
dnech 23. až 25. října 1981 vMontreálu setkání nazvané Kontinentální
schůze severoamerické mládeže za
mír, détente a odzbrojení. Zprávy
o této schůzi se čtou v podstatě jako
Rudé právo v angličtině. K pacifistům
tam promluvil Igor Sagyrin ze So
větského výboru mládežnických or
ganizací. Setkání se zúčastnil Ka
nadský mírový kongres, Společnost
pro kanadsko-kubánské přátelství,
Torontská asociace pro mír, i ná
boženští pacifisté. Zajímavostí je, že
K ontinentální schůze mimo jiné
prohlásila, že ozbrojený boj v Chile
je nevyhnutelný a že je nutné jej
podpořit, až k němu dojde. Hle, pa
cifismus.
Otázka, která se člověku při studiu
všech těchto materiálů vnucuje, je
tato: Je celé mírové hnutí jen zastí
racím manévrem, který má zvyšovat
klesající popularitu SSSR, nebo je to
předzvěst pokusů o konečný úder
demokracii?
Mnohokrát jsem v poslední době
slyšel větu, která stojí za úvahu, fiíká
to každé prohlášení Politbyra KSSS i
spousta jiných lidí. “ Nezbývá mnoho
času, svět se řítí do záhuby, atomové
zničení se nezadržitelně blíží..."

Co se tím myslí? Očekává se, že
c h la d n ý vypočítavec A ndropov
přišel na to, že už mu nezbývá mnoho
let života, a že se rozhodl pro vyko
nání Velkého Činu, a že tento Čin,
rozbití demokracie atomovými střela
mi, tedy vykoná? Nebo se jen opakuje
heslo, které má dostat každého na
kolena a vyvolat v něm panický
strach? Pro Andropova by vyvolání
války přineslo mnoho výhod. Sovětský
lid by byl opět zpátky ve válečném
komunismu a nic by nechtěl. Tech
nický pokrok západní civilizace, který
přináší s sebou i další humanizaci ce
lého systému, by už nebyl tak přitažli
vý ani pro členy nomenklatury, ani
pro ty ostatní. Také by se v atomové
válce zbavil všelijakých nepohodl
ných národů východní Evropy, které
by raketami z obou stran byly patrně
zničeny beze zbytku. Nikdo v Polsku
ani jinde by už pak Sovětům nedělal
žádné potíže. Bylo by to radikální
konečné řešení.
“ Mírové hnutí” , snaha o jedno
stranné odzbrojení západu, je pod
vod, využívající strachu a touhy lidí
po klidném životě, jistotě a štěstí.
S podvody je ovšem problém: Můžete
podvádět všechny lidi po určitou
dobu, a některé lidi po velmi dlouhou
dobu, ale nakonec podvodu nevěří
nikdo.
Na druhé straně universální od
zbrojení, po kterém touží na západě
každý člověk jasného rozumu, má
spousty háčků. Jak by pak SSSR
mohl ovlivňovat svět, když ne hrozba
mi, dodávkami zbraní, rozestavováním raket? Ideologie přece dnes už
nepřipadá v úvahu.
Úplné odzbrojení by také zname
nalo okamžitý rozpad impéria, zalo
ženého na útlaku. Jak dlouho by se
udržel sovětský režim v Českoslo
vensku, Polsku, Afghánistánu, Ango
le, Gruzii, Arménii, na Kubě a všude
jinde bez zbraní? Pouze systémy za
ložené na všeobecném souhlasu
občanů, se nemusí úplného obou
stranného odzbrojení bát.
Zatím však se, na základě usnesení
Politického poradního výboru vojsk
Varšavské smlouvy, konají “ mírové”
demonstrace v New Yorku, Hambur
ku a jiných městech svobodného
světa. Nekonají se v Moskvě, Praze
či Ulanbátaru.
Přece jen se však v “ mírovém”
hnutí v poslední době začalo dít něco,
co kremelští neočekávali. Vlivem pří
livu lidí, kteří to s mírem myslí opravdu
dobře, se poněkud dostávají do poza
dí ti, kterým sofijský “ Mírový parla
ment” vygumoval hlavičku. Minister
ský předseda Trudeau nedávno na
psal veřejný dopis, ve kterém zhruba
říká, že “ mírové” hnutí napomáhá
Sovětům. Matthew Clark, předseda
Torontské sítě pro odzbrojení, se za
čal hned příští den vehementně brá
nit, že mírové hnutí je proti válečným

Jak hostit sovětské akademiky
Abyste si nemysleli, že Ronald
Reagan zatrhl détentistické obyčeje!
Kdepak, družby v třídně rozděleném
světě pokračují, a družba vědeckého
rázu se uskutečnila i na naší univer
zitě v newyorském Binghamtonu.
Letos v lednu se k nám sjeli hosté na
konferenci nazvanou “ Strukturální
změny ve výrobě a technologické
modernizaci a dělníci: mezinárodní
a regionální dimenze". Titul kostrba
tý, kostrbatě zní i v anglickém origi
nále. Podnik pod záštitou Americké
ho výboru vědeckých společností
(American Council of Learned Societies) a Sovětské akademie věd. So
věti pošlou akademiky, Američané
všechno zaplatí. Ano, tak to má být
a dosud vždy bylo.
Nedošlo k mohutnému kongresu,
jehož delegáti by nám zaplavili školu.
Organizátoři událost nenazvali ani
konferencí, dokonce ani symposiem
- toliko kolokviem, sedánkou, popovídáníčkem, nikde cedulka o místě a
konání. Jen pro zvané.
Náhodou jsem odposlouchal štěbetavou sekretářku na hrazdě v tělo
cvičně a šel sebepozván zúčastnit se
na dvoudenní výměnu rozumů k
dlouhému stolu, celkem jen pro dva
cet účastníků, včetně tlumočníka a
tlumočnice. Pár pořadatelů jsem znal
podle vidění, pokývl jsem, sebral jsem
čísi hromádku připravených materiá
lů a položil je do křesla jen metr od

předsednického rohu. Takto zarezer
vován, šel jsem ke kávě a ranním
kobližkám.
Rádně pozvaní účastníci z našeho
učiliště, vesměs marxisté a též leninisté, si potřásali pažemi s mimoměstskými, a jak se brzo ukázalo,
neméně pokrokovým i účastníky.
Dobře jim spolu bylo, však je víže
víra v elitistickou doktrinu a odpor
vůči pluralistické demokracii.
Tak jsem teda zvědavec, jak se
obejmou a ideologicky splynou se
sovětskými delegáty.
Delepáti měli zpoždění. To se stá
vá. Též prý někteří, co měli přijet,
nepřijeli, ale zato přijeli jiní neočeká
vaní. Inu ovšem, to se vždycky stává.
Vplulo jich pět, muži v textilu tuzexového druhu a patrné i nemoskevského střihu. Koukli se spíš ne
jistě než jistě, dlouhýtlum očník (z ně
hož se pak vyklubal můj spolužák na
kolumbijské univerzitě před dvaceti
lety) jim ukázal věšáky. Marné jsem
čekal na vypuknutí družby.
Z pěti expertů na západní svět jen
jeden a půl se jakž takž domluvili
anglicky. Ta vyjevenost! Ideologičtí
příznivci jim nabízejí kávu a oni že
raději ne. První NĚT dne. Zaradoval
jsem se, kobližka mi téměř zachutna
la.
Toliko Igor Viktorovič Michailov
z Ústavu studia USA si dával záležet
na neupjatosti a téměř žoviálnosti.

přípravám na obou stranách, a že to
proto myslí s mírem dobře...
Tyto tendence se objevily už v mi
nulém roce, a tak předseda sovětské
Rady míru Jurij 2ukov poslal rozhoř
čeny dopis organizacím, které se zú
častnily sofijského “ Parlamentu” .
V něm protestuje proti tomu, že se v
mírovém hnutí klade stejná vina USA
a SSSR, a že se vůbec boj za mír moc
spojuje s lidskými právy, a že se tím
“ rozbíjí jednota mírového hnutí".
Tyto tendence, izolaci prosovětského jednostranného “ mírového”
hnutí, je nutné podporovat. Když si
pacifisté párkrát zkusí vyjednávat se
Sověty, snad poznají, s kým mají tu
čest a poznají snad také, že v dneš
ním světě je jen jediná mocnost ohro
žující světový mír a hrozící lidstvu
záhubou - a tou je právě Sovětský
svaz.

50. let čs. rozhlasového vysílání

□

19. září 1983 tomu bude 50 let co se
v New Yorku ozvala poprvé česká a
slovenská řeč a české a slovenské
písně. Zakladatelem tohoto čs. radio
vého programu byl Slovák Karol Mikuš, který pravděpodobně netušil,
že tento etnický program letos oslaví
50. let svého výročí.
Program prošel i svým kritickým
obdobím zejména v roce 1965, kdy
se nevědělo zda program přežije.
Výsledek žádosti o záchranu byl
překvapující. Posluchači, krajanské
spolky a podniky přispěli třikrát
více než bylo požadováno. Svědčí
to o tom, že krajanská Amerika jak
v minulosti, tak i v přítomnosti ráda
a ochotně poskytne finanční pomoc
v době nejhorší.
Příznivci rozhlasového vysílání
jsou členy klubu přátel čs. rozhla
sového programu v New Yorku, s
počtem 800 členů. Cestovní odbor
klubu, který pořádá zájezdy po světě,
odvádí zisky ze zájezdů ve prospěch
vysílání.
Předsedkyní klubu je paní Marie
Gasper, rozená Američanka sloven

Aby ne, tento Igor vzhledu mladšího
Nikity Sergějeviče, je kádr první ka
tegorie, vedoucí výpravy, neodpovídá
Akademii véd, ale Sekretariátu ÚV
Strany. "Jsem z té cesty zpitomělej,
ty časové změny,” takhle lidsky pro
mluvil, nabízel nekuřákům cigaretu a
současně drtil růžovou žvýkačku.
Tedy Někdo. Když promluvil kterýmkoliv směrem, jeho čtyři krajané se
pozastavili a naslouchali.
Delegácija zasedla na pět židlí
hnedky vedle té mé rezervované.
Zahájení, vítací protokol, Sověti
si cpou do uší šňůry, když mluví
americký předseda, Američané hle
dají cestu do ucha, když řeč je ruská.
A já tam jen tak seděl, chobotnice
před sebou odstrčil, a přikyvoval.
Přikývl jsem na sovětského soudruha
po mé pravici - též Michailova, jenže
Serjožku, mladíka krom obyčejně
vyjeveného slovanského vzezření a se
značným nosem, do ruda poničeným
patrně postpubertálním i pupenci.
Serjožka se zapýřil a ukázal část
zlatého chrupu.
Nikdo nevysvětlil, proč profesor
Sivačev a profesorka Savalyeva ne
přijeli, aby přednesli to, co jsme měli
na programu, škrtáme v programu,
sledujeme představování přijetých.
Od Serjožky do prava seděli takto:
Alexander Abramovič Galkin, ře
ditel Ústavu problémů dělnických
a komunistických hnutí v kapita-

ského původu. Sekretářkou je Jiřina
Kováčová, Američanka rozená v Pra
ze. Ředitelem, hlasatelem a organizá
torem je Jan Petlička, který je znám
v krajanském životě a byl také zakla
datelem Svazu čs. sportovců v zahra
ničí.
Zlaté výročí rozhlasového vysílání
spojené s 65. výročím vyhlášením
čs. nezávislosti bude oslaveno s
příznivci rozhlasového vysílání spo
lečenským banketem v neděli 16. říj
na 1983 v Astorian Manor v New
Yorku. Zájemci o večer mohou psát
na adresu: Czechoslovak Rádio
Hour, 33 East 7th St., New York, NY
10003, USA.
A ještě kdy si můžete české, slo
venské a anglické vysílání poslech
nout: každé úterý a středu od 19.00 20.00 hod. na stanici WPOW (1330
kc AM).
Časopis Západ gratuluje čs. roz
hlasové stanici k tom uto významné
mu výročí a přeje mnoho dalších let
vysílání!

□

tom

AS r o s e n f e l d

listických zemích, patrně nejužvaněnější akaděmik v šíré zemi, mi
mořádně samolibý tvor, s červeným
hřebínkem čouhajícím z kapsy tuzexového sáčka. Angličtina nebyla
jeho forte, zato mluvil dobře ně
mecky, řečí Američanům vesměs
neznámou.
Ovaneš Malikian, náměstek ředite
le Ústavu mezinárodních studií prá
ce, také akademik, adresou na Kopačném pereulogu 9-A. Tichý, nevýbojný Arménec, poprvé na Zápa
dě, služebně hnedky za Igorem,
hlavním velitelem.
D im itrij Vselovodič Kučerenko,
pomenší, tak dvaatřicetiletý blonďák,
údajně “senior researcher” čili "star
ší výzkumník” ; tvrdím, že spíš mladší
kágébák, líbil se mi ze všech nejvíc.
A na konci šéf Igor Viktorovič.
Zoviální Igor chruščevoidního ty
pu zahájil kolokvium předčítáním
vědeckého traktátu “Vědecká techno
logie, revoluce a protiklady v kapi
talismu,” jež pro naše shromáždění
speciálně napsal jeden z nejzname
nitějších myslitelů, jež má Sovětský
svaz k dispozici - Boris Ponomarev,
tajemník Ústředního výboru strany,
kdysi VKS(B), soudruh co prý je jen
pár centimetrů od Andropova a na
starost má celičký, dosud nekomunistický svět.
Igor, rozchrchlán svými papirosami, četl a četl:
"... Sovětský svaz, záštita světové
ho míru, nezištně usiluje o zvýšení
životní úrovně afro-asijských zemí,
krůtě vykořisťovaných neoimperialistickým i silami, horečně zbrojícími
za účelem rozpoutání nové světové
války, zničení lidstva, leč dobře je
známo, že Sovětský svaz pod moud

rým vedením soudruha Andropova
a za podpory a lásky veškerého so
větského lidu, a za podpory všech
pokrokových mas pracujícího lidu
celého světa...” a přednes fabulozních
rozumů trval půl hodiny.
šlauch jsem v uchu neměl, ruský
umím českým, tedy utilitárně na
prosto nedostatečným způsobem,
kydy jsem snadno nevnímal, a sou
středil jsem se na pozorné, soustře
děné americké akademiky: na tvory,
kteří by nevydrželi sedět jednu minu
tu bez protestů, kdyby takhle žvanil
ideologický oponent.
Spěchám však s upřesněním, že
skoro neznám levičáka, ultralevičáka,
jenž by přiznal, že obdivuje sovětský
systém. Tolik se toho od třicátých
let jistěže změnilo. Co je tedy pojí k
brebtajícím akademikům? Inu, ona
stará pravda, že nepřítel mého nepří
tele je můj spojenec. Dobře, ba výteč
ně placení američtí univerzitní pro
fesoři, s definitivou, nevyhoditelní
vzdor svým jakkoliv revolučním ná
zorům, vidí v Sovětech své spojence,
neboť reprezentují moc, jež usiluje o
zničení pluralistické demokracie.
A jestli k tomu kdy dojde, řada týchž
profesorů se přerodí v disidenty, nový
režim je oddělá s definitivou pod
drnem.
Je přestávka. Rusové jdou špitat
stranou mezi pověšené kabáty. Mám
radost. Přitočil jsem se k jednomu
su pe rp okro kovém u A m eričanovi.
Neobeznámem s mou ideologickou
zabedněností, p ro fe so r u tro u s il,
“Jak je to jen možné, že takoví blbci
mohou ovládat tak velké impérium?”
Pravda, výborná otázka.
Jenže pokrokoví vědci hostům
přikyvovali i při naslouchání nebe-

tyčných nesmyslů. Sověti četli své
traktáty ruský a anglický překlad
nám distribuovali. Kdyby kdy můj
student něco sepsal stylem sovět
ského akademika, tak ho s tím vyra
zím - lajdácké práce bez bibliografie,
bez referencí, citáty bez zdrojů, ha
nebné formou, směšné a nudné obsa
hem.
A přece jen došlo k jednomu kon
fliktu v rámci Amerikou placené
družby. Užvaněný akademik Alexan
der Abramovič Galkin přednesl pří
nos nazvaný “ Nová technologie a
problémy zaměstnanosti” . Mluvil tak
krásně o životě pracujících na Sibiři,
že mi to nedalo a začal jsem sepisovat
žádost o exil na Sibiř splynout s
taméjší přešťastnou dělnickou tří
dou, ať tedy skutečně něco budu mít
ze života.
Než jsem žádost dosepsal, ozvala
se moje kolegyně feministka, a takhle
s otázkou na Gladkina: Ve vašem
projevu nebyla jediná zmínka o roli
sovětských žen! N icméně ženy repre
zentují většinu sovětského pracují
cího lidu! Jak to?"
Bác první krize, harmonická blána
natržena. Gladkin si poopravil červe
ný hřebínek v saku a pustil se do
poradního špitání s krajany. Vyňal
hřebínek, přičísl se a oznámil: "Náš
vědecký tým nebral roli žen do svých
vědeckých úvah.”
Přetěžko jsem odolal vyskočit a
zasypat akademika polibky. Kolegy
ně zezelenala a předseda odzvonil k
obědu.
Oběd připravili u kolegy v standartním středostavovském americkém
domu, v předměstí, kolem zahrada a
uvnitř hodně místností s pohodlím.
Oběd, lunch, přesnídávka asi tak pro
třicet lidí. A vše správně amerikánsky
neformální. Teenager klučina nalévá
v jedné místnosti piva, vína, lim o
nády, v druhé místnosti na velikán
ském stole si račte vybrat mezi salá
my, saláty a sýry a mnohým dalším.
Vešli Rusáčci, dostali papírové talí
ře a ať tedy jdou nabírat. Sledoval
jsem je očima rozvědčíka. Opakuji, že
to bylo v lednu, se sněhem venku asi
jako v Moskvě. Jenže uvnitř na tá
cech čerstvé ovoce, hrozny, a jaho
dy tvaru a barvy Serjožkova nosu.
Přitočil jsem se k majiteli nosu, že
ať jen si nabere, neupejpat prosím,
pažalujsta; majitel nevěděl, třeba je
to faustovské vábení, však mnoho
slyšel od bezpečnostních školitelů.
Hochu, počkej, půjdu na tebe nepatr
nou oklikou. Vedle se totiž ládoval
malý mladý blonďák Kučerenko,
zpravodajec, a jakýsi Američan mu
vysvětloval, jak najít knihkupectví
na Manhattanu. Tahle delegace mí
rového soužití přilétla předevčírem
z Moskvy do Binghamtonu, a od nás
pojedou do New Yorku, čtyři dny
ještě na kapitalistickém vzduchu,
než vpochodují do Aeroflotu.
O

“ Posmatrytě, pote sem..." a odtáhl
jsem je od Yankeeho, jenž nemá po
nětí, co to je shánění, nedostatky,
lístkové hospodářství, kontrabandy.
A už jsem mlel instrukce o laciných
knížkách za zlomek ceny na dvaatřicáté ulici mezi šestou a pátou avenue,
u Marboro, pak zajděte k veleknihkupecké firmě Barnes and Noble, digitálky, kalkulačky, to nejlíp koupíte
na sedmačtyřicáté ulici a sedmé
avenue, hnedky za rohem jsou
biografy s nemravnými programy...
(Před obědem mi tlumočník a bývalý
kolega pověděl, jak nedávno dopro
vázel významnou sovětskou vědkyni,
a když se jí ptal, kam zamířit, zda k
OSN či metropolitní opeře, poručila
směr k pornografickému kinu.)
Kágébák K uče re nko si dělal
poznámky, Serjožka Michailov při
kyvoval s nachem ve tváři.
Na otázku, zda jsem kdy navštívil
Sovětský svaz, jsem odpověděl zá
porně. SSSR přišel k nám, to mi sta
čilo, ale proč to hostům sdělovat.
Nicméně jsem se zmínil, že jsem ně
kolikrát objel svět a navštívil většinu
zemí této planety. Jako nedelegát.
Privátně. Za své.
Kučerenko zarazil nálož sýrů a
přistoupil sdělit mé holedbání stydli
vému arménskému delegátovi Malikianovi. Okamžité mi podal ruku,
v níž držel šunku.
Družba pokračovala. Dim itriji Vselovodičovi a Serjožkovi Vasileviči
jsem věnoval fine-tip pen tužky, v
Sovětském svazu nevídané. Revanžovali se stříbrným rublem raženým
k památce olympiády, jíž moje adop
tivní země bojkotovala.
Davy ještě pojídaly, když jsem
dostal nápad. Přitočil jsem se ke
Kučerenkovi: “ Helete, máme ještě
jednu hodinu času, pojeďte se mnou
na univerzitu, popovídat v mé kance
láři, třeba vám něco ukážu - co myslí
te?”
Serjožka si netroufal dýchat, Dimitrij se poškrábal na hlavě nejmo
dernější tužkou, co dostal od Slo
vana, pokývl a že abych na chvilku
prominul, šel škemrat o propustku
do kouta k nejvyššímu šéfovi Igoru
Viktorovičovi.
Předstíral jsem nezájem o jejich
bezpečnostně prověřující transakci.
Trvala chvilku, Dimitrij se vrátil už se
svrchnfkem.
Vytratili jsme se a odjeli typickou
americkou suburbií. Neodpustil jsem
si poznámku, že tady v naší končině
každý třetí obyvatel je slovanského
původu - stačí se podívat do telefon
ního seznamu. A že v téhle hezkých
novostavbách žijí zejména čerství
přistěhovalci.
“ Byl to velice bohatý dům, kde jsme
obědvali?”
“ Ne, to bylo tak akorát veprostřed ale docela snesitelné bydlení, co
myslíte?”
Mysleli přikývnutím, že patrně ano.

V kanceláři jsem namířil prst ke
zdím s mapami a podobenkami pra
málo oděných jihopacifických slečen:
“Víte, přátelé, když jste se ptali, že
zda jsem byl v Sovětském svazu - to
víte, všechno se stihnout nedá, a já
raději dosud tímto směrem.”
Byl bych padouch, kdybych se jim
poškleboval. Dokud nevyrukují s kra
vinami, budu na ně vlídný.
Vyrukovali jen s otázkami.
Kolik stojí šaty, co máte na sobě?
Stihli bychom to ještě si zajet koupit
džínsy?
Stihli bychom, ale počkejte s tím do
New Yorku, zajděte si tam a tam.
Kancelář mám přecpanou knihami,
vesměs je dostávám zadarmo od
nakladatelů. Vytáhl jsem bednu s
extra kopiemi, ať že si vyberou. Ser
jožka se podíval na Dimitrije, zda smí.
Dimitrij přikývl. Omluvil jsem se, že
si musím odskočit. Ať se soudruzi
rozkoukají.
Po čtvrt hodince jsem se vrátil.
Serjožka držel vybranou knihu - že
jen jednu, víc že ne. Knihu o britském
politickém systému.
Proč o britském?
"Je to moje specialita.”
"Byl jste v Británii? Je to vaše první
cesta na Západ?”
"V Británii jsem ještě nebyl, ale na
Západě už jsem jednou předtím byl.”
“ Kdepak jste byl?” zeptal jsem se.
“ Jednou jsem byl v Polsku," řekl.
Vykutálenější zpravodajec Kuče
renko se v nesocialistickém světě
vyznal víc. Jednou byl v Sudanu. To
je jeho speciality. A zda prý máme
něco o Sudanu v knihovně.
Nevím, pojďme se podívat. Napřed
jsem je vzal do čítárny denního tisku
z celého světa - v angličtině, arabšti
ně, ruštině. Pravda a Izvěstija vedle
různých Mohamedových hlasů.
U katalogů jsem zastavil u písme
ne “ L”: “ Podívejte se, kolik toho tady
máme o Leninovi.”
Kartiček aspoň sto, kompletní Le
nin několikrát dokola.
Kdo že si to může vypůjčit?
Kdokoliv.
Kolik to stojí?
Nic. A když knihovna zrovna něco
nemá, kompjutr nám řekne, kde ji u
sousedů mají - a oni ji půjčí. Tak zva
ný inter-library loan.
V oddělení časopisů jsme našli ony
sudánské, v Binghamtonu patrně
naprosto nečtené. “To je ono,” při
kývl Dim itrij a naznačil, že tohle v
Moskvě nesežene.
Při odchodu se mě zeptal, “Tato va
še knihovna je největší knihovna v
Americe, že ano?”
Ujistil jsem ho, že v Americe jsou
stovky daleko větších knihoven.
Ještě snad není vše ztraceno na na
šem tak bohatém, hloupém a zranitel
ném Západě.
Vrátili jsme se do zasedací síně k
odpolední nudě. Knihovnou poplete
ní hoši se v okamžiku znormalizovali.

Spoločnosť pre
Československu filateliu
Póvodným menom Česko-slovenská filatelistická spoločnosť v Severnej Amerike bola založená roku
1939 J. W. Loweym, new yorským
ilustrátorom.
Už v máji 1939 vyšlo prvé číslo
Československého Špecialistu a v
tom samom roku v októbri, kedy viacerí členovia sa zišli na filatelistickej
výstave SEPAD vo Filadelfii, prvé
stanovy spoločnosti boli sostavené.
Prvé odbočky spoločnosti boli utvo
řené v mestách New York, Chicago
a Cleveland. V nastávajúcich rokoch
spoločnosť sa vzmóhla za předsed
nictva významných filatelistov akými
sú dr. Wm. Reiner-Deutsch, George
A. Blížil, dr. J. J. Matějka, a J. J. Ja
nečka. Za předsednictva M. Vondru
spoločnosť bola zreorganizovaná
pod terajším menom “Spoločnosť
pre Československo filateliu” a nadobudla ráz medzinárodnej činnosti.
Dnes Spoločnosť pre Českoslo
vensko filateliu je najváčšou organizáciou na svete venujúca sa výlučné
československým známkám a má
členov po celom svete. Na SEPAD
výstave vo Filadelfii roku 1982 vy
stavovali špecialisti českosloven
ských známok z Nemecka, Kostariky
a iných krajin so skvělým úspechom
uznania ich exponátov.
Výborným zdrojom informácií pre
sberatel’ov je "Czechoslovak Specialist" úradnýmesačník spoločnosti,
ktorý za minulých 41 rokov pravidel
né prináša články o filatelistických
objavoch, zaujímavé pojednávania o
róznych predmetoch sberatel’stva,
překlady článkov z iných žurnálov
a zvěsti o cenách známok na výpredajoch v dražbách. Mesačník spo
ločnosti bol vyznamenaný viacerými cenami pre svoju vynikajúcu
jakosť.
Ročný poplatok je $15.00 US, v
čom je zahrnuté předplatné na úradný mesačník. Dodatočne, zahraniční
členovia platia $4.00 ročně poštovné
ho za dodanie mesačníka.
Adresa: Society for Czechoslovak
Philately, Inc.,
2936 Rosemor Lane,
Fairfax, Va. 22030, USA
Henry Hahn, předseda S pre CF
Byli zpět doma na pilířích frází a surreálných koncepcí o všestranné
superioritě socialism u, o kapita
listickém zbídačování, hnilobě, o
historické nevyhnutelnosti. Ameri
čané přikyvovali a já se vbrzku vytra
til k domovu, do dějinami zatracené
ho světa.
S družebními delegáty jsem se
ani pořádně nerozloučil. Posléze
jsem se dozvěděl, že dobře na Man
hattanu nakoupili a bez úhonu se
Aeroflotem navrátili k zářným zítřkům.

□
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Zpráva jazzové sekce
VětSina západních lid i - ale i mnozí
exulanti, kteří už zapomněli - vidi ži
vot v Sovětském svazu a jeho kolo
niích černobíle: vlastni názory člověk
buď veřejně projevuje, nebo si je ne
chává pro sebe a veřejně jen papouš
kuje, co se k papouškováni předklá
dá: vlajky věší a okna zdobí. V prvním
případě je z něho disident, ze dne na
den živořící, vyslýchaný, šikanovaný,
vězněný a nakonec ze země vypoví
daný. V druhém případě na všechno
kašle, do ničeho se neplete a p oklid
ně tloustne z gulášového socialismu.
Mezi tím není nic.
Skutečnost je ovšem, jako vždy,
složitější. Mezi oběma extrémy, aktiv
ní odvahou riskující vše, a pasivní
zbabělostí neriskující nic, je velká
oblast, o niž západní media prakticky
nepíší a kterou kompartajní media
jen zřídka veřejně nenapadají: roz
sáhlé “spiknutí proti blbosti", jak to
kdysi nazval Lindsay Anderson. Mno
hem spíše než Charta 77, která se s
ničím netaji, má tato "šedá zóna"
skutečně charakter spiknutí: jeho
metoda spočívá v kombinaci úlitby
s tvrdošíjným sledováním cílů, které
spiknuti pokládá za správné, ale o
nichž ví, že pro establišment jsou
v nejlepším případě pochybné. Úlitba
má někdy formu toho, čemu Am eri:
čani říkají lip Service (SOVĚTSKÝ
SVAZ NÁŠ VZOR nad vchodem do
universitní knihovny, kde bys mezi
záplavou amerických a západoněmeckých vědeckých knih nějaké dílo
ze SSSR prstíčkem hledal); někdy
záleží prostě v lpění na pedantském
dodržování formálních zákonných
předpisů, jež byly ovšem form ulo
vány “třídně", tj. u poddaných se
předpokládá vědomí, že vlastně ne
platí, kterýžto předpoklad se ale
nahlas vyslovit nedá. Občas spiknuti
zachvátí bezmála celou lidově de
mokratickou společnost včetně její
vlády (Kadárovo Maďarsko), jindy
se rekrutuje pouze z (často m nohati
sícových) příslušníků nějaké zájmo
vé skupiny, která osobami soupoutníků a sympatizátorů infiltruje ovšem až
do vyšších sfér Nové třídy. To je prá
vě případ společensko-kulturního
jevu, jehož dlouholetou existenci a
úporný boj o dobrou věc v povědomí
západní veřejnosti zcela zastínila
Charta 77 a jiné extralegálni disidentské skupiny: případ Jazzové
sekce Svazu českých hudebníků.
Přes deset let už organizuje toto
nenápadné sdruženi koncerty, na
nichž zaznívá hudba jinde v CSSR
nemyslitelná, a vydává "pro interní
potřebu" svých členů publikace,
jinde nevydateiné. Zdá se, že v
poslední době však establišment
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vystupňoval nápor na tuto organizaci
lidí, kteři se proviňují tím, že mají
o něco skutečný zájem, a proto jsme
se rozhodli dát stránky Západu k
disposici Zprávě, kterou Sekce d i
stribuovala mezi svým členstvem v
Československu.
Za posledních 35 let hrály v ději
nách kulturního žití v Českosloven
sku významnou úlohu různé "malé
ry". Většina těchto malérů se týkala
jediné konkrétní události. Docházelo
k nim zpravidla, když se objevilo
dílo, osobnost nebo celý směr, který
se nějakým způsobem vymykal ofi
ciálním představám o tom, jak by kul
tura mělavypadat. “ Maléry” spojenés
Jazzovou sekcí však k dosavadní sérii
svých předchůdců přidávají leccos
nového. Jednak ukazují na něco,
čemu bychom vznešenějším výrazem
mohli říci nedělitelnost kultury:
totiž okolnost, že uvolnění striktních
názorů v jediné, třeba úzce speciali
zované oblasti (jako je jazz) vyvolává
záhy zájem i v oblastech jiných a že
pod střechou organizace, která se
touto cestou vydá, se záhy sejdou
nekonform isté značně rozdílných
zájmů. Za druhé dokumentují přiro
zenou a nepotlačitelnou zvídavost,
která je produktem kulturní nabídky
jednostranné usměrňované. Těžko
odhadnout, zda třeba hudba mini
m alistické školy (..m inim al art..)
nebo konceptualistické umění (..conceptual art..) by na sebe v práci
Jazzové sekce a jejího obecenstva
soustřeďovaly takový zájem, kdyby
je, v podvědomí lidí, kteří se s nimi
tímto způsobem seznámí, nedopro
vázela představa, že jde o něco, o
čem se v Československu z žádného
jiného pramene nedovědí: stanovení
hranic vyvolává prostě okamžitou
touhu hranice překračovat. A ko
nečně - vzhledem k tomu, že malér

kolem Sekce ještě nedospěl ke ko
nečnému řešení - jsou tu nové i jisté
rozpaky v postoji oficiálních institucí.
Na jedné straně v nich zřejmé pracují
lidé, kteří - i když se k Sekci přímo
nehlásí a považují třeba její boj za
beznadějný, takové rozšiřování hra
nic vítají, neboť z něho časem mo
hou těžit i pro vlastní práci. Na druhé
straně určitá rozpačitost v rozhodo
vání (na níž si v níže citovaném ma
teriálu stěžuje jeden ministerský
radikál) pramení z nechuti nainscenovat násilným řešením další malér,
který by svým veřejným ohlasem
získal kulturní politice ČSSR ne
žádoucí publicitu. Především díky
tomu probíhá “ boj o Sekci” v rela
tivně nenápadné rovině; větší publici
ta slouží v tomto případě spíše záj
mům Sekce než jejich protivníků.
Jazzová sekce je organizace, která
si v globálním systému řízení kultury
v Československu zachovala deset let
svoji identitu provázenou solidaritou
poměrně velké skupiny lidí. Jazzová
sekce se při dodržování zákonnosti
vyhnula vlivu systému kultury říze
nému anonymní mocí. Otázkou zů
stane, do jaké míry to způsobily státní
instituce samy a jakou váhu tady
měla neústupnost Jazzové sekce.
V žádném případě se však nejedná
o politickou nebo kulturní opozici,
alespoň Jazzová sekce se zatím ani k
jednomu nepřihlásila, i když další
otázkou zůstává, co vše se v Česko
slovensku pokládá za politické, neslyší-li se rádo slovo apolitické,
ňekněme proto raději, že Jazzové
sekci jde o zaplnění určitých mezer
opomíjených - úmyslně nebo neú
myslně - státními kulturními zaří
zeními a o vytváření takových spo
lečenských klimat, ve kterých by jedi
nec byl dobrovolně šťastný. Záměrně
uvádíme "určitých mezer” , protože
v Československu, jako všude, existu
je opravdu hodně způsobů, jak se kul
turně vyžít a být šťastný. Často i
dobrovolně.
I.
Jazzová sekce vznikla v roce 1971 z
popudu několika jazzových fanouš
ků, kteří podali žádost na ministerstvo
vnitra o samostatnou organizaci. Žá
dost nebyla vyřízena kladně ani zá
porně, ale ministerstvo doporučilo
spojení s právě povolenou organiza
cí Svazem hudebníků, který má již
schválené stanovy, podobné těm, o
které jazzmeni žádali. Svaz hudební
ků souhlasil s návrhem ministerstva
vnitra a poskytl novým příchozím
možnost vytvořit si vlastní organi
zační řád, členěním odlišný od Svazu
hudebníků. Jazzová sekce Svazu

hudebníků ČSR, jak zní celý název,
si zvolila výbor a začala naplňovat
obsah svého pomérně širokého
organizačního řádu, který obsaho
val zejména činnost ediční, pořada
telskou, koncertní a metodickou
pomoc souborům afanouškům jazzu.
Nejprve to byl členský bulletin Jazz,
později pořady v kulturních zaříze
ních a nakonec festival Pražské
jazzové dny. Původní malá členská
základna se nakonec rozrostla nato
lik, že musela být omezena pro ne
dostatečnou kapacitu tiskárny vy
rábějící bulletin a dnes musí zájem
ci o členství v jazzové sekci čekat,
až se uprázdní místo po některém
“odumřelém" členu, což trvá i několik
let. Od začátku až do dnešních dnů je
Jazzová sekce nedotovanou organi
zací, která si vše obstarává samo
obslužně, bez placených zaměstnan
ců a jiných výhod.

H U D BA

TEREZÍNSKÉHO
GHETTA

V roce 1980 se rozhodla nadřízená
složka Jazzové sekce, Svaz hudební
ků, na ústní nátlak ministerstva kul
tury ČSR, Jazzovou sekci zrušit. Svaz
hudebníků to provedl však tak, že
Jazzové sekci doporučil se osamos
tatnit jako tzv. Jazzové sdružení
ČSR, což znamenalo nové povolova
cí řízení na příslušných minister
stvech, a do té doby jí povolil existen
ci stále pod jeho střechou. Minister
stvo kultury však okamžitě rozeslalo
podřízeným složkám informaci, že
Jazzová sekce neexistuje a na Svaz
hudebníků začalo vyvíjet nátlak, že
“špatně” Jazzovou sekci zrušil. Návrh
na zřízení Jazzového sdružení pak
ministerstvo kultury zamítlo, proti
čemuž se Jazzová sekce odvolala v
právním řízení. Odpověď nezískala
a protože došlo k naplnění prekluzovní lhůty, dle čs. právního řádu,
pokládá se Jazzová sekce za existu
jící a proto vyvíjí činnost i nadále, přes
represivní postupy proti ní, ze strany
ministerstva kultury ČSR. Dochází
tak k pozoruhodné anomální situaci:
podle názoru nadřízeného minister
stva organizace sice neexistuje, ale
ministerstvo zatím dává přednost
nezakročit proti její činnosti (zejmé
na ediční), která mu ovšem nemůže
být utajena, místo přímého zákroku
dává přednost nepřímého “ztěžování
života” .

v ČSSR označuje jako “zájmovou
činnost". Chybí tu ovšem takové
myšlenkové omezení, které by více
než ke skutečnému zájmu členů
přihlíželo k “ zájm u” kategoricky
vydedukovaném u ze závazného
vzoru. Výsledek této jednoty “dole”
se však nemine účinkem na to, co je
nepřátelské, tedy zpravidla na to
"nahoře” . Nedá se však rozhodně
říci, že by Jazzová sekce nechtěla
komunikovat s úřady; pro praktickou
činnost je to nemyslitelné kdekoliv
na světě, dvojnásob v komunistickém
systému řízení. Nevyhledává ani kon
frontace - nemá na né čas ani penízekonfrontace však vzniká již ve chvíli,
kdy požádá úřad, aby ústní negativní
stanovisko k zákazu nebo rozporu
se skutečností sdělil písemné. Dalo
by se proto říci, že poslední léta
existence Jazzové sekce charakteri
zuje zrod práva na odpor, který vy
chází z dodržování právního řádu,
avšak přesto z práva, na jehož
existenci se dnes lidé v Českoslo
vensku bojí i jen pomyslet.

II.
Členskou základnu Jazzové sekce
dnes tvoří několik tisíc osob, které
svým vlivem a za pomoci vydávaného
HMZZPETim
materiálu ovlivňuje okruh přibližně
80-100 tisíc dalších lidí (tento odhad
není nadsazený: v extrémních přípa
dech bylo zjištěno, že jeden exem
Základní koncepce Jazzové sekce
plář bulletinu nebo publikace o
byla v šíření a propagování jazzové
Johnu Lennonovi oběhne celou
školu). Z počátku se tato základna
hudby. Proto první čísla bulletinů
a první Pražské jazzové dny byly až
rekrútovala z mladších ročníků,
puristicky jazzové. Taková činnost
avšak s postupnou orientací činnosti
zřejmé ještě nejméně vadila a dá se
na oblasti jazzu příbuzných myšlenek
z okruhu moderního umění, filozofie
říci, že v této podoběsi Jazzová sekce
získala dobré jméno u některých
a divadla, se již nedá hovořit o zále
státních organizací. Např. rozhlas
žitosti jedné generace. Příznivci
odvysílal několikeré Pražské jazzové
Jazzové sekce se nedají definovat
dny, v tisku vycházely recenze na
třídně, jak potvrdil průzkum, ale spí
koncerty a pod patronací Sekce
še se dají řadit do kategorie nespoko
se povedlo vydat i nějakou gramo jených charakterů.
fonovou desku. S příchodem nového
Program Jazzové sekce je od
hudebního stylu v polovině 70. let,
samého začátku vzniku relativně
velmi prostý: dělat to, co chce člen
jazzrocku, se však koncepce počala
měnit a začaly se rodit první nepří
ská základna a jedině to, co je pro
jemnosti s úřady v souvislosti s pro
ni dobré. Vše samozřejmě při dodržo
pagováním rockové hudby, která byla
vání vlastního organizačního řádu
v té době omezována.
schváleného nadřízenými složkami
V roce 1979 se Jazzová sekce stala a při dodržování platných právních
kolektivním členem Mezinárodní
norem. Oficiálním mluvčím je výbor,
jazzové federace při Hudební radě
spíše však v oblasti hospodářskoUNESCO a o rok později získala dvě
právní, zatímco v praktické komuni
místa ve výboru. Až do této chvíle
kaci s lidmi a v konkrétních pra
udržovala styky se zahraničím vý
covních úkolec funguje daleko širší
lučně soukromě a teprve nyní se
aktiv dobrovolných a nadšených
dostala na mezinárodní fórum. Ale
pracovníků. Tímto svým charakterem
mezitím se už poměr státní správy
představuje Sekce praktické naplně
k Sekci velmi přiostřil.
ní toho, co oficiální terminologie

Jaká byla dosavadní činnost sek
ce?
Především to bylo uspořádání deví
ti velkých festivalů, nazvaných Praž
ské jazzové dny (desáté Jazzová sek
ce sama odvolala a jedenácté byly na
poslední chvíli zakázány). Pražské
jazzové dny se převážně konaly v
největším pražském koncertním sále,
nejdelší trvaly 10 dnů, a v průměru
každé Dny shlédlo 15.000 diváků.
Hudebně převažovaly moderní smě
ry (jazzrock, nová vlna, rock in opposition, moderní jazz) včetně soudobé
hudby vážné (P. Glass, La Monte
Young, R. Subotnick). Tak dvouti
sícové obecenstvo Pražských jazzo
vých dnů sledovalo vystoupení sku
piny Due Boemi di Praga, renomo
vaného souboru soudobé vážné
hudby, která svou “ normální” posluchačskou obec počítá - v optimálních

JINDŘICH ŠTÝRSKÝ
fotografické dílo
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případech - na stovky; pikantní je. i
skutečnost, že hráli skladbu tajemní
ka Svazu skladatelů a koncertních
umělců Václava Kučery, který jinak
v praxi (podobně jako jiní) musí do
kázat sladit své umělecké přesvědče
ní s povinnostmi svazového funkcio
náře. Jiří Stivín nainscenoval jedno
ze svých vystoupení do scénické
podoby "poslední večeře” na níž,
kolem bíle prostřených stolů pro
vedl s účastníky svého kurzu hry na
zobcové flétny (pořádaného ostatně
péčí jiné čs. oficiální instituce, Hu
dební mládeže) jak speciální úpravy
Ellingtona nebo Theloniouse Monka,
tak světových m istrů renezance.
Právě takovým nekonvenčním způ
sobem prezentace (a ovšem i stejně
nekonvenční obsahovou náplní) pře
sáhly Pražské jazzové dny možnosti
jakéhokoliv oficiálního koncertu a
naznačily možnosti jiných dimenzí
kulturního života; právě tím se ovšem
také staly nežádoucí.
V
oblasti vydavatelské začala
Jazzová sekce nejprve s vydáváním
členského bulletinu Jazz, který z
původních osmi stránek se rozrostl
na stostránkový almanach věnující
se modernímu jazzu, divadlu, novým
uměleckým směrům conceptual art,
minimal art, earth art, včetně moder
ní grafické úpravy. Soudobém u
výtvarnému myšlení je věnována
edice Situace, která přináší repro
d ukce českých p ro fe s io n á ln íc h
umělců, ktjeří ve své vlasti málo vy
stavují (prodej jejich děl na západ,
včetně organizování výstav však
ochotně zprostředkuje českosloven
ská p ro fe s io n á ln í a g e n tu ra A rt
Centrum). Třetí ediční řada se nazývá
Jazz Petit a jedná se o paperbacky s
touto tématikou: Rocková poezie,
Boris Vian, John Lennon, O dada,
českém surrealismu a umění, Rock
2000 (encyklopedie), Minimal, con
ceptual, earth art (současné ame
rické umění), Fotografické dílo Jin 
dřicha štýrského, Living Theatre,
přichystána je psychoanalýza vý

tvarného a básnického projevu, sou
časná americká poezie, Světový dadaismus a mnohé další.
V
ostatní činnosti Jazzová sekce
p ro s tře d n ic tv ím m im o pražských
členů ovlivňuje dramaturgie festivalů,
klubovou činnost, pořádá zájezdy s
přednáškami, pomáhá souborům s
vydáváním plakátů a propagačních
materiálů. Autoři článků nebo celých
knih nepožadují honoráře, ví, že zisk
jde zase do činnosti Sekce, naopak,
mnozí se podílejí sami na administra
tivních a manuálních pracech. Členo
vé ví, že mohou počítat s maximální
pomocí Sekce i v nejsložitějších
chvílích života (již se stalo, že soudy
odm ítly vyslechnout svědky, členy
Jazzové sekce). Toto je jeden z důle
žitých posunů vlivu z hudební sféry
do sociální oblasti. Společenství
kulturních zájmů vede za těchto
anomálních okolností ke vzniku jisté
ho společenství sociálního.
III.
O ficiální historie práva na odpor se
u Jazzové sekce datuje od 10.4.1977,
kdy v rámci programů 5. pražských
jazzových dnů uveřejnila úvodník
Už asi jin ač/ nebudem. Jednalo se
o stanovisko k postoji některých pro
fesionálních hudebníků, kteří vyhlá
sili Dnům bojkot, pakliže nebudou
mít předem zaručeny maximální ho
noráře za vystoupení. Jazzová sekce
si však na vše musí vydělat sama
a proto plné honoráře mohla slíbit,
až jak dopadne celková bilance Dnů.
Tyto profesionály však čile zastoupi
li amatéři, kteří navíc svým avant
gardním hudebním postojem způso
bili v sále úplnou senzaci. Z úvodníku
vyjímáme:
Už asi jinačí nebudem - vy, kteří jste
p řije li již včera ve velkých skupinách
až z východního Slovenska, i my, kteří
jsme věnovali týden své dovolená na
uspořádání Jazzových dnů - m á-li pro
náš svět hudby znamenat něco víc,
než shluky tónů.
Proto se rozejdeme s každým, kdo
by nechtěl chápat jazz ve všech jeho
souvislostech a myslel jen na své
zájmy - a rozejdeme se i my, jestli
bychom je j nem ohli podle svých
představ realizovat.
Neradi bychom však, aby někdo
jin ý než čas a kvalita zasahovaly do
naší praxe, protože my uznáváme
jediné kritérium: ne bojkot, ale ukaž,
jestli jsi lepši - a pouze v této rovině
se necháme poučit. Jinačí opravdu
nebudem.
Úvodník sice vychází z organi
začního konfliktu interního rázu, ale
závěrem míří k anonymní moci, která
v té době uvěznila několik nekonformních hudebníků a vystupňovala
kampaň proti neoficiální kultuře,
oblékání, dlouhým vlasům a pod. Za

této situace rostly mezi lidmi obavy
o další osud Jazzové sekce a také o
to, zda se nepřizpůsobí vnějším tla
kům.
Celostátní solidarita s Jazzovou
sekcí explodovala v dubnu 1978 a
její příčinou byl opět organizační
konflikt. Hudebníci, kteří bojkotovali
Pražské jazzové dny, uspořádali pod
patronací Svazu hudebníků několik
jazzových koncertů, avšak se znač
ným prodělkem peněz. Svaz hudeb
níků chtěl tyto peníze získat od
Jazzové sekce určitým i organizační
mi opatřeními, kterými by Jazzová
sekce zanikla jako samostatná složka
a její členská základna by se rozply
nula ve Svazu hudebníků. Jazzová
sekce reagovala tak, že nacyklostylovala text Výzva členům Jazzové sek
ce, stručně popsala situaci a vylíčila
důsledky zániku. Současně vyzvala
členy ke srazu do sálu Hajnovky v
Praze, kde by členové vyjádřili svůj
nesouhlas se Svazem hudebníků.
Citujeme úvodní text:
V
souladu se stanovami naléhavě
svoláváme všechny členy JS na sraz,
kde bude vyjádřeno naše odmítavé
stanovisko k rozhodnutí admini
strativy Svazu hudebníků, která má
vést ke zrušení jednotné Jazzové
sekce, k odebrání částky Kčs 31.000,z pokladny Jazzové sekce, kterou
Svaz hudebníků, pražská pobočka
požaduje na úhradu svých prodě-

lečných akcí a k dalším zvůlím. (Při
hodnocení této akce nadřízenými mi
nisterstvy bylo poukázáno, že slovo
“zvůle” použil L. Vaculík v textu 2000
slov.)
Další část textu Výzvy připravova
la již členy na samizdatový způsob
předávání dalších zpráv. Citujeme:
Zatím nevíme, jak budeme o vý
sledku inform ovat členy, kteří se ne
mohou dostavit; Svaz hudebníků nás
chce p řinutit ke špinění jeho poža
davků zaražením čerpáni peněz z

našeho konta, čímž nebudeme mít
prostředky na rozesíláni materiálů.
V tomto případě předáme naše pro
hlášení tisku a rozešleme 100 ora
zítkovaných a na stroji napsaných
dopisů do největšich středisek jazzo
vého děni na Moravu, na Slovensko
a do Čech, jejichž aktivisty požá
dáme, aby je nechali kolovat. Žádáme
aktivisty, aby se o srazu šířili mezi
dalšími členy JS z důvodu ztráty
zásilky, vyrozuměli studenty a vojá
ky, kteří nedostávají korespondenci
atd.
Výsledkem této Výzvy bylo, že
ihned po rozeslání přicházely pro
testy z celé republiky, lidé Výzvu
sami rozmnožovali, pořádali podpi
sové kampaně, ozývali se nečlenové,
chodily dopisy podepsané celými
školními třídami a kolektivy, z nichž
mnozí dosud o Jazzové sekci nevědě
li. Výzva byla vylepována po zdech a
zasílána do zahraničí. Její text, ale
hlavně podtext, získal politický cha
rakter a nakonec to potvrdily i nejvyšší státní složky, které se nechaly
o výsledku informovat těsně před od
jezdem na hospodářská jednání do
Německé spolkové republiky.
Vlastní schůze proběhla pokojně,
za zjevné i ne tak zjevné účasti mnoha
úředníků a navenek udržela Sekci při
životě na několik málo příštích let.
Konflikt sám o sobě neměl ani v nejmenším politickou příchuť. Postup,
který Sekce zvolila, však ukázal, že
proti opatřením, navrhovaným shora,
je možné odvolat se dolů - k řado
vým členům. A taková možnost může
být ovšem velmi nebezpečná. Od této
chvíle se komunikace s vnějším úřed
ním světem stávala obtížnější a bezperspektivnější. Množily se revize
vysílané do Sekce s cílem najít pro
hřešky proti platným předpisům zejména v oblasti hospodářské.
Sekce se začala ještě více vyhýbat
konfrontacím a připravovala se na
možné provokace.
„ V listopadu 1979 vydala prohlášení
Ú koly české alternativní hudby,
které je dosud nejostřejší kritikou
oficiální kultury v Československu.
Z jedenadvaceti bodů vyjímáme:
1 - Není rozdílu mezi manipulací s
mladým talentem kdekoliv na
světě. Všude je podřizován nor
mám, na nichž systémy stojí. Buď
na obchodních, nebo na ideolo
gických.
2 - Umělecké normy našich m édii v
oblasti zábavného průmyslu jsou
špatně maskovaným pláštíkem
prospěchářstvi, alibismu, korup
ce, omezenosti, konzervatismu
a nedynamické aplikace dialek
tického materialismu.
3 - Výsledkem těchto norem je play
backová, rozjásaná televizní ma
loměšťácká kultura a jazzrocková
zvukomalba do filmů. Vše se kryje

nadnesenými pojmy jako “umě
lecká kvalita", "nadčasové hod
no ty" a podobně. O tom, co přeži
je, rozhoduje doba a čas, nikoliv
so ud y p říslu šn ě vyškolených
odborníků.
4 - Alternativní hudba je proud, který
se snaží vytvářet svébytnou hudbu
mimo obchodní a estetický diktát
médií (kráceno).
9 - Umělec nepotřebuje žádný glejt
na to, aby byl umělcem. Rekva
lifikační zkoušky ponižují (krá
ceno).
14 - Nešpiňme se s konzumní kultu
rou. Peníze, které z této spoluprá
ce koukají, jsou příliš draze vy
koupeny. Dělaji z umělce slouhu
a otroka, nutí ho vytvářet věci,
s nimiž nesouhlasí. Ale i s tím
nejčistším úmyslem se m usí
vždycky zeptat: Komu tím slou
žím? Taktika ústupek za ústupek
je nepřístupná.
21 - Alternativní hudba není žádný
underground, dobrovolně se izo
lující od reality. Alternativní hud
ba nezmění svět, ba ani jen naši
kulturu, není příčinou jeho bu
doucích změn, ale důsledkem
jeho krize.
IV.
Praktické provádění represí vůči
Jazzové sekci na sebe vzalo mi
nisterstvo kultury ČSR a nikoliv
ministerstvo vnitra. Mnohé “ maléry”
Jazzové sekce se odehrály uvnitř
ministerstva, aniž se o nich Sekce
kdy dozvěděla. Represe mají cha
rakter odporující stávajícím česko
slovenským zákonným předpisům.
Datují se zhruba od roku 1979. Sestá
vají z ústních skandalizací (“jde o
velké peníze” , "Sekce ]e dotována
ze zahraničí” ), pokynu ředitelům
podniků na propouštění funkcioná
řů Sekce z jejich občanských za
městnání, zákazů výjezdů do zahra
ničí, ústních nedoporučení spoluprá
ce se Sekcí nebo podpory jejich akcí,
a nakonec i z písemných informací,
formulovaných tak, aby případný
zákaz některé z akcí Jazzové sekce
nevycházel z ministerstva, ale od jiné
organizace. Tak rozeslalo minister
stvo kultury ČSR všem Krajským
národním výborům zprávu o zrušení
Jazzové sekce, vydanou Svazem
hudebníků, ačkoliv se jednalo o vy
členění směrem k osamostatnění a
neupřesnilo ji ani po podání stíž
nosti a po právním rozkladu. V pod
statě rozeslání této zprávy nebylo
ani v jeho kompetenční náležitosti.
Ministerstvo kultury vydalo také pří
kaz sdělovacím prostředkům, aby
cenzurovali zmínky o Jazzové sekci
a dokonce násilným způsobem pře
kazilo pietní akt u hrobu Jaroslava
Ježká. Protože ústní zákazy jsou v
Československu běžnou praxí, která
je k zákazu postačující, existuje jen
málo dokladů, potvrzujících tyto
skutečnosti.

Jazzová sekce se proto vždy snaži
la odkrýt anonymitu tvůrců a zavést
s nimi alespoň dialog. Následující
případ je z aféry, kterou ministerstvo
kultury rozpoutalo kolem publikace z
edice Jazz Petit, nazvané Partitury.
Týdeník Mladý svět č. 23 ze dne 5. 6.
1981 přinesl sloupek UNESCO a
Jazzová (sekce) sdružení. Píše se
v něm (kráceno):
To, co vidíte na fotografii, je ukázka
ze zajímavé publikace Partitury, p ři
nášející zvěsti o existenci grafické
hudby, fónické poezie a dalších smě
rů současného uměleckého vyjádře
ní, pro něž dosud nejsou přesně sta
noveny škatulky. Partitury, spolu s
bulletinem Jazz, edici Situace a dal
šími výsledky ediční činnosti Jazzo
vé sekce Svazu hudebníků byly ne
dávno velmi kladně hodnoceny v Me
zinárodni jazzové federaci při Hu
dební radě UNESCO, jejímž posláním
je přispívat k upevnění míru a poro
zuměni v oblasti vědy, školství a kul
tury. Z hlediska odborného, grafic
kého a polygrafického bylo edičním
počinům Jazzové sekce uděleno
absolutorium a byly doporučeny jako
vzor pro vydáváni obdobných mate
riálů v ostatních socialistických ze
mích.
Když článek v Mladém světě vyšel,
strhla se na Ministerstvu kultury
bouře, kterou Zpráva podrobně do
kumentuje. Pro nedostatek místa tuto
pasáž vypouštíme. Bouře vyvrcholila
tím, že třem pracovníkům Minister
stva bylo uloženo vypracovat odbor
né posudky na corpus delicti - paperback o vizuálních partiturách. Zpráva
Jazzové sekce cituje dvě z těchto
p e re l m a r x is tic k é h o m y š le n í:
Stanovisko literárního oddělení
(s. Mařík)
Hned v úvodu musím vyslovit podi
vení proč tuto publikaci vydala Jazzo
vá sekce SH jako přílohu bulletinu
Jazz. Nejsem hudebník, ale mám do
jem, že zde moc o hudbu nejde. Jde
zde především o nejapný pokus vydat
pod pláštíkem kohokoliv extrémistické pokusy o pseudomodernost v
umění, povice literární povahy. Po
dobné pokusy (s mnohem poučnější
invenci) lze zaznamenat už v období
dadaismu, později je od nich (ne zce
la funkčně) převzal surrealismus, aby
u nás opět v 60. letech byly vytaženy
na světlo a vydávány za světové
módní proudy umělecké. U nás se
těmto pokusům věnovalo několik
jedinců v 60. letech (Hiršal, Grógrová, Kolář aj.), většinousmalým výsled
kem a plagiátorstvím západních vzo
rů.
Toto považuji za pokus oživit (na
o ficiá ln í půdě) rázně odm ítnuté
pseudouměni 60. let jedinci, kteří
nikdy nepatřili mezi přední před
stavitele uměleckých tendenci epo
chy socialismu. (Je samozřejmé,

že i konkrétní poezie má své objevitelské prvky - permutace, variace atd.
- ale není přinejmenším žádoucí ji
vydávat za umělecký směr v socialis
tickém státě).
K autorům: je vidět, že těmto pseudopokusům se věnuje skupina z
Moravy, především z Brna a Adamo
va u Brna. Žádný z nich nepatřil mezi
známé tvůrce. V 60. letech se ne
úspěšně pokoušel vstoupit do litera
tury Václav Vokolek. Ostatní autoři
nikde jinde v ČSSR po roce 1970
nepublikovali, byly v tom mj. i vlivy
politické. Jinak je více než zřejmá
západní orientace autorů.
Závěrem: pozastavuji se nad tím,
že tato publikace mohla u nás vyjít,
že ji někdo povolil {kdo!?). Aťsi každý
z autorů (většinou značně zakompiexovaných) pro sebe nebo své přá
tele dělá co chce (pokud to nepřekra
čuje zákonné normy), hlavní problém
a negativum případu vidím v tom, že
je vůbec možné takový spisek vydat!!!
Že ho popularizuje Mladý svět se ani
nedivím. Tam je podobné počínáni
obvyklé.
Doporučuji podívat se především
na ty osoby, které jsou v tiráži, a tam,
kde to povolili. Především ti "můžou"
za to, že tato publikace spatřila světlo
světa a pod patronací našeho státu.
V žádném případě nedoporučuji její
další šíření, event. povolováni nových
čísel Jazzpetit s podobným obsahem.
12. 6. 1981.
Stanovisko hudebního odděleni
(Václav Cutych)
Jaképak "odborné posouzení"?
Proč dělat tanec mudrců kolem hu 
sího trusu. Jakoby hudební odděleni
nemělo jiné, nesporně užitečnější
starosti, než vyrábět "odborné p o 
sudky" na to, co by mělo být na první
pohled jasné každému zdravě myslí
címu člověku, natož člověku marxis
ticky vzdělanému. Mohlo by se říci,
že jde o pitominky, kdyby neměly
poměrně jasné, průhledné politické
pozadí - ale to se přece ví, coie Jazzo
vá sekce Svazu hudebníků CSR, čím
se zabývá, ke komu se obrací a co
ve skutečnosti sleduje. Lidem, kteří
si denně kladou otázku, co užitečné
ho udělat pro rozvoj socialistické
kultury, kteří si lámou hlavu, jak např.
zabezpečit dostatek papíru a tiská
renských kapacit pro tisk skutečně
potřebných notovin a knih seriózně
se hudbou zabývajících, je samozřej
mě nepochopitelné, že v této zemi
není v současnosti síla, která by čin
nost dnešního vedení Jazzové sekce
uvedla urychleně v soulad s tím, o co
nám v naší socialistické kultuře jde.
Vždyť přece postupy podobných sku
pin jsou vždy stejné, a jsou proto
dobře známé: nejdřív malé drápky publikace m íří toliko k úzce oriento
vaným odborným kruhům (kolik tisíc
už jich dnes je?), je určena pouze

pro "vnitřní potřebu" (v nákladu
možná větším, než mnohá potřebná
publikace) s tím, že pro jistotu se
náležitě propaguje v oficiálních časo
pisech (správně vybranému - Mladý
svět), postupně se z drápků stávají
pořádné drápy, čekající na příležitost.
Krize 68. let byla přece také pečlivě
připravována řadu let a rostla z po
čátku z podobných (někdy navlas
stejných), malých, zdánlivě nevin
ných lumpárniček. Všichni tihleti ho
ši již dávno vědí, že prostor pro své
pravé záměry musí budovat pomalu,
trpělivě, důsledně, krok za krokem
rozšiřovat - a to až do doby, kdy už
žádná sila jim nezabrání v realizaci
skutečných cílů.
Zkrátka, proč psát "odborné stano
visko", když jde očividně o problém...
politický, který také nutně vyžaduje
politické řešení, které - přiznejme si jistě k plné spokojenosti vedení
Jazzové sekce, poněkud vázne.
Hudební oddělení se proto také
nedá na rovinu "odborných posud
ků" takových záležitosti zavést; k
řešení dalšího působeni Jazzové
sekce Svazu hudebníků jsou pří
slušné jiné útvary ministerstva kul
tury ČSR.
Kompilát ze tří hodnocení byl
vypracován jako vložka do spisu čj.
11. 987/81, týkající se případu Parti
tur. (Není bez zajímavosti, že své
složky mají na ministerstvu také
někteří funkcionáři Jazzové sekce,
kam se jim ukládají záznamy o kom
promitujících skutečnostech). Ob
dobná hodnocení jsou vypracová
na na všechny projevy Jazzové
sekce a liší se minimálně. Někdy
jsou provázena jamesbondovskou
stylistikou: “ Naše oddělení zachytilo
zpravodaj ilegální Jazzové sekce...”
V.
Otázka, do jaké míry lze v Česko
slovensku zákonně čelit násilí legation, vznikla při 11. pražských jazzo
vých dnech. Žádosti o povolení šesti
koncertů byly inspektorem kultury 48
před zahájením zamítnuty a Jazzová
sekce se ocitla nejenom před fi
nanční katastrofou (vstupenky byly
již prodány a zahraniční soubory již
v Praze), ale i před trestním posti
hem, dojde-li ze strany návštěvníků
k narušení veřejného pořádku. Nebyl
to v roce 1982 jediný festival, který
byl bezprostředně před zahájením
zakázán, nicméně dalo se s jistotou
očekávat, že ve středu města se mezi
několika tisíci prvních návštěvníků
najde několik provokatérů, kteří způ
sobí incident. Víkendový termín pak
nedovoloval zastihnout žádného od
povědného činitele. Za této situace
mohl inspektor kultury František Trojan spoléhat, že najde důvod pro
zavolání p o h o to vo stn íh o oddílu

veřejné bezpečnosti, který svým
postupem vyvolá protireakci ostat
ních mladých návštěvníků. Jazzová
sekce se proto rozhodla bránit se
tím, že udělá vše, aby nedošlo k oče
kávanému střetnutí a lidským tragé
diím. Sekce se sama spojila s veřej
nou bezpečností a sdělila, že sama
požádá o pomoc, kdyby dav návštěv
níků nezvládla. Obsadila všechny
vchody do rozvětvené pasáže Lu
cerny vlastními akcivisty, vysvětlila
všem situaci natolik, že půl hodiny
po plánovaném začátku byly ulice a
pasáž prázdné. Neodpustila si však
jediné: kam jen to šlo, vylepila obrov
ské množství velkých a ručně psa
ných plakátů, že 11. pražské jazzové
dny zakázal inspektor kultury. To
byla poslední kapka, která inspekto
ru kultury po nezdařené operaci sta
čila. Z titulu úřední moci nařídil
okamžitě všechny plakáty strhat.
Během nějaké doby k tomu došlo,
avšak Jazzová sekce okamžitě posla
la proti jeho rozhodnutí protest na
inspekci veřejné bezpečnosti, pro
maření jejího výkonu pořadatelské
funkce.
Odvysílaná relace Ivana Medka na
Hlasu Ameriky včetně článku v mni
chovských novinách vedly k tomu,
že se Jazzovými dny zabývaly kom
petentní orgány. Vyposlechly celou
řadu osob a z daných zjištění neobvinily Jazzovou sekci.
Častou otázkou je, jak dlouho se
ještě dokáže Jazzová sekce vyhýbat
všudypřítom ném u nátlaku a kdy
dnešní okraj legální hranice bude
přinejlepším prohlášen za podezřelý.
Souběh velmi různých souvislostí, jak
politických, ekonomických, morál
ních a kulturních může snadno změ
nit dosavadní pohled na některé
skutky Jazzové sekce, asi tak, jako je
v této chvíli “ podezřelý” každý, kdo
udržuje styky s Polskem. Poslední
vývoj represí proti Sekci ukazuje, že
úřady se patrně vyhnou tomu obvinit
Sekci ze škodlivosti nebo nebezpeč
nosti její práce, ale pokusí se o nale
zení chyb v ekonomice. Publikační
činnost by možná v dílčích momen
tech mohla být označena za nepři
jatelnou pro současnou kulturní
politiku, jak již učinilo ministerstvo
kultury, avšak takové obvinění by na
sebe mohlo upoutat i mezinárodní
pozornost a to je nepochybně nežá
doucí. Avšak ekonomický labyrint
československých předpisu již mno
ha zrušením posloužil, i když se v
poslední době stalo oblíbeným argu
mentem spíše nalezení drog...
VI.
Jazzové sekci by v této chvíli nej
více pomohla mezinárodní solidarita
humánních organizací. Jako izolo
vaný projev v rámci své země by
mohla být při soustředění určitých sil
pozvolna a nehlučně zardoušena. Ale

její členství v Mezinárodní jazzové
federaci při Hudební radě UNESCO
situaci přece jen zkomplikuje. Právně
je sice i tato vazba problematická:
ministerstvo kultury ČSR toto člen
ství neuznává, protože jej samo pře
dem nedoporučilo, ale to odporuje
chartě UNESCO podepsané Česko
slovenskem, že každá organizace
nebo jednotlivec se mohou stát čle
ny té které organizace UNESCO,
pakliže budou přijaty, což se u Jazzo
vé sekce stalo před několika lety.
(Výjezdy na zasedání výboru členů
z ČSR jsou ovšem často zakazovány,
takže Mezinárodní jazzová federace
si sama nemůže objektivní situaci
ověřit.) I neurčité vědomí, že jde o
organizaci “ nějak napojenou" na
UNESCO přece jen ovlivňuje konání
i rozhodování některých úředníků
nebo funkcionářů obavou, že z pří
padného zrušení by mohl být “něja
ký malér” - a malér jakéhokoliv druhu
je přesně to, čemu se úředník státní
správy snaží vyhnout. Zásada jedno
ho z dřívějších pracovníků hudebního
oddělení ministerstva kultury ČSR,
že ze všeho nejdůležitější je “ na první
ho gáže a dobrá stolice” platí i pro ty,
kdo její doslovné znění neznají. Okol
nost, že Jazzová sekce stále ještě
přežívá, naplňuje úžasem většinu
pozorovate lů v Č eskoslovensku.
To je ovšem pro státní správu situace
velmi nebezpečná, neboťmůže even
tuelně vyvolat pochybnosti o výkon
nosti systému, který si jinak zcela
spolehlivě dokáže vynutit srovnání
kroku. Rovnováha mezi strachem
z maléru a strachem z případných
důsledků neustálého váhání je však
velmi choulostivá záležitost a těžko
předpovědět, jaká bude situace v do
bě, kdy tento materiál vyjde tiskem.
Stejně choulostivá je ovšem i otázka
případné podpory ze zahraničí: její
nasměrování do vysloveně politic
kých tónů může naopak vyvolat ar
gument, že Sekce přece jen byla
agenturou politické diverze uvnitř
socialistické společnosti, i když to
ovšem celá činnost Sekce vyvrací.
Prospěšnější je zájem mezinárodních
kulturních a uměleckých organizací
o činnost Sekce. Může se projevovat
objednávkami jejích publikací (mno
hé z nich jsou zasílány už dnes do
zahraničních knihoven), nabídkami
pořadů nebo souborů pro akce Sek
ce (některé ze zahraničních účastní
ků se Sekce pokoušela získat i na
základě dvoustranných kulturních
dohod, které ČSSR uzavřelo s jinými
státy) nebo jakýmkoliv projevem záj
mu o činnost Sekce, který ovšem
bude procházet zcela oficiálními
kanály zastupitelských úřadů a mi
nisterstva kultury ČSR. Sekci šlo
ostatně vždycky především o to, roz
šířit možnosti kulturního vyžití svých
členů o takové projevy, které je za
jímají, a které nejsou vysloveně za
kázány, ale které při úřednickém

způsobu řízení kultury zůstávají v
pozadí právě pro úřednický (praxí
a zkušenostmi ovšem zdůvodněný)
strach z maléru. Zásada, že kdo se
bojí, nesmí do kultury, je příliš idealis
ticky krásná, a činnost jediné Sekce ji
nepochybně neprosadí do praxe, kte
rá je orientována zcela opačně. Ale
deset let činnosti Jazzové sekce už do
historie kulturního dění v Českoslo
vensku vepsalo kapitolu cennější
a zajímavější, než mnohé oficiální
monstrepodniky.
Mary Novák
Poznámka redakce:
Tato zpráva zachycuje stav zhruba
před tři čtvrtě rokem. Od té doby
došlo k několika závažným událos
tem. Především vydala Sekce v edici
Jazzpetit, vycházející "jako příloha
bulletinu JAZZ pro interní potřebu",
dílo Bohumila Hrabala Obsluhoval
W
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jsem anglického krále, v Českoslo
vensku cenzurou potlačené (viz.
obr. příloha). Toto tištěné vydání
nese na patitulu faksimile Hrabalova
věnováni “ Čtenářům Jazzové sekce",
datované 22.2.82. Následoval výbuch
úředního hněvu: Hrabal byl řízně
povolán, aby se zodpovídal na "pří
slušných místech", která mu vyhro
žovala, že bude-li nadále dělat "ta
kové skopičiny", přestanou mu vydá
vat i texty, které bohužel upravuje
pro vkus současného establišmentu.
Po těchto výhrůžkách prý Hrabal
podepsal prohlášeni, že Sekce vy
dala text Krále anglického bez jeho
vědomi: evidentní rozpornost tako
vého prohlášeni a faksimilového vě
nování stalinským úřadům samozřej
mě nevadí. Přesto si prý Hrabal
neustále posílá na Sekci pro nové
a nové výtisky, které pak pilně distribuje mezi svými přáteli a obdivovate
li. Aféra však byla zřejmě signálem
k přenošení snah Sekci zničit z ku
loárů a úřadoven "příslušných míst"
na veřejné fórum. /T rib u n ě 12/1983
vyšel paličský útok na sekci z pera
nějakého soudruha Krysy (nebo tak
nějak: moje kopie článku je špatně
čitelná) nazvaný “ Nová vlna se sta
rým obsahem a hned po něm výlev
soudružky Bakešové Prevít rock - a

my? v Rudém právu 30.3. 83. Oba
jsou napsány metodou, kterou analýzoval už George Orwell v Poctě Katalánsku. Sekce odpověděla nepubli
kovaným rozborem, který hravě
vyvrátil pseudoargum enty těchto
nepříliš věci znalých, zato svou věcí si
tím jistějších pravověrozvěstů (opíra
jí se přece o cenzuru, která se opírá
o vládu, bezpečně opřenou o stranu,
opírající se o Sovětský svaz). Oba
články a odpověď Sekce uveřejní
me v příštím čísle Západu. Na zákla
dě této odpovědi byly ihned rozpuš
těny skupiny tzv. Nové vlny; pokud
šlo o p ro fe s io n á ln í hudebníky,
odebrali jim "kvalifikaci", tj. povoleni
živit se hudbou, a všichni dostali
obsílky na Úřad "ochrany práce". Za
reálného socialismu takhle říkají
instituci, jíž se za socialismu ná
rodního říkalo stručněji Arbeitsamt
Ve chvíli, kdy jde tento článek do
tisku, je situace okolo Jazzové sekce
stále nevyjasněná. Zatčen, pokud
víme, nebyl zatím nikdo. Dojde-Uvšak
k tak radikálnímu zásahu proti legál
ně ustanovenému spolku lidi, kteří
nechtějí nic než poslouchat jazz
a rock místo chvalozpěvů na stát
níky, místo dávno mrtvého folkloru
nebo měšťácko-gulášově socialis
tických sukerinsongů zasloužilého
umělce Karla Gotta, a občas si přečíst
knihu nenapsanou tak, aby tomu ro
zuměli i soudruzi z ÚV KSČ, bude to
velmi pravděpodobně znamenat, že
ouřady ve své bezedné moudrosti
vytvoří další disidentské hnuti, nu
mericky mnohem silnější než Charta

77 a pro generaci vyrostlou už za
gulášového socialismu patrně vlád
noucí i mnohem emocionálnějším
appealem.

□

Pro ty, co bydlí daleko od Evropy...
POTRAVINY PRO
ČESKOSLOVENSKO
Všem příbuzným a známým v Česko
slovensku můžete poslat svým jmé
nem přímo z Némecka potraviny čl
ovoce. Při poslánf dráhou Jako spěšnlna Je zásilka již na druhý den v Če
skoslovensku. Poštou o něco déle.
Informace, seznamy zboil a ceny sl
vyžádejte u servisní služby EL,
Postfach 70 0103,
D-6000 Frankfurt/M 70,
WEST GERMANY

“Hledám mého kamaráda z dětství,
který údajně žije v Kanadě. Jmenuje
se Josef Kraje - veterinární doktor,
původem ze Světlé nad Sáz.
Odpovědi na adresu: Marta Iskander,
5838 Hllldon Str.
McLean, Vlrglnla 22101, USA.
Telefon: (703) 532-1867

Román Jiřího Klobouka
JAZZ I (Po válce)
Archa, Eggenfelden, Německo (1983)
a jeho sbírku povídek
NÁVRAT DOMŮ
Konfrontace, Švýcarsko (1979)
lze objednat na adrese:
BOOKS
828 Tavistock Road
Ottawa, Ont. Canada K2B 5N4
(v Evropě též přímo u nakladatelů)
Cena každé knihy 10 dolarů
včetně poštovného

Cena Egona
Hostovského
Vítězem ceny Egona Hostovského
pro rok 1982 je Lenka Procházková
za knihu Růžová dáma, vydaná nakla
datelstvím Index v německém Kolíně.
Cena je udělována ročně za nej
lepší knihu napsanou českým nebo
slovenským autorem, který nemá
možnost publikovat v Českosloven
sku. Porota sestává z J. Kovtuna,
A.J. Liehma, J. Škvoreckého a G. 2ekulina.
Udělení ceny je v pořadí čtvrté,
pod záštitou Střediska pro ruská a
východoevropská studia na toront
ské univerzitě.

_____________ Humor
Zamyšleni nad myslivosti
Není, bohužel, možné, uveřejnit
na omezeném místě celou knihu
Františka Šrámka, "O lovech amyslivc íc h ” (vyd alo S tátní zem ědělské
nakl. 1982). Proto otiskujeme jen
několik výňatků a doufáme s auto
rem, “že v tobě, milý čtenáři, cosi zarezonuje” . Z toho důvodu jsme zařa
dili náš výběr do rubriky humoru.
Pokud v tobě, můj m ilý čtenáři,
moje vyprávění nevyvolá touho pro
niknout do tajů myslivosti, potom
věz, že to je jen a jen moje vina. Mysli
vost má objektivní hodnoty, které
jsou lidstvu pro mnoho důvodů velmi
prospěšné, a to nejen z hlediska
hmotných přinosů, ale I významu pro
form ování moderního, všestranně
rozumově a citově vybaveného so
cialistického člověka.
Ještě něco. Kéž by v tobě, milý
čtenáři, po přečtení mých řádků
zarezonovalo Pascalovo slovo ra
dosti, kterou procítíš, když očekáváš
autora a nalezneš člověka. K tomu
dodávám: člověka, který je skrom
nou částečkou, objektem, ale také
subjektem epochy nejen Pascalem
netušené.
Stiskl jsem spoušť. Jelen značil
komoru, nezlomil se však, ale vběhl
do houštiny lemující spásané pole
ovsa z pravé strany.
Egrtovo posouzení situace bylo
energické:
"Značil spodní komoru. Bude to
dobré. Musíme za ním, dokud je svět
lo.”
Vešel jsem do lesa a křížem krážem
jsem jej procházel. Dostal jsem se
několik set metrů protisvahu, ale jele
na jsem nenašel. Po tom, co se ode
hrálo s kňourem, byl můj stav zou
falý. Studený pot mi promáčel koši
li i loveckou vestu tak, že by je bylo
možno ždímat. Beznaděj naplnila
mou mysl. Jestli se bude opakovat
totéž co s kňourem! Vždyť jsem mí
řil pečlivě, byl jsem klidný, jelen zna
čil komoru. Je to velké zvíře, jeho
vitalita je obrovská. Začal jsem kří
žem krážem sestupovat dolů. Vidět už
dobře nebylo. Moje muka rostla.
Vtom se ozvalo krátké zapísknutí!
Zvolal jsem:
"Tady jsem!”
“ Mám ho!"
Jen ten, kdo prožil totéž a je stejné
senzitivní, pochopí, co se ve mně
dělo. Rozběhl jsem se za Egrtovým
hlasem. Ozýval se mi, abych neztra
til směr. Konečně jsem ho uviděl.
Stál nad zhaslým jelenem. Když jsem
se k němu přiblížil, vyběhl proti mně.
Objali jsme se a snad to není pro
chlapa ostuda, když řeknu, že jsme

plakali dojetím. Totéž se opakovalo
při předávání úlomku. Jelen byl
překrásný, ležel na břiše, bradu slo
ženou na zemi. Tak tady skončil svůj
životní běh!
Hluboce lituji, že nemám schop
nost věrohodně popsat, co se po
tom odehrálo. Nechť mi čtenář pro
mine, že to, co mu dále sdělím, bude
jen torzo skutečné atmosféry i běhu
dalších radostí.
Duchapřítomný Vilém předvídal,
že taková událost, jako úspěšný lov
jelena, se musí oslavit. Proto s sebou
přivezl potřebnou dávku alkoholu
a sklenice. A tak, ač Egrt je abstinent,
ani on neodolal a několikráte jsme
připili na úspěšný lov a vzdali hold
krásnému tvoru našich lesů. Ale i
Egrt na vše pamatoval. Přivezl s se
bou dva kbelíky, do nichž vložil obro
vitá játra, ledviny, srdce, slezinu,
lízák, plíce a také zhruba očištěný
bachor. Ten pro divočáky Vendulku
a Richarda, pro ně je skutečnou
pochoutkou. Můj syn odnesl oba
kbelíky na pole, prakticky na místo
odstřelu, dcerka vzala mou, man
želka Egrtovu kulovnici a následo
valy syna. Miluška Přibylová odnesla
koš s lahvemi a sklenicemi, Egrt s
Vilémem (ten disponuje také velkou
silou) jelena uchopili za parohy a
pomalu ho táhli z kopce dolů. Mne k
jelenovi nepustili. Dostal jsem za úkol
jim svítit a vyhledávat nejvhodnější
trasu, po níž by jelena dostali na pole.
Přestože smrčina byla velmi hustá a
zem pokrytá množstvím zbytků po
těžbě, transport obrovského zvířete
při velké síle Egrta a Viléma postupo
val poměrně rychle. K okraji lesa by
lo asi 60 m a ty byly překonány za
pár minut.
Egrt i Vilém hlasitě oddechovali.
Jak by ne! Jelen vážil určitě přes
180 kg. Mezitím přijel i Láďa Pod
zimek s traktoristou Martínkem.
S obdivem si prohlíželi jelena. Egrt
k němu ulehl a obejmul ho levou
rukou.
‘‘Sedněte si k němu,” zazněl jeho
hlas ke mně prosebně.
Udělal jsem to velmi rád. Měsíc
v úplňku ozářil svým svitem prostor
Ostrovů. Tu začal Vilém zpívat ná
rodní píseň. Moje žena se k němu při
dala. Vilém přešel hned na druhý
hlas. Tak byl na československopolských hranicích vzdán hold králi
našich lesů způsobem výjimečným.
Píseň následovala za písní. Jedna
hezčí než druhá. Egrt i já jsme měli
oči plné slz. Ale dojati byli všichni.
Představ si, čtenáři, že v prostředí
plném kouzla došlo k projevům na
hodile seskupených lidí, kteří spon
tánně vyjádřili své pocity. Vilém s
mou ženou zpívají prosté překrásné
národní písně. U jelena leží Egrt.

Co řekli o Západu
“ Když jsem čet Západ, tak jsem mlas
kal.”
Pascal
"Čtěte Západ všicki.”
Jaroslav Vrchlický
“ Na Everest když jsem lez, Západ
jsem si s sebou nes.”
Sir E. Hillary
“Západ je blbější než Rusák!"
President Gustáv Husák
“ Bez Západu ani ránu!”
Mohamed Ali
“ Dělají to amatéři, ani jeden fachman.”
Internationaler Schachgrossmeister
Pachman
“ Lepší než kremrole, je Západ na
stole.”
Marie Janků-Sandtnerová
“ Západ je hezký.”
Dostojevský
“ Nic zvláštního to nejni.”
Ajatolah Chomejni
‘Čtu to pořád dokola.”
Filmový režisér Copolla
“Je mi z toho na nič.”
Vladimír lljič
“ I já jsem na to jak vůl nalít.”
Servít
“ Západ má švung.’’
Mao-Tse-Tung
“ Západ má říz.”
Taylorová Liz
“ Nechť se Západ mezi českým lidem
šíří!”
To vám přejí Blaničtí rytíři
“Jednó Západ všici čist budó."
Pierre Trudeau

Velikán mezi myslivci, člověk, který
má neoddiskutovatelnou zásluhu, že
za víc než 20 let obětavé práce, v
ostrých bojích proti neporozumění
a hlouposti jiných, vypěstoval v polesí Zaječiny nejsilnější mufloní zvěř
na světě. A kolem nich my, obyčejní
lidé.
Potom se stalo něco, co Vilém
nikdy předtím na dovolené, stráve
né u mé, neudělal. Zpívá vždy rád
a ochotně národní a populární písně
u táborového ohně a doprovází se
sám na kytaru. Teď, protože mé má
rád, ví, že miluju Smetanova Dali
bora, teď na rozhraní dvou států,
mezi lesy, při svitu měsíce, zazpíval
naplno árii Zdeňkův sen z Dalibora.
Nevím, ale myslím, že takhle nebyl
ještě nikdy zakončen úspěšný lov
jelena.
□

“ Se Západem trávím každou chvíli."
Džugašvili
“Západ do černého míří.”
S poklonou Tři Mušketýři
“Západ? To je škoda slov!”
Jurij Andropov
“Víc Západu, nejen troška!”
Němcová (Božka)
“ Má to koule jako bejk."
Josef Švejk
"Po si lej te mi to."
Císař Hirohito
“ Lidé bděte, Západ čtěte.”
Julius Fučík
(tohle nám řek jen tak zpola, ústy
Ladislava Štolla)

Slepý mládenec

Za inspiraci vděčím Ing. Benediktu
Upírovi, velkému průkopníku praž
ského metra.
-elV rámci průzkumu mínění o “Západu”,
obracíme se na čtenáře, aby nám
laskavě zasílali glosy slavných veli
čin, jimž přišel náš časopis do ruky.
(Prosíme, aby se případný příspěvek
nevymykal publikovatelnému jazyku.)

□

Generační zpěv

Vysočany, Libeň
Jiří Dědeček
Vysočany, Libeň,
to jsou pražský čtvrti
kdo sem večer zajde
ten je synem smrti
Sem nejezdí žádný
auta s turistama
sem se slušná holka
neodváží sama
Chátrají tu domy
z první republiky
daleko od Hradu
blízko do fabriky
Lidi, co tu bydlej
mají těžkou chůzi
zaprášený oči
zamazaný blůzy
Strašně se tu bojím
když jdu večer domů
a ze tmy se za mnou
točí bělma Romů
Nic proti těm očím
nic proti těm lidem
to mně děsí pouze
Vysočany, Libeň
Vysočany, Libeň
jako jména dvou vísek
ale vzduch je tady
těžkej jako písek
Polibek tu chutná
jako pomyje
Vysočany, Libeň
periferie...

Jaroslav č ejka
Na naší planetě svítí
kontrolky rudých hvězd.
Země je protkána sítí
neviditelných cest.
Nosíme tenké modré košile.
Co na tom, že jsme
trochu horkokrevní.

PASTRY PLAČE, O&U PASTRY
DELITE, INC.
1572 Bayview Ave., Toronto, Ont.
2
blocks from Eglinton.
Telefon: (416) 481-4523 - Kadlec

Náš vyšší princip je dorazit do cíle,
přemáhat únavu, dokud se nerozední.
Možná že za sto let ve stavu bez tíže,
zaspíme války i revoluce,
zatím však
přes všechny letové obtíže
píšem své básně a rezoluce.

šedovlasý, 35 let, 182/78, se rád
seznámí za účelem pozdějšího sňat
ku.
Zn: Foto čestně vrátím, do adm. t.l.

Plánujete dovolenou na Floridě?
JASMÍN VILLA MOTEL
801 S. Oceán Blvd.,
Pompano Beach, Florida 33062
Tel.: (305) 941-7930
Jednoložnicové byty s kuchyňkou *
Pokoje s kuchyňkou * H otelové pokoje
s ledničkou * Barevná televize a telefon
v každém pokoji * Velký bazén * Pouze
100 m od moře * Kulečník * Ping-pong *
Shuffleboard * Barbecue * O bchody a
restaurace nablízku *
Těší se na Vás Vaši krajané
______ Lajoš a Ja n a N aňákovi________

Interview

Rozhovor s Gordonem Skillingem
"Welcome," přivítal mne ve dveřích
cihlového domku v oblíbené reziden
ční čtvrti Toronta. Vysoká Stihlá
postava s mladistvou kšticí a jasnýma
očima. Jen našedivéló vlasy nazna
čují stáří, ale nikdo by mému hostite
li nehádal sedmdesát let. Hovoříme
anglicky, ale česká slova prosakují
konverzaci a nakonec končíme v
podkrovní studovně poznamenané
jedním tématem - Československem.
Staré rytiny Prahy, knihy v češtině/
slovenštině a o Československu, o ri
ginální oleje českých malířů... "Ma
teriálů o Československu zde již moc
nemám, deponoval jsem vše v kn i
hovně torontské univerzity." Přiky
vuji, jak bych nevěděl. Mým hosti
telem je profesor Gordon Skilling,
vědec světového jména, jeden z nejpřednějšlch znalců moderních čes
koslovenských dějin a politiky. Sbír
ka o níž se zm ínil je snad největší p ri
vátní sbírkou na téma soudobého
Československa, a profesoru Skillingovi sloužila jako dokumentační
báze k početným publikacím na
československé téma. Z jeho prací
vzbudily mezinárodní obdiv obzvláš
tě dvě knihy - Přerušená revoluce
v Československu (Czechoslovakia's
Interru pte d Revolution), masivní,
detailní ale přitom jasný a neoby
čejně objektivní rozbor vývoje v
Československu v šedesátých létech
a hlavně v roce 1968, a Charta 77 a
lid ská práva v Č eskosloven sku
(Charter 77 and Human fíights in
C z e c h o s lo v a k ia ), o b d iv u h o d n ě
dobře dokumentovaná, metodická
analýza Charty a perzekuce chartistu Husákovým režimem. Obě
publikace budou bez přehánění po
desetiletí sloužit jako základní zdroje
Informace o politickém vývoji v
Československu v šedesátých a
sedmdesátých létech. Naše čtenáře
budou jistě zajímat názory nestran
ného experta na některé klíčové
problém y naší národní existence.
Za Západ rozmlouval s Gordonem
Skillingem Jiří Fabšic.
Západ: Jak došlo k tomu, že mladý
talentovaný Kanaďan se zaměřil na
studium Čechů a Slováků?
Skilling: Přišlo to v poloviné třicátých
let kdy jsem studoval v Anglii. V té
době - dnes je to těžko uvěřit - ČSR
byla předmětem obdivu jako jediná
demokratická země ve střední Evro
pě, a jméno Masaryka mělo zvuk.
ČSR také byla osou předválečného
bezpečnostního systému naměře
ného proti nacistické expanzi. A tak
jsem přešel z oxfordské univerzity,
kde jsem studoval, do Londýna, kde
jsem začal pracovat na doktorátě z

české historie pod profesorem R. W.
Seton-Watsonem, předním znalcem
a přítelem Československa.
Západ: Kdy jste poprvé přijel do
Československa a jaké byly Vaše
dojmy?
Skilling: Do ČSR jsem přijel v létě
1937, několik týdnů před úmrtím
Masaryka. Jeho pohřbu jsem se zú
častnil, bylo to dojímavé. Také si
živě vybavuji oslavy výročí legionář
ské bitvy u Zborova, přerostly ve
velké demonstrace na obranu repu
bliky proti nacismu...
Západ: Ve své skromnosti jste se
nezmínil o významném datu ve Va
šem osobním životě...
Skilling: Ano, 16. října 1937 jsem se
oženil na Staroměstské radnici v
Praze. Moje paní Sally je rozená
Američanka a seznámil jsem se s ní
v Londýně... Doprovázela mne při
skoro všech cestách do Českoslo
venska.
Západ: Do Československa jste se
opět vrátil v květnu 1938 a prožil
jste tam M nichova Březen 1939. Jaké
jste si odnesl vzpomínky?
Skilling: Dojmy z mnichovské krize
by se daly shrnout do tří bodů. Zapr
vé, velmi působivá byla odhodlanost
československého lidu a armády
bránit republiku proti Hitlerovi.
To bylo velmi dojemné, to že lidé
byli ochotni obětovat své životy za
správnou věc. Druhým silným zážit
kem bylo chování presidenta Beneše.
Jeho rozhodnutí přijm out mnichov
ský diktát se zdálo být v rozporu se
smýšlením společnosti... Třetí sil
ný pocit byl pocit zrady Českoslo
venska západními velmocemi, Britá

nií a Francií. Pokud se týče Sovět
ského svazu, mnozí tehdy doufali že
Sověti pomohou. Já také doufal.
S odstupem času se zdá, že Stalin
by býval na pomoc nepřišel bez
účasti Francie a Anglie.
Západ: To nás vede k ožehavé otázce:
Mělo se Československo bránit na
podzim 1938? Mohlo se bránit?
Skilling: ČSR se mohla bránit, ale
Beneš na to měl jiný názor. Obával
se materiálních a lidských ztrát které
by přinesla válka. Navíc věděl, že
Hitler by ČSR nakonec stejně okupo
val. Cena odporu se mu proto zdála
příliš vysoká. Poláci nekapitulovali
a zažili události jimž Beneš chtěl
zabránit. Ale to že nekapitulovali
podpořilo jejich národní charakter.
M nichovská k a p itu la ce naopak
vážné poznamenala morální pozice
Čechů a Slováků.
Západ: Kdysi jste napsal článek o
národním charakteru Čechů a Slo
váků. Mohl byste je j zrekapitulovat
pro naše čtenáře?
Skilling: Výraz “ národní charakter"
se mi nelíbí. Dávám přednost výrazu
“ politická kultura” národa. Češi mají
dlouhou tradici pluralismu v politic
kém a sociálním smyslu. Tradičně se
snažili jednat v demokratickém duchu,
což předpokládá kompromisy. Moder
ní česká demokratická tradice začala
v roce 1867 (s rakouskou konstitucí),
ale byla potlačena v roce 1939 a opět
v době stalinismu. Jinými slovy,
pluralismus se prolínal s obdobími
anti-pluralismu nebo totalitarismu.
Husákův režim je například proti
kladem pluralismu...
Západ: Myslím že část české a slo
venské inteligence by s Vámi nesou
hlasila co se týče domácích kořenů
nedemokratické tradice. Asi by na
mítali, že demokratická tradice je
našim národům vrozena, že jaksi
pramení z té domnělé "hoiubičl po
va h y” , zatím co nedem okra tické,
totalitní modely jsou importované
zvenku. Jiným i slovy, bez vnější
intervence by češi a Slováci instink
tivně gravitovali k demokracii.
S killin g : Nedem okratická tradice,
bohužel, je součástí československé
politické kultury. Projevila se napří
klad v době nacistické okupace, v tom,
že někteří Češi kolaborovali a mnozí
jiní se přizpůsobili. I když to nedělali z
vlastní iniciativy a nechali se vést,
přesto jednali v totalitním duchu.
A nezapomeňte na existenci KSČ.
Pravda, umírněné křídlo komunistů
se původně klonilo k sociálně-dem okratickým principům . Předsta
vitelem tohoto směru byl Bohumír
šmeral. Ale Šmeral byl v roce 1929
nahrazen takzvaným bolševickým

vůdcem, ve skutečnosti stalinistou
Gottwaldem . Stalinístická tradice
pak, až na několik kratších období,
dominovala politiku KSČ až do dneš
ka. A partaj není abstraktní instituce,
tvoří ji statisíce a milióny Čechů a
Slováků, kteří v minulosti podporo
vali stalinistický režim a dnes Hu
sáka. Takže, opět, myslím že v ČSR
existuje domácí, nedem okratická
tradice - KSČ je toho důkazem!
Západ: Jablkem sváru mezi vzděla
nými Čechy a Slováky jsou události
kulm inující v únorovém puči roku
1948. Podle vašeho názoru kdo kromě komunistického vedení - nese
odpovědnost za puč?
Skilling: Myslím, že odpovědnost
nutno rozdělit mezi presidenta Be
neše, který se dobrovolně a vskutku
enthuziasticky podřizoval Stalinovi,
milióny těch, kteří měli iluze o ko
munismu a hlasovali pro KSČ v roce
1946, a demokratickými politiky, kteří
miskalkulovali a nepodpořili Beneše
v kritickém okamžiku.
Západ: To nás přivádí kproblému sta
linismu v Československu . . .
Skilling: Je známo, že v roce 1948
KS č měla dvě křídla, umírněné - ve
dené Klementem Gottwaldem a radi
kální s Rudolfem Slánským. Gottwald
si možná přál mírnou formu komuni
smu, ale skončil jako agent nej
dogmatičtějšího totalitního stalini
smu. Myslím, že on a lidi kolem něho
byli docela zklamáni systémem, který
zavedli.
Západ: Je vůbec možné zavést v
sovětské sféře vlivu režim který,
řekněme, by byl politicky centrali
zovaný, ale přesto by respektoval
zájmy jednotlivce? Jak se v tomto
kontextu jeví pokus o "socialismus
s lidskou tváři" z roku 1968?
Skilling: Rok 1968 byl pokusem o
obnovu demokratických principů v
nových podmínkách. Byl to pokus
započatý a do značné míry vedený
komunisty. Mnozí považovali huma
nizovaný komunismus za neusku
tečn iteln ý paradox. Podle mého
názoru československý experiment
mohl uspět. Ale v Československu
existovaly vlivné skupiny, které opo
novaly liberalizaci - stranický aparát,
policie, složky armády... Je těžko
odhadnout do jaké míry existence
a akce těchto skupin přivolaly so
větskou intervenci, ale je jasné, že k ní
přispěly. Jinými slovy, domácí nede
mokratické elementy byly spoluzodpovědné za neúspěch českoslo
venského experimentu.
Západ: V roce 1981 jste publikoval
velmi působivou analýzu Charty 77
a reakce Husákova režimu. Mohl
byste našim čtenářům ve zkratce
vysvětlit význam Charty?
Skilling: Charta opět navazuje na
pluralistickou, demokratickou tra
dici. Charta však vykrystalizovala
mimo komunistickou stranu a proti
ní. Je to široké hnutí - zahrnuje bý-
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Libo-li Západ či nelibo-li?
S
prosincovým číslem dostali
čtenáři Západu nenápadnou žlutou
kartičku s otázkami. Někteří ji asi
vyhodili. Jiní nám ji vrátili zpátky, a
někteří ji dokonce vyplnili. Tato an
keta pro nás měla velký význam, pro
tože nám ukázala, jak se na nás čte
náři dívají a co od nás vlastně chtějí.
Proto všem, kteří odpověděli, děku
jeme. Dá se předpokládat, že na an
ketu odpověděli hlavně ti, kteří k nám
cítí opravdu silný positivní vztah, ne
bo s námi silně nesouhlasí.
Statistické zpracování odpovědí
ukázalo pozitivní, avšak ne nekritický
postoj většiny odpovídajících. Cel
kově nás čtenáři hodnotí známkou
1,618 čili, někde mezi “vynikající”
a "dobrý” . Jeden z nich to vyjádřil
slovy “ dobří jste, ale vynikající ještě
ne” . Problém je, že nás mnozí lidé
nesrovnávají s časopisy vycházející
mi v Československu (to bychom ani
nechtěli) nebo s jinými exilovými
časopisy, ale třeba se Spieglem, Timem nebo Newsweekem. Několik
dopisů to naznačilo. Jestli v této
konkurenci jsme víc než dobří, jsme
rádi.
Z konkrétních rubrik si naši čtená
ři nejlépe hodnotí interview (1,716),
fejetony (1,735) a povídky (1,774).
Doufáme, že jejich úroveň udržíme.
Dobrá povídka či fejeton se nenajde
valé komunisty stejně tak jako kato
líky a protestanty. Mnoho signatářů
Charty jsou mladí lidé, kteří matné
pamatují rok 1968 a nemají žádnou
praktickou zkušenost s demokracií.
To je potěšující.
Západ: Kdyby si Slováci v ČSR mohli
svobodně vybrat vládu, myslíte že by
republika přežila?
Skilling: Slováci měli svůj stát v létech
1939/45 - a povstali proti své vládě.
Neobvyklý vývoj ve světové historii!
Ačkoli byli často zklamáni soužitím
s Čechy, domnívám se, že by dnes
svobodně zvolili Československo.
Západ: Kdybyste měl navrhnout na
Nobelovu cenu někoho z poválečné
generace Čechů a Slováků, kdo by to
byl?
Skilling: Nikdo z roku 1968. Snad fi
lozof Jan Patočka nebo dramatik
Václav Havel. Oba jsou stateční,
morálně nekompromisní jedinci, po
litičtí demokrati, které neodstrašila
léta perzekuce. Patočka již zemřel,
a protože Nobelova cena není udílena
posmrtně, Václav Havel, který je dnes
pronásledován, se zdá logickou vol
bou.
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často, a vynikající krajané, kteří jsou
schopni o sobě zajímavě vyprávět, se
také nehledají snadno.
Na druhém konci stupnice je věda
(2,547), humor (2,116) a filozofie
(2,067). Upřímně řečeno, vědou jsme
se zatím příliš nezabývali. Vychází
plno odborných a populárně vědec
kých časopisů v mnoha jazycích a
nechceme je opisovat a duplikovat.
Na druhé straně bychom rádi psali
o úspěších našich vědců ve světě.
Vytáhnout populárně vědecký pří
spěvek z vážných mužů vědy je však
výkonem převyšujícím všechny zná
mé m o d ifika ce Sisyfova údělu.
Tato mezera se dá vyplnit, když nám
aspoň naši čtenáři - vědečtí pracovní
ci pošlou separáty svých publikací,
které považují za zajímavé. Není
třeba “sebepochybovat".
Humor se také dá vylepšit, ale
vyžaduje to dobré humoristy. Humor
je vzácné kvítí, jak ví každý, kdo se
porozhlédl po většině exilových
časopisů. Slabší ohodnocení filo 
zofické rubriky je trochu problema
tické. Časopis našeho typu se nemí
ní specializovat na čistou filozofii,
spíše se chceme věnovat filozofii
aplikované, zejména na otázky de
mokracie, lidské společnosti a na
šeho národního života.
Výsledky ankety nás přivedly k
tomu, abychom znovu probrali celko
vé zaměření časopisu. Západ, se svý
mi 32 stranami jednou za dva měsíce,
nemůže být vším. Určitá specializace
je nutná. I jiné časopisy jsou speciali
zované. Socialisté mají Právo lidu a
České slovo, reformní mají Listy, ka
tolíci mají několik časopisů ... V ně
kterých z nich, zvláště v těch evrop
ských, převládají zprávy z Českoslo
venska. My jsme trochu jiní. Chtěli
bychom být především časopisem
exilu pro exil. Chtěli bychom obsáh
nout vše, co naši lidé v exilu dělají,
jak jsou úspěšní a jak žijí. Takový
časopis má význam i pro Českoslo
vensko, protože je protiváhou k
nesmyslným tvrzením Rudého prá
va a podobných plátků o bídě v exi
lu. Lidé, kteří odejdou z Českosloven
ska na základě promyšleného osob
ního rozhodnutí, že v tamním socia
lismu se nedá žít, zpravidla za hrani
cemi pookřejí, a po překonání počá
tečních nesnází se snaží něco zajíma
vého dělat. Takový exil je tedy spíše
exilem pozitivním. Statistiky ukazují,
že náš průměrný příjem je často vyšší
než příjmy obyvatel hostitelské země.
Malíři malují, spisovatelé a novináři
píšou, řemeslníci budují své podniky,

a všichni jsou rádi, že už nemusí:
okna zdobit, čest práci zdravit, kladný
poměr k socialistickém u zřízení
dnem i nocí ukazovat... A hlavně,
naše děti nemusí nic z toho, k čemu
je československé dítě denně donu
cováno.
Jeden čtenář nám napsal, že prý
máme být “vážnější” . Ale kdepak,
my máme humor docela rádi, a myslí
me si, že je dobré se občas hluboko
od plic zasmát, a třeba i sami nad
sebou.
Tolik k celkové tendenci časopisu.
A nyní k některým připomínkám
čtenářů. Někteří napsali, že jsme
si časopis zmonopolizovali a nikoho
mezi sebe nepustíme. Prý se v časopi
se opakují stále stejná jména. Podí
vejte se však na druhé časopisy.
Hodné článků je nepodepsaných,
tedy psaných redaktorem. Exilové
časopisy často závisí na píli jednoho
člověka. Nás je díky bohu osm, a když
je potřeba, vyplníme vakuum tam,
kde se druhým lidem psát nechce.
Při výběru článků mají většinou prio
ritu příspěvky nečlenů redakční ra
dy. Tedy jsou-li k disposici. V anketě
řada lidí slíbila, že budou psát na nej
různější témata. Ještě tedy uvidíte
nová jména.
Různorodost zájmů našich čte
nářů se projevila nejen v hodnocení
časopisu, ale i v tom, co by v Západu
chtěli číst. Považujeme většinu návr
hů spíše za podněty pro ty, kdo jsou
ochotni sednout a napsat sami, nebo
dodat materiál. Co se týče celkového
stylu, čtenáři dávají přednost krat
ším příspěvkům, vtipně psaným do
brou češtinou. Nejlepší jsou takové
články, které “ od čtenářů vyžadují
myšlení” . Co se týče témat, čtenáři
volají po čerstvých zprávách z Evro
py, USA, Československa i z jiných
zemí, chtějí víc “ drbů” (o lidech, o
současných trendech doma, v SSSR i
ve světě); svět očima krajanů; co
dělají ostatní exilové skupiny, Poláci,
Rusové, Vietnamci, Kubánci; proč
západní velkoprůmysl a banky fi
nancují komunistické režimy; víc o
naší historii, o tom, zda se výsledky
jaltské konference dají změnit; o
budoucnosti českého národa. Infor
mace o imigračních zemích, infor
mační desatero pro Kanadu, Austrá
lii, USA; o emigrantech v Izraeli,
Anglii, Německu; integrace do nové
společnosti; jak přežít na Západě;
rozhovory s úspěšnými emigranty;
sjednocování rodin a o azylu; právních
záležitostech, psychologických a
generačních otázkách exilu; o úctě
ke starým krajanům; přehledy exilo
vých časopisu; o krajanských spol
cích: o Sokole, SVU, Radě Svobodné
ho Československa; víc o kultuře, víc
zasvěcené literární k ritiky, nejen
přehledy vyšlých knih; o kulturních
událostech ve světě; recenze ze svě
tové literatury; vzpomínky na osoby
a události československé literatury;
krátké povídky; o české hudbě, jazzu

Pod falešnou
vlajkou svobody
Pod tímto názvem byla v periodiku
The American Bulletin, č. 313, z břez
na 1983, který je vydáván v USA
Československou národní radou
americkou, uveřejněna informace o
tom, že 14. března 1983 guvernér
státu Pennsylvanie Richard Thornburgh vyhlásil v hlavním městé
Harrisburgu tzv, "Den slovenské
nezávislosti”. V proklamaci k tomuto
dni řekl:
“ V roce 1939 se slovenský lid pro
hlásil za svobodný a nezávislý národ
po staletích nadvlády jiných zemí.
Po vzoru vlády Spojených států, Slo
vensko zůstalo svobodné až do konce
druhé světové války, kdy bylo uchvá
ceno Sovětským svazem."
K tomu uvádíme jiný citát, tento
krát z projevu Dr. Jozefa Tisa na za
sedání Slovenského sněmu dne 14.
března 1939:
"Prichádzal teraz druhý úsek, ktorý
sa týkal nás. 'Sklamal som sa nielen
v čechoch, ale aj v Slovákoch’ - po
kračoval pán říšsky kancelář (Hitler,
pozn. red.). My nechceme Slovákov, ale nebudeme sa ich zastávat',
ak oni dostatočne neprejavia, že
chcú žit’ svojím samostatným živoa moderní hudbě; písničky s notami
a doprovodem; něco o současné
československé grafice; jazykový
koutek.
Také turistické informace a adresy
lidí, kteří jsou ochotni ubytovat kra
jany za protihodnotu; kde se dobře jí
a dobře bydlí.
čtenáři chtějí víc sportu; křížovky;
kuchyňské recepty; stránku prožený;
o výchově dětí; o studiu cizích jazyku;
o ochraně přírody; něco pro mládež;
o obchodním světě; o technických
novinkách; o zemědělství a živočišné
výrobě; Rychlé šípy na pokračování;
umělecké fotografie; centrefoldy
nejkrásnějších dívek exilu; citáty z
Bilakových projevů a úvodníků so
cialistického tisku. Články o nábo
ženství; víc ve slovenštině; jedno
číslo v němčině; víc pravicových
spisovatelů; častější ankety, zvláště
o politice; víc o vánocích a našich
národních zvycích.
Čtenáři dále navrhují, abychom
měli filiální redakci v Evropě; stálé
dopisovatele v různých zemích, méně
samožerných dopisů; méně polemik,
více diskusí; méně MacCourka; více
MacCourka; besedy a srazy čtenářů
Západu; besedy s redakční radou.
Se vším souhlasíme. Dobrovolníci,
pište.
Redakční rada
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tom, do všetkých konzekvencií. A pri
žiadnej příležitosti nepoviem Maďarom, že nepatria k nim, k Maďarom,
že nemám záujem, že je to vec Slovákov.
"Vycítil som, že tu je ten kořeň,
tu stým i Maďarmi, a že tu jetonebezpečenstvo.
“ Potom prečítal mi pán říšsky
kancelář zprávu maďarskú, že Ma
ďaři sa usiťujú obsadiť po tieto dni
slovenské územie. A proti tomuto
třeba sa osvědčit. 'Aber blitzschnell1
třeba sa osvedčiť. Toto osvedčenie
dať patřičným činiteťom na vedomie,
že slovenský národ má svoj štát, má
svoje územie, a preto třeba zabrániť
tomu, aby kdokol’vek si mohol náro
kovat1přístup na slovenské územie a
na slovenské obyvatelstvo. Niet času
na vyčkávanie, nie dni, ale hodiny
rozhodujú a preto - použil zas slova ‘blitzschnell’ riešime a rozriešime
otázku tak, ako nemecký záujem
v Evropě vyžaduje.”
Po přednesení projevu, z něhož
je tento výňatek, Snem Slovenskej
krajiny samostatnost Slovenského
štátu bez diskuse a jednomyslné
odhlasoval (podle knihy Konstantina
Čulena, “ Po Svatoplukovi druhá naša
hlava” , Cleveland 1947).
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PRAŽSKÉ UZENÁŘSTVÍ
638 Queen St. West, TORONTO,
ONT. M6J 1E4
Tel.: 364-1787

Literatura
Pivočáry
Jaroslav Vejvoda
(O žíznivých poutnících v literaruře a v
životě).
Z gym nasiálních dob a pouček si už jen
m atně vzpom ínám na učení o siločárách
v m agnetickém poli, o to výrazněji mi
však v pam ěti utkvěla jin á teorie, t.zv.
pivočár, kterou dle znám ého principu
definoval a před kolegiem několika
budoucích vědců v populární studovně
“ U rytíře M alvaze” nevyvratitelně ob
hájil jeden můj čilý spolužák. Povšiml si
totiž, že celý hlouček studentů bydlících
na Starém Městě směřuje vždy po vy
učování na malostranském Nerudově
gymnasiu zpět k dom ovu zpravidla delší
trasou po Karmelitské k M alostranské
mu náměstí a odtud přes Karlův most,
ačkoliv opačným směrem - přes Újezd k
Národním u divadlu - to bylo pro většinu
z nás mnohem blíže. Jev analysoval a
vznikla jakási m apa křivek, podobajících
se vrstevnicím na terénních speciálkách
a houstnoucích kolem známých výčepů.
M ilníky naší vzpom enuté delší cesty
nesly jm éna přitažlivá a prastará jako
“ U G laubiců” , “ U Schnellů” , “ U Steiniců” , “ U tří pštrosů” - a za mostem
ovšem “ M alvaz” a “U m odré štiky”
- zatím co kratší trasu vroubil jediný
lokál - na Újezdě pod Petřínem - při
pom ínající kantinu či venkovské nádraží.
Z těchto opakovaných a pečlivě za
znam enaných pozorování vznikla tehdy
nejen svérázná pivom apa vnitřní Prahy,
ale i učení o přitažlivé síle, kterou vyvíjejí
některé výčepy na kolem jdoucí. Učení o
to zajímavější, že m ěřená přitažlivost ne
p o d lé h a la s u c h o p á rn ý m fy sik áln ím
zákonům , nýbrž jevům a silám, které
nám bylo teprve poznávat a definovat.
Ty naše tehdejší radosti byly ovšem jinošské či polodětské a spočívaly spíše v
pozorování okolí, dekorace a publika mnohdy jen skleněnými dveřmi či
oknem - než v důkladném výzkum u, na
který ostatně nestačila ani kapsa a státní
fondy, jak pochopíte, nebyly této nové
disciplině otevřeny. (K poznání, že stej
ným výzkumem - pouze pod jinými heslyse mnozí vědečtí i jiní pracovníci už
dávno zabývají a to v celostátním měřít
ku a nezřídka celoživotně, nám chyběla
zralost.) Nicméně už tehdy jsm e zazna
menávali, že právě ta nejmagičtější centra
postrádají přitažlivosti ke konci týdne,
kdy se slavné starom ěstské lokály jako
“ U V ejvodů” , “ U dvou koček” , “ U
Křižovníků” a jinde, i ty neméně slavné
novoměstské: “U Ježíška” , “U Zpě
váčků” a ovšem “U Fleků” , ba i malo
stranské: “ U K ocoura” , “U B onaparta” ,
“ U krále brabantského” - abych jmenoval
vskutku jen příkladně a v obvodu histo
rické Prahy - zaplňují svátečními a tedy
nudným i pijáky a výletníky, jakož i
devisovými turisty a jejich fízlovskými
stíny. A tady končí, jistě mi dáte za
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pravdu, každá nostalgie. O statně lidská
zkušenost je filosoficky vzato nesdělitelná
a každá generace, b a i hlouček součas
níků, m á svoje vlastní vzpom ínky a také
hospody. Lokály, které jsem do svého
výčtu nezahrnul, nejsou proto horší než
jiné, jenom prostě nepatří k mé osobní
minulosti. Z tohoto hlediska by bylo ne
moudré a snad vůbec nemožné pokoušet
se byť jen náznakově o pivopis českých
pramenišť, které jak znám o zná každý
krajan (zejména v zahraničí) lépe a ovšem
po svém. Už jsem zažil v Curychu m nohé
spory o počet schodů, které vedly (dolů?!?)
k “ Pasovským” - nebudu podobné roze
pře bláhově vyvolávat ještě za mořem.
Vždyť literárních svědectví k daném u té
m atu je v české literatuře požehnaně a
mohu proto čtenáře s klidným svědomím
odkázat ke klasikům od Čecha, Nerudy
či Arbesa, přes bouřliváky H aška, Kuděje, Sauera až k básníkům současných
výčepů, mezi něž patří legendární Egon
Bondy i jeho bývalý libeňský druh, dnes
na odpočinku za P rahou, Bohumil H ra
bal. Raději se budu zabývat zkušenostmi
a působením pivních siločar, tedy s pivoč a ro v á n ím , m im o s ta ro p ra m e n n o u
oblast, v zahraničí, kde nápoje bohužel
zhusta chutnají jinak a proto se vzácným
příležitostem k nezkreslenému požitku
dostává badatelského významu. Zde
jedno z mých pozorování: V Curychu,
kde běžně čepují piva švýcarská a přesto
zde kdysi pobýval mimo Lenina, Tristana Tzary a Jam ese Joyce i vysočanský
piják a filosof Ladislav Klíma, seděl jsem
jednou s přáteli v jedné ze tří restaurací,
kde lze popít Plzeň - a to dokonce chla
zenou a ze sudu. Byl letní podvečer, zdi i
dlažba - v některých uličkách dosud jako
ve Staré Praze avšak bez puklin a pro

padlišť- sálaly žárem, otevřeným oknem
jsme sledovali chodce a mlčky, nábožně
jsme chutnali tu chladivou hořkost z
exportních sklenic s plzeňským znakem.
Ten erb mi připomněl jednu vyčtenou
příhodu a tu jsem dal k lepšímu. Vypráví
ji však původněji, protože z prožitku,
Zdeněk Matěj Kuděj v knížce o společném
putování s přítelem H aškem po vlastech
českých s dvojznačným titulem : “ Ve
dvou se to lépe táhne.” (M ám ji od Novokanaďana Olafa H aněla, jem už tím to
blahopřeji - k občanství - a děkuji - za
půjčku. D osud je u mne, ta knížka, ale
dále ji nepůjčím!) Nuže, dva žízniví poutní
ci a literáti putovali přirozeně ideálním
směrem - z Prahy do Plzně - kde však neměl
satirik H ašek lepší nápad než v hospůdce,
kam zapadli, hanět plzeňský znak hlasi
tým bádáním o tom , co v něm vlastně
představuje ten velbloud... Co vlastně
nevíme dodnes, protože plzeňští štam 
gasti přespolního šťouru drsně přerušili,
jak píše Kuděj, zatímco já jsem nestačil
vypovědět ani jeho štiplavý kom entář. Z
ulice se k nám totiž přiblížil postarší
chodec v slam áčku a s hůlkou, v oděvu
půvabně ilustrujícím asi tak ty časy, z
nichž pocházel i můj vyčtený příběh.
Švihal hůlčičkou jako p ro u tk ář -vždyť
kráčel přím o k pram eni. Přitom volal u
vytržení a česky: “Ach ano, cítím, vidím..”
(Znělo to tak trochu jak o klímovské:
“ Obešel já polí pět..” , ale bez těch explosí děsu a ovšem i bez hudebního do
provodu Plastiků na to to téma. K tom u
pánovi by se hodil spíše staročeský klari
net v takové té ladovské krajině.) D orazil
až k nám , smeknul klobouk a pozdravil,
ovšem nikoli nás, nýbrž nápoj. Jeho
slova nereprodukuji, bez té vlahé inspira
ce by zněla suše a visionářsky. Připom í
nala zápisy v cancbuchu flekovské A ka
demie, kam kdysi pod epigramy A r
besovy, verše K aráska ze Lvovic, M ucho
vy kresby a jiné projevy náhlé inspirace
vepsal i orientální badatel profesor Lexa
svůj hold věčnosti: “Zm írají ti, kteří pijí,
zm írají ti, co nepijí, zemřeme i my. Kéž
naše činy žijí po nás, kéž jm éna naše
zůstanou v ústech našich dětí..” Slova v
originále ještě výraznější, vždyť slavný
egyptolog je do hostinské knihy vmaloval
písmem jeho srdci nejbližším - hieroglyfy!
D oby, které přišly po zániku A kademie,
nebyly příznivé lidskému veselí a dle
m ého soudu ani m oudrosti, odlišující
hum or od srandy a pití od opilství. V
místnostech, kde kdysi trousil své dravé
žerty N eruda, kraloval a n a jiné mistry
pera nevražil Arbes a H ašek zakládal
svou Stranu p o k roku tehdy ještě m írného
a vskutku v mezích zákona (zápisné: pivo
či viržinko předsedovi) hlaholí už jen
pivní chechtot - pokud jejich zdi nezbořil
buldozer jak o onu slavnou hospodu
štam gastů N erudy, Sam berka a dalších
“ U Ježíška” či jejich dveře nezavřel
ú řad (to potkalo mimo m noha jiných i
historické sály “ U V ejvodů” , kam kdysi
docházel i au to r těchto řádek každý

večer naposledy v životě). A tak si jako
epitaf za oněm i časy bohatýrských sto
lovníků předříkávám veršík z flekovského cancbuchu (dochoval se v lidské
pam ěti, kniha, zdobená slavnými kumštýři, stejně jako samotná kulturně i gastro
nom icky pam átná Akadem ie bohužel
nikoliv): “ ..sedíme tu tiše sami, duch se
vznáší nad piw am i..” A no, tiše, nikoliv
smutně! A ta k tedy závěr oné curyšské
příhody: proutkař, který nalezl svůj
pram en, seděl pak s nám i, popíjel a
vzpom ínal. Byl to textilní podnikatel na
odpočinku, který kdysi jako vandrovní
tovaryš - v těch časech, kdy cestování
patřilo nejen k nezadatelným lidským
právům , ale i k obvyklým společenským
a odborným zkušenostem-opustil domov,
aby v cizině z práce svých rukou a ovšem i
s jistým štěstím založil prosperující zá
vody. Vše, co měl na sobě soukenného,
bylo jeho výrobkem a nejasně si pamatuji,
že ke konci naší sedánky předváděl i svůj
slam ák ja k o produkt svých přádelen. To
už byla ale básnická i pijácká licence a tak
jsm e to brali. N ejasná byla však v jeho
vyprávění data, jak o by už žil mimo čas.
Když jsm e se ho kupříkladu ptali, zda má
ještě k ontakty s vlastí, když v patriar
chálním věku a v cizím okolí stále tak
pěkně mluví česky, prohlásil, že už ne,
protože když tam byl naposledy s úmy
slem obchodního spojení narazil na
takovou zeď byrokracie, že se vzdal
plánů i cest. “ A kdy to bylo?” , žádal jsem
upřesnění. “No, tak nějak hned po válce” ,
mínil už, “v devatenáctým roce. Nebo
snad v jedenadvacátým ? Počkejte, to se
narodila M adeleine..” Nečekali jsm e, ale
připili jeho laskavé pam ěti, kterou jsme
všichni omládli, jakož i pivočarování,
které přivádí poutníky k pram enům .
A je-li řeč o výše zm íněném, zejména v
souvislosti s českou literaturou, nelze ne
vzpom enout cestovatele H aška, jehož
putování - nejen noční Prahou - je v m no
hém předobrazem Švejkových anabází.
O těchto však pojednávat nebudu, vždyť
v letošním roce H aškova stého výročí
(narozen 30. dubna 1883) je už nyní
čítankovým i rozb o ry na švejkovská
tém ata poničeno na tuny papíru. Jak o by
H aškův kum pán a básník Josef Mach v
parafrázi na chorál českých anarchistů
“ Milión paží v tm ách se vzpjalo” , který
přetvořil na hymnu Strany m írného p o 
kroku verši: “ Milión kandidátů v sta lo /
by oklam án byl dobrý lid..” předvídal
pozdější H aškovu m ódu, kdy se z pivních
splašků jakož i z příslušných úřadoven
vynoří pseudovědci, aby se přiživili na
jubilantově mrtvole. Stojí za zm ínku, že
“haškologie” - nemluvě o celonárodním
švejkování - nabyla časem groteskních
podob, ja k o by celou kam paň ze záhrobí
řídil sám nebožtík. Tak na příklad výčep
ní z poslední H aškovy štace, z lipnického
hostince U Invalidů, kde H ašek diktoval
převážnou část Švejka synkovi obecního
policajta v přestávkách mezi pitím a
klábosením se štamgasty, bádal kdysi na
tém a kolik a jakých nápojů bylo zkonsum ováno při té které kapitole.. A to ne
jen před televizní kam erou, nýbrž i na

stránkách příslušných periodik A kade
mie věd. S přihlédnutím k nynějšímu
norm alizačním u přístupu k tak živé m ate
rii, kdy je z bohém a, zlomyslného vtipál
ka, tuláka, bigamisty a geniálního autora
na příslušnou objednávku vyráběn jakýsi
český Šolochov, chce se mi však vzdát
čest době (pražského předjaří), kdy ještě
trochu té recese snesly i příznačně zkost
natělé instituce. Avšak zpět k tém atu a
tím není H aškovo kulaté výročí, nýbrž
jeho putování! Sám o něm zanechal
m nohá svědectví ve své rozsáhlé povíd
kové tvorbě (cestovní hum oresky vyšly v
t.zv. “ Prvním dekam eronu” v r. 1978 v
Praze, pod názvem: “ Procházka přes
hranice” ). Tyto črty jsou - samozřejmě
vedle Švejka - pram enem původním , byť
ne vždy nezkaleným , uvážíme-li, jakých
zlomyslností se Hašek rád dopouštěl na
svých přátelích i ve své tvorbě a jak lehce
to bral - v literatuře i v životě - s věrností
svým blízkým, politickým ideám i skuteč
nosti. Tak na př. au to r útlé biografie
“ K do je Jaroslav Hašek?” (Orbis, 1946)
Břetislav Ludvík, H aškův kam arád,
jehož jm éno au to r Švejka použil hned na
10. stránce 1. dílu takto: “ U nás před lety
probodli v nějaký takový malý hádce
jednoho obchodníka s dobytkem , nějakýho Břetislava Ludvíka. Ten měl syna
Bohuslava, a kam přišel p rodávat prasa
ta, nikdo vod něho nic nekoupil a každej
říkal: “ To je syn toho probodnutýho, to
bude asi taky pěknej lum p.” To bylo v
době, kdy vypukla v T ransvaalu znám á
válka, v níž se české sympatie klonily
na stranu m alého burského národa,
čehož využil H ašek, tehdy začínající a
znuděný úředník banky Slavie, aby uspo
řádal sbírky na chystanou expedici. K té
ovšem nedošlo, neboť sebrané peníze
byly propity při nekonečných oslavách
“ odjezdu” . Když už na “ výpravu” kolo
valy po Praze vtipy, práskl rozmrzelý
Hašek do bot a bez rozloučení zmizel z
banky i z dom ova. Mířil na Sicilii, z
Itálie však nepohodlného cizince poslali
postrkem zpět. Zubožený cestovatel byl
vzat na milost, v kanceláři však už dlou
ho nevydržel. Při prvním sporu s před
stavenými zanechal na stole lístek s
výmluvným nápisem: “ Nepeču!” a utekl
až na Balkán. Prošel Uhry, Bulharsko,
Srbsko a Rum unsko, přičemž na svých
cestách uzavíral podivná přátelství. N a
příklad v uherském vězení, kde se ocitl
p ro potulku a odkud uprchl s krajanem a
šlejfířem Václavem Čim erou. S tím se
setkal zase po letech - cestou na Křivoklát,
kam mířil v doprovodu svého hospod
ského i literárního kum pána Matěje
Kuděje na první z jejich společných cest
po vlastech českých. Čimera, který se stal
artistou a spolum ajitelem potulného
cirkusu, je svezl v komediantském vozíku,
kde se seznámili s jeho společnicí Esmerald o u , zestárlo u p ro v azo lezk y n í a
tanečnicí. Ta navíc ovládala t.zv. ševcov
ské fortepiano neboli harm oniku a tak ji
Hašek s Kudějem zapěli parádní číslo
košířského harm onikáře M aleckého z
hostince paní Anny Studené, kde se negalantně říkalo U zmrzlé báby, orientální

chorál: “ J á jsem tá-ci-kán-ká / H indu
věrná dcé-rá / Esm e-raldá Čin-ga-ró.”
Ale to už jsm e u jiných Haškových talen
tů a citujeme z Kudějových vzpom ínek
“ Ve dvou se to lépe táhne” , které jsou co
se týče cest asi přesnějším pram enem než
H aškovy hum oresky. (Z další sekundární
literatury k H aškovým cestám bych chtěl
doporučit předm luvu, kterou napsal Sir
Cecil P aro tt k svému výtečnému převodu
Švejka, iakož i v tom to vydání obsažené
m apky Švejkových potažm o Haškových
anabází, dále torontské vydání rudoarm ějských satir “ Velitelem města Bugulm y” s předm luvou Ja n a Beneše - k
oněm záhadným pohybům po Rusi,
jejichž ideologicky učesaná verze se
v norm alizované Praze stala hlavní nápl
ní jubilejních biografií - jak o ž i příslušné
kapitoly fascinujících eseji zemřelého
bohem isty A.M. Rippelina “ M agická
P rah a” , které česky vydal exilový Index.)
Nicméně ani nejkritičtějším srovnáním
H aškova díla s údaji pam ětníků se dnes
nedozvíme faktograficky přesnou prav
du o m nohých legendách, jejichž ochot
ným spoluautorem byl hum orista sám.
Tak na příklad jeho bohatýrské líčení
apoštolského putování tří členů Strany
m írného p o k roku - W ágnera, K ubína a
H aška - p opíral už tehdy člen výkonného
výboru téže strany M ahen, který si na
žádný podobný podnik nepam atoval.
Podle H aška však W ágner přijal angaž
m á jakousi kočovnou společností a od
stoupil, K ubín se vrátil z Chorvatska, kde
se živil opravam i kostelních obrazů,
zatím co budoucí au to r Švejka došel až z
Terstu - pěšky! A jsme-li už na území
dnešní severní Itálie - tenkrát pod R akou
skem - pak nem ohu neuvést senzační od
halení životopisce Ludvíka, toho nep ro bodnutého, že během svého vojančení v T ridentu (odkud se vrátil superarbitrován a s m ateriálem k prvním švejkovským črtám ) poskytoval H ašek jaké
musi italském u em igrantu ochotně infor
mace k jeho práci o husitech v Čechách.
K niha prý vyšla a jejím autorem nebyl
podle Ludvíka nikdo jiný než mladý so
cialista - Mussolini!
Už od dětství neklidný a nestálý Hašek,
jehož (čtivý a seriózní) životopis z pera
R adko Pytlíka nese trefný název “ T oula
vé housle” , byl vlastně na cestách po celý
život. Jestliže se v předvečer smrti koneč
ně usadil n a radu malíře Panušky na Lip
nici, pak nejspíše upoután nemocí a snad
i tušením ... T ak či onak by cestovní do
brodružství bohém a a recesisty nebyla
pro budoucí generace obzvláště zajíma
vá, kdyby nevydala literární plody velmi
nevyrovnané, ale m nohdy jasnozřivé.
Tak i črta “Ja k se baví Češi ve Vídni” ,
z níž chci na závěr ocitovat úryveček obávám se, že je dodnes aktuální a nejen
ve Vídni: “ Co českou duši dovede nad
chnout, co ji podporuje v boji s germ ánstvem, to je české pivo v Českých bese
dách... Češi vídeňští m noho nečtou a ne
p odporují také českou literaturu, ale zato
pijí naše pivo...”
Tak nazdar!

V rodném miste

Vzpomněl si, že m á zde sestřenici Ovsařku, provdanou za hostinského, právě
Jaroslav Hašek
tam , kde měl hospodu jeho nebožtík otec.
N orbert Popelec, státní návladní, jel
Přešel Blanici a na levo od silnice
po dlouhé době navštíviti zase své rodiště.
vstoupil do jednoduchého domku s n á
V jeho obličeji byl nádech sentim entál
pisem: Protivínské pivo.
nosti a na stanicích vypíjel se smutným
V lokále poznal hned v silné, statné
výrazem sklenky piva podávané do vozu.
ženě svou sestřenici, poručil si sklenici
Jel k Protivínu, kde hodlal vystoupiti
piva a přemýšlel, jak by jí řekl, že je její
a podívati se odtud po místech, která
bratranec.
měla pro jeho mládí nějaký význam,
“Vy m ne neznáte?” otázal se po delším
do Skoěic, Ražic, V odňan, do Týna nad
přemýšlení.
Vltavou atd.
“ Nikdy jsem pána neviděla, možná,
Představoval si v duchu ty dobré lidi,
že je n jednou v Budějovicích na rynku.
jež znal v těch místech z mládí, jak si nyní
Už se pam atuji: K upoval jste tam baló
s nimi popovídá, budou-li na živu! Když
nek?”
přijeli do Písku, znal již až k Protivínu
“ Ba ne. Vy jste přece Ovsářová, rozená
podrobnosti z okolí. H eřm an skrývala
Popelcová?”
se v zelenu, tam chodil na ořechy jako
“ To jsem, a nejste vy Rozvodovic písař?
malý chlapec ke strýci a vracel se přes
T en také se tak divně kouká.”
Ražice, kde měl opět strýce, který hrával
“Nejsem, já jsem státní návladní
v karty.
N orbert Popelec, syn Josefa Popelce,
Náhle si připam atoval i jiné podrob gruntovníka, co měl vaši hospodu, jsem
nosti. U Ražic byl rybník a tam jednou
váš b ratran ec.”
zabili pytláci hajného Mrkvu.
“T o je škoda, že starý není doma.
Pak ho vyrušil naproti něm u sedící Jel koupit krávu, ani dnes nevaříme. V aří
pán, který pravil: “ Už zrušili rybníky!”
se v hořejší hospodě!”
Státní návladní vyhlédl oknem a viděl, že
Odešla a nechala státního návladního
už zmizel ražický rybník. Ja l se hlučně
samotna. Bylo mu jasno, proč to říká.
smrkati, aby zakryl své pohnutí.
Bojí se, že by ho musela pohostit.
Až do Protivína užíval stále kapesního
Konečně se opět objevila a povídala,
šátku, neboť dojmy ho lehtaly v nose.
až přijde muž, že musí načít pivo, že už
Viděl v duchu tetu Honzíkovou, jak ho
není žádné, a zase odběhla. Za chvíli
drží na klíně a páchne při tom hnojem,
přišla se škopkem vody, vysoukala si
pak si vzpomněl na řezníka Pištolku, jak
rukávy u blůzy a ja la se mýt beze slova
stahoval tele a zpíval si: “ Přijď, duše
podlahu.
svátý!”
Státní návladní zaplatil a když odchá
V
Protivíně vylezl z vozu, usedl v zel, pravila k něm u jeho sestřenice: “ V ho
nádražní restauraci a přemýšlel, koho
řejší hospodě jistě dostanete oběd.”
půjde navštívit. K onečně si vzpomněl,
O pět byl na ulici ve svém rodném
že se podívá, zdali je živ strýc Kodejš,
místě. Bylo to všechno tak chladné, cizí,
který bydlil u říčky Blánice. Řekli mu
ošklivé a urážející, že státní návladní
dole v místě, že Kodejšovic mají malý
holí tloukl do prachu silnice. Potom
krámek a že je stará Kodejšová slepá.
šel k “hořejší” hospodě úplně m echa
Řekli mu také, kde bydlí, takže za chvíli
nicky, jako z nutnosti.
už mluvil státní návladní se strýcem KoNade dveřmi četl: “J a n Volešník,
dejšem.
hostinský.” Volešník, Volešník, opako
“Vy se na mne nepam atujete?” “ Ne!”
val si státní návladní, Volešník byl už
“Jsem N orbert Popelec, státní návladní
tenkrát dosti starý muž, říkali mu “ ulíz Prahy.” “ Pořád, odpusťte, nic nevím.”
zanec” , poněvadž si česal pěšinku, není
“Jsem Popelec, syn Popelce, co měl za
možno, že by to byl on,
vodou hospodu, a vy jste můj strýček.”
V rohu seděl starý děda, byl to “ ulí“Popelec - hospodu - už v ím ... a co pak
zanec” , stále ta pěšinka v šedivých vla
tady děláš?”
sech. Je mu alespoň devadesát, pomyslil
“Jdu se podívat na staré známé, snad
si státní návladní. “Jářk u , dědečku,
naposled je uvidím.”
pam atujete se na starého Popelce, co
"ln u , moc dobře nevypadáš,” řekl jeho syn studoval v Praze?”
starý strýc, tvůj otec byl jinší chlapík
“J a k pak bych se na toho lum pa ne
a praštili ho džbánem a bylo po něm. Jó,
pam atoval,” řekl dědeček, “a jeho syn,
to tedy budeš zde přes noc. U, nás tě však
říkají, že m á pořád co dělat se soudy.
nem áme kam dát. M ám e dvě světnice a T o byl pěkné kvítko. S M ařenou Gros
v jedné spíme. K dy pak jedeš?” Státní
sovou, tou židovkou z H eřm aně, měl
návladní zahryzl se do rtů a neodpověděl.
kluka. Teď je kluk u strýce Léwyho v
“ Aby ses šel podívat na tetu, to je zby Písku příručím .”
tečná věc. Je slepá, neviděla by tě a třeba
“No, dovolte, kdo vám to všecko řekl,
by ti vynadala.”
dědečku?” rozpačitě pravil státní návlad
“T ak se tady měj hezky,” řekl roztrpče ní.
ně státní návladní.
“To se povídalo před lety, já vím
“ S Bohem, já ti ruku nem ohu podat, všechno. Čeňka Mázovic jsem také znal,
m ám ji od povidel. Spadly mně tam s ten se spustil s jednou paničkou ze zám
pultu krejcary,” řekl strýc.
ku. Já vím všechno. Jo, jo , Mázovic byli
K dyž státní návladní vyšel ven, bylo sešvagřeni s Popelcovými. To byly dvě
mu, jakoby ho byl někdo v tom špinavém rodiny. Jeden větší lump než druhý.
krám u spoličkoval.
Starý Popelec měl na mne zlost, že čepuji
O točil se a přemýšlel, kam by šel nyní. o tři hektolitry piva víc, tak mně udal,

že přechovávám zloděje. Co se mne ten
darebák napomlouval. A ten jeho kluk
nedomrlá, co potom studoval v Praze,
to byl také pěkný rošťák. Jednou ho vi
děl, když tam v Praze měl u soudu nějaké
řízení, zdejší řezník Kratochvíl. Dva
dozorci a uprostřed stál mladý Popelec.
Bůh nenechá nic bez odplaty. Bůh je
mocný a opatrný.”
Státního návladního polévalo brzo
horko, brzo zima, napil se trochu z při
neseného piva a měl chuť něco rozbiti.
Stařeček však pokračoval: “Celá ro
dina Popelovic je taková. Jeden nějaký
Popelec, bratranec toho, co byl v Praze,
má chalupu tam za hájem. Předevčírem
ho právě odvedli četníci, poněvadž kradl
dříví v lese. A Kodejš, tan starý flamendr,
Popelovic strýc, kupuje to ukradené
dříví.”
Kolem sedělo již několik hostů, sami
starší lidé, kteří, jak se státním u návladnímu zdálo, dívali se na něho nějak po
dezřele.
“Já řk u ,” řekl pojednou jeden z nich,
“ nejste vy ten pražský Popelec?”
“ Co vás napadá?” žvanil pan N orbert
Popelec, “já jsem, já jsem kupec Hexa
z Budějovic.” Zaplatil a odešel...
“ Taky pěknej lum p,” řekljeden z hostů
po jeho odchodu, “ to je ten, co před lety
padělal peníze a dostal pět let.”
A státní návladní, který si již zatím
jistě nevzpomněl, jakého jm én a užil ze
své soudní praxe, kráčel zuřivě blátivými
uličkami rodného místa přím o na nád ra
ží a když ujížděl nazpět k Písku a ku
Praze, neměla již jeho tvář výrazu senti
mentálního a první sklenkou piva, poda
nou do vozu, mrštil za stanicí směrem k
rodném u místu.

□

Kongres
Čechoslováků
v Kanadě
Největší torontský hotel “ Royal
York” byl koncem května dějištěm
nejvýznamnějšl události krajanské
Kanady posledních několika let, jíž
byl 35. kongres Československého
národního sdružení v Kanadě, který
byl součástí oslav letošního roku,
jenž byl prohlášen rokem “ Holdu Ka
nadě".
Kongres byl zahájen v pátek 27.
května večer a v sobotu 28. května do
poledne se konalo symposium na
téma "Kulturní a sociální integrace
emigrantů z Československa” . Aka
demickou částí následovalo v sobotu
odpoledne pokračování kongresové
ho jednání.
Společenským vyvrcholením kon
gresu byl slavnostní banket, pořáda
ný ve velkém representačním sále
"Čanadian Room” , který byl zcela za
plněn. Před zahájením banketu byla
středem zájmu přítomných výstava
českých a slovenských knih vyda-

ných v exilu a výstavka dél našich exi
lových výtvarníků. Banketu se zú
častnila řada kanadských politických
osobností, jakož i řada významných
československých exulantů. Hlavním
řečníkem byl prům yslník Tomáš
Baťa, který ve svém projevu mimo ji
né řekl: Kanada je velmi štědrá země,
která poskytuje příležitost k plnému
uplatněni všem, kdož do n i přichází a
současně podporuje jejich ušili o za
chováni národní svébytnosti a ku ltur
ního dědictví a tak obohacovali ka
nadskou společnost. Přinos našich
lidí se projevil ve všech oborech živo
ta - v hudbě, uměni, literatuře, ve vě
dě, v průmyslu, medicíne, v oboru
sdělovacích prostředků. Největší pří
nos, který však můžeme naši nové
vlasti dát, je sdílení našich kanadvlasti dát, je sdíleni našich znalosti a
zkušenosti s ostatními kanadskými
spoluobčany, které náš národ a m no
zí z nás získali tim, že jsme museli če
lit různým podobám útlaku.
Musíme našim kanadským spolu
občanům vysvětlovat, že tlakem na
naše vůdce o jednostranné odzbroje
n i se nejen nesníží možnost světové
katastrofy, že se tim naopak spíše za
jistí, že k n i dojde. Teprve den, kdy
budou podepsány smlouvy zahrnují
cí skutečnou ověřitelnost snížení
počtu zbraní, kdy bude zbořena po
tupná berlínská zeď, kdy bude uvol
něno cestování z východní Evropy na
Západ, kdy Helsinské a jiné dohody
budou důsledně a věrohodně plněny,
kdy Čechoslovákům a jiným bude
umožněno, aby si svobodně zvolili
své vlády - bude dnem, kdy naše dů
věra v opravdovost mírového hnuti
bude opodstatněna a proces skuteč
ného odzbrojení bude m oci být sku
tečně zahájen.
Úspěšný 35. kongres Sdružení
byl nejen významnou událostí krajan
ské Kanady, ale byl také nadějnou
předzvěstí mnoha dalších let úspěšné
činnosti a svým znamenitým obsa
hem a průběhem vzdal důstojný a
oprávněný hold Kanadě.

Divadlo
Bamblnl dl Praga In
Toronto
Torontské Nové divadlo uvedlo v
režii Václava Táborského pásmo
textů Bohumila Hrabala. Nebylo to
divadlo tradiční, ale svěží, dramaticky
vyvážené střídání obrazů s filmovým
spádem, filmovou pestrostí a i s ně
kterými čistě filmovými fintami á
la ‘stíračky’: “ty lidi sou blbý” pana
Komínka, který mimochodem byl
fantastický. Panu Hrabalovi by se byl
moc líbil. Prakticky všechny herecké
výkony byly na profesionální úrovni,
bylo vidět, že hercům Hrabalův text
sedí, i když pro starší generaci v tom
muselo být trochu sebezapření sy
pat ze sebe páně Hambalovy spros
ťárny. Milovníci Hrabalovy prózy
samozřejmě vědí, že jejich autor je
pražský lyrik hospod, kde se jinak
nemluví; Hrabal ovšem dokáže to
těžké pivní ovzduší a všechno to skatologické výrazivo proměnit v le
hounkou poezii. Velkou zásluhu na
tom má režisér, který citlivě pásmo
upravil, a jehož filmové vidění dalo
celému představení zcela originální
charakter, škoda jen, že tolik dobré
práce nemohlo zůstat na jevišti déle
než po dvě krátká představení.
AL
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Směrnice a mezinárodní právo
V. Pěchota

svého příslušníka také jiný stát, roz
věry (samozřejmě ne tak, aby tím
hoduje státní občanství českoslo
Redaktor Západu požádal Vratisla porušil zásady lidskosti a základní
venské” (§ 50 zák. č. 41/1948 Sb.).
va Pěchotu, právníka specializuiicího lidská práva). Vezměme tři příklady,
Přitom nikdo nemůže Českosloven
se na mezinárodní právo o komentář po pořádku: USA, Kanadu a Česko
sku vytknout, že by nebylo tole
k mezinárodni interpretaci dvojího slovensko.
rantní. Přijede do Prahy kanadský
V USA už v roce 1845 státní ta
občanství.
občan, který je také čs. občan, maje
Na začátek jednu obecnou po jemník James Buchanan (pozdější
v kapse “ upravenecký” pas, a nikdo
známku. Ať se to mnohdy jeví jinak, president) vyhlásil doktrínu, že kdo
n e z a k a z u je A l k r o n u , aby mu
právo - ať mezinárodní nebo vnitro získá naturalizací americké občan
nabídl cizinecké zacházení včetně
státní - nemá rádo radikální řešení ství, a přijímá tudíž slib věrnosti
tuzexových děvčat a přijal placenípodle vzorce: buď A či B, ale nikdy USA, vzdává se bývalého občanství.
na American Express credit card, což
Tato doktrína ovlivnila americké
AB.
je v případě čs. občanů nemyslitelné.
Nejprve jak se na věc dívá mezi právo a platí dodnes. Tuto doktrínu
Ale z druhé strany přece jenom
národní právo. V posledních třiapa- vnutily USA v roce 1928 Českoslo
"upravený” Kanaďan občanským
desáti letech se pokusilo několikrát vensku, a to ji musilo přijmout. Jinak
povinnostem neunikne. Příklad. Ne
zasáhnout do řešení dvou ožehavých by přišlo o velké výhody v jiných
dávno schválilo Federální shromáž
otázek: dvojího občanství a osob bez směrech. Dnešní Československo by
dění nový zákon o hlášení a evidenci
státního občanství (velice naléhavá ji ovšem nepřijalo, i kdyby se mu sli
pobytu občanů (č. 135/1982 Sb.).
a ve svých důsledcích mnohem tra bovala doložka nejvyšších výhod na
gičtější otázka). V žádném ze dvou věčné časy. Ovšem přes tuto zdánli Jeho §2 (2) praví dosti výmluvně pro
každého, kdo není hluchý: "Občané
směrů však neuspělo. Haagskou vou jednoznačnost je americký zákon
trvale žijící v cizině jsou povinni
úmluvu z roku 1930 o některých ko- značně tolerantní. Zdaleka nevyvozulisních otázkách v souvislosti se je z porušení zásady jediného občan za pobytu na území Československé
socialistické republiky hlásit údaje
zákony o státním občanství ratifiko ství ty důsledky, které se v Kanadě
uvedené v odstavci 1 okresní správě
valo do dnešního dne pouhých 10 navrhují, totiž expatriaci. Americké
Sboru národní bezpečnosti příslušné
států (ze 160 států světa). Takže není právo sahá k expatriaci jen v mezních
závaznou normou pro většinu, jež za situacích: když se takový “dvojí” ob podle místa pobytu; tyto údaje hlásí
krajské správě Sboru národní bez
hrnuje jak Československo, tak i Ka čan dopustí velezrady za války, když
pečnosti, mají-li pobyt v místě jejího
nadu. Poválečnou úmluvu o bezdo- se natrvalo odstěhuje do druhé země
sídfa." Že v Bartolomějské s obča
movectví sice ratifikovalo víc států, a několik dalších závažných důvodů.
V Kanadě je zákon blahovolný a nem trvale žijícím v cizině setrvají
díky vytrvalému tlaku ze strany OSN,
ale daleko víc se jich obrátilo zády. povoluje a toleruje dvojí i trojí ob po splnění jeho přihlašovací povin
nosti v delším přátelském rozhovoru,
Mezi nimi Československo. Takže čanství. Pokud jde o právní důsledky,
vyrábět bezdomovce také není mezi přiklání se k teorii tzv. efektivního je očividné.
Co tedy konkrétně. Požadovat na
národně zakázáno. Jinými slovy, me občanství. Když se například "uprazinárodní právo trpí jak dvojí občan vencům” plujícím z Montrealu na pol kanadském ministerstvu zahraničí,
ské Batory do Gdyně s dvěma páry
aby uzavřelo s Československem
ství, tak i bezdomovectví.
V oblasti, kterou mezinárodní prá pasů - kanadskými a českosloven smlouvu na způsob smlouvy USAČSR z roku 1928, je nereálné. Není
vo jednoznačně neupravuje, se mo skými - narodí na volném moři dítě,
to prostě v kanadských silách. Po
hou státy řídit svými zákony nebo přijmou je kanadské úřady ochotné
dvoustrannými smlouvami, jak je za kanadského občánka, protože žadovat na kanadském parlamentu,
libo. S jedním omezením: že se jejich efektivní je kanadské, nikoli česko aby věc vyřešil zákonodárně, zna
mená přimět jej k takové revizi záko
zákony nesmí příčit jiným existujícím slovenské občanství rodičů. Čili
normám mezinárodního práva. Na to kanadské právo nespatřuje porušení nodárství o kanadském občanství,
se často zapomíná, a zapomněl na to slibu věrnosti v tom, že si někdo která by šla dále, než jde zákono
patrně pan ministr MacEachen, když opatří pas druhé země a s ním i re dárství americké, o němž už celé ge
implicite uznal právo Českosloven zervní občanství (v řadě kanadských nerace Kanaďanů s pohrdáním mluví
ska vydávat předpisy "odpouštějící” mést existuje trh na cizí pasy; na jako o velmocenském povýšenectví.
občanům, že se nedovolili, když se příklad pas Antiguy dostanete za A to nemluvím o četných zábranách
odstěhovali do zahraničí. Takový pouhých 150 dolarů; také Papua v podobě existujících kanadských
předpis totiž vážně porušuje normu New Guinea je dost laciná ). Proto smluv a bludišti vytvořeném ka
mezinárodního práva, a to normu, by se Kanaďanům špatně dávalo do nadskou příslušností k někdejší Brit
která platí pro všechny členy OSN konzulární smlouvy s Českosloven ské říši.
Za oba cíle lze samozřejmě bojo
(tedy i pro Kanadu a Československo) skem něco takového, co je v americkovat. Jestli jde o výsledky, pak v těchto
od roku 1948. Poukazuji zde na člá československé smlouvě z roku
nek 13 Všeobecné Deklarace lid 1928. Nehledě na to, že by si něco dvou směrech s nimi nepočítejte.
Podle mého názoru je třeba hrát
ských práv (později ještě s větší práv takového nedalo Československo od
ní autoritou potvrzený v článku 12 Kanady vnutit. Mimochodem, jak na strunu lidských práv. To umožní
Mezinárodního paktu o občanských efektivně umí Kanadajednatsčesko- kanadské diplomacii něco podnik
a politických právech z roku 1966). slovenskem je vidět z kanadsko- nout, odvolávajíc se na společné
Z hlediska této normy (a ještě několi československé náhradové dohody závazky vůči Všeobecné deklaraci
a Paktům o lidských právech. Třeba
ka dalších) je Směrnice č. 58 skandál, z roku 1973. Získala pro své občany
a to zejména v té části, kde nutí lidi, pouhý pakatel: 3,25 miliónů dolarů
by se kanadským tlakem na čs. vládu
aby se doprošovali milosti a odpuště (nároky byly hodně přes 100 m ili
podařilo zm írnit některé účinky
ní za to, že uplatnili své nezadatelné ónů).
Směrnice č. 58. Ve vhodném kontextu
Československo také nezakazuje by se možná dala otázka nastolit před
právo.
Protože je m ezinárodní právo dvojí občanství, ale duplicitu řeší kanadským soudem; kdyby se do
nezakazuje a ani v podstatě neupra jednoznačně ve prospěch čs. státní sáhlo rozhodnutí, že jisté povinnosti
vuje jeho účinky, může si každý stát ho občanství: “ Je-li někdo v rozhodu vyplývající pro kanadského občana
upravit důsledky dvojího občanství jící době státním občanem českoslo z jeho druhého československého
po svém a vyvozovat své vlastní zá venským a hledí-li na něho jako na občanství jsou neslučitelné s občan-

Dopisy
Redaktorovi podprůměrné Inteligence
Redaktor, jenž není schopen roze
znávat mezi názorem a hrubou uráž
kou, jenž se skryje za hlavičku ano
nyma, aby nemusel stát ke svým ná
zorům, opravdu nezaslouží tolerant
nějšího výrazu než onen pan I.K.
D ovoluji si Vás upozornit na to, že
jsem ťďs požádal, abyste m i "Západ"
už neposílal. Mohu ho sice rovněž
házet nečtený do koše, ale m ěli by
chom trochu dbát na zásady ekono
mie: Že už ode mne nikdy předplatné
nedostanete, by měl pochopit snad i
redaktor zcela podprům ěrné in te li
gence.
L. Pachman, Německo
Změna názoru
Jestli jste kvůli mé sarkastické p o 
známce o novém německém kancléři
{viz. č. 1/83) - která mně vynesla ozna
čení id io t od Luďka Pachmana (viz
č. 2/83) - p řiš li o jednoho čtenáře,
zmíněného Luďka Pachmana, pak je
m i to líto. Dávám si závazek získat
Vám jiného.
Zdá se mi, že se od Luďka Pachma
na liším nestálostí názoru: v listopa
du 82 se m i kancléř Kohl nelíbil, jako
m nohým německým voličům, ale v
březnu 83 jsem ho sám volil, tedy přes
koaličn í liberály. Intelektuální vlast
nosti konečně neurčují úspěšnost
politika. Tak vysoce postavený pán
nem usí um ět anglicky. Taky se mi
vůbec n elíbil program soc. dem okra
tů. L u ď k o v i P achm anovi n a p ro ti
tomu nutno přiznat neobvyklou stá
lost názoru. V době rozhodování o
místě příští olym piády, někdy v r. 67,
napadal tehdejšího m nichovského
starostu Vogela (Ptáka*) na strán
kách "Československého s p o rtu ”.
Že jako m y socialisti máme právo na
* Za přesnost překladu ručí redaktor.
(Dokončení ze sir. 31)

stvím kanadským, získal by kanad
ský m inistr spravedlnosti pevnější
základnu pro vyvolání několika řízení
expatriaci.
A teď osobní pocit: Odejel jsem z
Československa až v únoru 1979,
tedy po vydání Směrnice č. 58, o
které se mezi lidem doma hodně
mluvilo. Samozřejmě hodné lidí říka
lo, že je to svinstvo, ale svinstvo ze
strany čs. úřadů, nikoli lidí tam venku,
například v Kanadě. A mám pocit,
že je doma obecný souhlas s tím, aby
lidé z Kanady a odjinud do Česko
slovenska jezdili. Já s tím také sou
hlasím, ale jen tehdy, nem usi-li se
platit politická cena. A jen v případě,
že se Cechoameričan nebo Cechokanaďan doma chová slušné a nevytahuje se, že má tři auta a dvě
barevné televize.

olym piádu v Praze a na co ji kapi
talista Vogel potřebuje do Mnichova.
Po 16 letech, letos na jaře, v době
německé předvolební kampaně na
padal Luděk Pachman téhož Vogela,
tentokrát kandidáta na kancléřství,
dál. Jenom mu nenadával do kapita
listů, ale do komunistů. Nebuďme
slovíčkáři, hlavní je důslednost ná
zorů.
Luděk Pachman se zasloužil o čs.
emigranty, m nohým pom ohl, já mu
rád za to podám ruku. Jenom by měl
pochopit, že radikální po litické ko tr
melce, např. od pravověrného mar
xisty ke skalním u křesťanu, přesa
h ují chápavost - a budí nelibost m nohého je d n o d u ch é h o občana,
kterém u nepřestala sloužit paměť.
I.K. Hannover
Posfle|te dopisy k přepsáni
Nejvíc mne ovšem znalec něm eckého
jazyka, I. K. z Hannoveru dojal svým
hanlivým překladem dr. Kohla, kdy
ho nazývá dr. Zelí. Navíc si plete
“k o h l" s "kraut" a tak mu jen přeji,
aby mu k vepřovému přin e sli místo
zelí, kapustu. Časopis děláte výbor
ný, rádi ho čteme a těšíme se na
každé nové číslo. Ale takové uráže
jíc í dopisy byste nem ěli otiskovat.
Vím, že dodržujete svobodu tisku.
Ale p řeci jen byste je m ěli poslat
pisateli zpět, aby je přepsal a neurážel
státníka, kterého si většina záp.
Němců váží.
H. Valentová, Německo
K slovníku a "anonymům”
Myslíme, že "Západem " se dostal
českému čtenáři do rukou časopis
skutečně vynikající úrovně. To úvo
dem.
1) Ke “ Slovníku spisovatelů” , S ixtyEight-Publishers 1982.
Ve 2. čísle 5. roč. (1983) "Západu"
píšete v článku "O nových kn ih á c h "o
“ S lo v n ík u č e s k ý c h s p is o v a te lů ".
Jestliže se tam jm éno Jaroslava
Foglara "nějakým opom enutím " ne
dostalo, nebylo možno je zde na svo
bodném Západě p řip o jit? Myslíme, že
m álokterý český spisovatel b yl do
r. 1948 tak úspěšný a populá rn í (neberem e-li v úvahu p ro te kto rá tn i represálie) - a m álokterý m ěl naproti to 
mu po r. 1948 svůj spisovatelský úděl
tak tvrdý, jako právě on. Vždyť - s
výjim kou let 1964-1970 byl a je p l
ných 28 let soustavně umlčován. A
těch 28 let je na spisovatele přece
jen trochu mnoho. Když se tedy nyní
"nějakým opom enutím " jeho jm éno
nedostalo ani do Slovníku českých
spisovatelů, který "zahrnuje ty naše
autory, kteří jsou v nem ilosti m o c i”,

pak je to přím o tragické. Kdo z čes
kých spisovatelů byl a je "v nem ilosti
m o ci" více nežli on? Není tedy "něja
ké nedopatření" v tomto případě
omluva poněkud chabá?
2) K anonymům
Jestliže se v Československu píší
stížnosti anonymně (viz "Západ”, roč.
5, čís. 2, str. 13: "Anonym do koše?"),
je to do jisté m íry pochopitelné. Lidé
tam m ají své zkušenosti, b o jí se msty,
represálií.
Myslíme však, že zde, na Západě,
je situace zcela jiná, neboť zde n iko 
mu žádné represálie nehrozí. A nony
m y zde tedy m ohou psát jen lidé,
kterým je hanba p řip o jit své jm éno
k tomu, co napsali. Avšak tento styl je
v naprostém rozporu se zásadami, za
něž bojujem e a pro jejichž nedodržo
vání doma jsme právě z vlasti odešli.
Zde na Západě by tedy anonym y
m ěly skutečně p a třit do koše. N eboť
je to rána pod pás, ja k by řekl M i
roslav Horníček. Otiskováním totiž
jednak vnášíme na stránky našeho
exilového tisku špínu, která tam ne
patří, jednak riskujeme, že budeme
otiskovat a diskutovat "příspěvky”
východních rozvědek anebo přím o
příslušných zastupitelských orgánů
na území západních států.
V tom to smyslu plně chápeme spra
vedlivé rozhořčení jednoho z čelných
představitelů našeho exilu Luďka
Pachmana. Je to styl, který nepatří na
stránky žádné české exilové p u b li
kace, tím méně pak "Západu".
Věra Pavlíková, Jaroslav Pavlík,
Dánsko
Poznámka redakce:
Plné jm éno čtenáře I.K. z Hannoveru
jsme neotiskli, ačkoli ho známe. Ne
jde tedy o otiskování anonymů, ale o
ochranu dopisovatelů před zuřivými
výpady pseudodemokratů, kteří dá
vají čtenářům své osobní povolení,
které listy mohou číst a dále šířit,
které zavrhnout, odřeknout, eventu
elně jinak zničit.
Informace pro nové uprchlíky
Prosím pošlete mně 6.1/83. Jedná se
m l hlavně o článek týkající se em igra
ce z Československa. Tyto inform ace
jsou neocenitelné pro toho, kdo
chce odejít z Československa. A u to r
ka poslala celou záležitost docela
věrně a /á bych jí m ohl doplnit. Ne
bude to pouhá lichotka když napíšu,
že Vašemu časopisu fandím od doby,
kdy se m l ještě v Praze podařilo pře
číst pár výtisků.
A. S., USA

Květy za Západ
Výměnou za časopis Květy nám byl
půjčen časopis Západ. Obsahem
jsme b y li nadšeni a tímto si časopis
objednáváme a předplácíme. Pokud
možno celý ročník.
H. a Z. Sedláček, Kanada

Klást splnitelné požadavky
Přečetla jsem si ve 2. Č./83 Západu
korespondenci s Allanem MacEachenem, a chtěla bych Vám k tomu říct
svůj názor.
Mně osobně byla celá záležitost
vždycky nepochopitelná. Jak si může
chtít "upravovat vztah" někdo, kdo
odešel z republiky z politických dů
vodů, když pom ěry se tam nejen ne
zlepšily, ale výrazně zhoršily?
Domnívám se ale, že když předkládá
me celou záležitost kanadským úřa
dům, zvláště když je jich představitelé
jsou raněni takovou naivitou, jakou
předvedl ve své odpovědi Allan MacEachen, musíme být velice realističtí
a m luvit v termínech, kterým tito
představitelé rozumějí.
Tak na př. je naprosto nerealistické
žádat, aby Kanada, po vzoru U.S.A.
zavedla paušální zrušeni dvojího
občanství. Já osobně bych taky byla
ráda, kdyby se to stalo a já neměla už
ani form álně nic s Prahou společné
ho, ale moc nešťastný by byl na př.
můj manžel, který je B rit a přeje si
ponechat si svoje britské občanství.
Jsem ostatně přesvědčena, že kdy
bych letěla z Vídně, musela nouzo
vě přistát v Bratislavě a čs. soudruzi
mne násilně vyvlékli z letadla, b rit
ská vláda by se za mne zasadila
prom ptněji a účinněji, jako manželky
svého občana, než současná vláda
kanadská.
My, utečenci z kom unistických re
žimů, jsm e v Kanadě v menšině mezi
im igranty. Většinu tvo ři občané B rit
ských ostrovů, Holanďané, Skandi
návci, Němci. Žádný z nich by jistě
nechtěl ztra tit svoje občanství. Buď
me si upřímní, p o d Trudeauovou vlá
dou není kanadské občanství zas tak
velké terno pro toho, kdo si může
vybrat.
Zdá se nám pro nás ideální, kdyby
se pravidlo o jediném občanství
vztahovalo jen na bývalého Čecho
slováka. Jenže jak by -pak k tomu
p řišlí Poláci, Rum uni a ostatní ute
čenci z diktátorských režim ů? Kdo,
a jak citlivě by volil kritéria, pro koho
který zákon platí?
B yrokratické instituce nepracují
tím to způsobem. Zákon musí být
jed no tn ý a p řijatelný většině.
Buďme tedy realističtější, a nežá
dejme, aby kanadská vláda prosazo
vala něco, s čím by většina im igrantů z ostatních zem í nesouhlasila.

Jinou otázkou, a ostatně zcela
postačující, je vymezení toho, za
jakých okolností ten který im igrant
do Kanady přišel. Jsem, stejně jako
Vy, přesvědčena, že každý, kdo přišel
z Československa po srpnu 68, přišel
jako p o litický uprchlík. Jestliže ten
týž občan je zd i do Československa,
kde se od té doby vláda nezměnila
a situace zostřila, má to dalekosáhlé
implikace. Tomu rozumíte Vy, a rozu
mím tom u já. Zřejmě to ale nechápe
Allan MacEachen.
Myslím proto, že veškeré naše úsilí
by se mělo zam ěřit jedině na to, aby
kanadská vláda tyto souvislosti chá
pala a vyvodila z nich důsledky. (Po
míjím možnost, že ignorace ze strany
kanadské vlády je záměrná, protože
v otevřené diskusi si vládní zástupci
nem ohou donekonečna "hrát na
hloupé", ja k se říká.)
Klást tyto splnitelné požadavky nám
dodá důstojnosti a přinese snad
časem i kýžený úspěch.
Hana Ciprisová-Sm ithin, Kanada

Politováníhodná natvrdlost politiků
Zaujali mne Vaše články a otevřené
dopisy, týkající se tzv. amnestie a čs.
pasů v rukou kanadských, nizozem 
ských a jin ých občanů. Viděl jsem na
vlastní oči zelený čs. pas v rukou
bývalé Pražanky, nyní nizozemské
státní příslušnice. Původní čs. pas,
na který přijela před léty do Nizozemí
ovšem odevzdala nizozemským úřa
dům.
Na Vaši výzvu jsem reagoval tak, že
jsem se vyptal telefonem, jak je tomu
v Rakousku. Bylo mně řečeno, že kdo
požádá o rakouské státní občanství,
m usí předložit potvrzení, že byl
zproštěn jakéhokoliv občanství jin é 
ho.
N atvrdlost některých p o litiků de
m okratických států je politováníhod
ná, jakož i roztříštění na jednotlivé
státy a partaje, které si navzájem
plivají na hlavy. Pak to zákonodárství
podle toho taky vypadá.
K. Popp, Německo

Západ nejlepil parta)
Tuze ráda bych věděla, m ůže-li se
jeden státi členem Západu. Západ je
úplně nejlepší partaj na světě. Tako
vé členství by muselo vonět docela
jinak než-li b ýti částí velké strany.
Prosím Vás, neměňte úpravu Západu.
Možno Západ rozešit a rozdělit a
přečíst ve dvou ve vši svornosti stejný
večer co přijde. Jediná potíž je, že
placama oba chtějí číst nahlas.
A. Nebeská, Kanada

Podpora redakce
Srdečne ďakujem za posledně, teda
za druhé číslo 1983. Ak je možné,
iáskave by som Vás chcel p o p ro s it
o fotokopiu z článku pána Ivana Svitáka, Na východ o ráje, ale v an g ličti
ně, ktorý čiánok by som veťm i rád
nechal ko lo va t medzi m ojim i ka
nadským i priateťm i.
Taktiež by som Vás chcel p o p ro sit
o fotokopiu v angličtině z listu ka
nadského m inistra zahraničných vecí
redakcii Západu vo veci podvojného
š titn e h o občianstva, ako aj o fo to ko 
piu z odpovede redakcie, samozrejme tiež v angličtině z dóvodov, ako
je už spomenuté. Samozrejme, aj ja
by som chcel písomne p o d p o řit
stanovisko pána š u c h m u iisto m
pánu m inistrovi s kópiou členovi
Parlamentu za Calgary, pánu Thompsonovi, pričom si asi nebudem ved ieť o d p u stiť m oju poznámku s dojmom, že český redaktor pán Miloš
šuchm a má podstatné váčšíprehl'ad
o veci v prospěch Kanady, ako úradník z kanadského m inisterstva.
Chcem tiež dodat, že sa m i nechce
v e rit že by tento list bol zrkadiom
vědomostí a přehradu samotného
pána m inistra a že mám dojem že
m in iste r tento lis t nedopatřením
podpísai.
Okrem tohoto problém u mám za to,
že by neboio od veci servírovat pochýbnu form uiáciu v kanadskom pa
se, totiž údaje o mieste narodenia
vlastníka pasu, kanadského štátneho
občana, resp. údaje o krajině, alebo
štátu narodenia kanadského občana.
Taktiež by som l/ás chcel rád in fo r
m ovat o veci, ktorá snáď bude zaují
mat’ aj širšiu veřejnost, možno aj
kanadského původu. Za tým to účeiom Vám posieiam k prečítaniu fotokópiu zo slovenských novin Práca
z 20. nov. 1982 vo veci vypíácania
dóchodkov občanom, kto rí sa iegáine vystahovaii z ČSSR.
Ide proste o to, že ak tu nie je medzinárodná dohoda v tomto smere,
prečo potom Kanada dobrovolné
vyplácá penzie v doíaroch do ČSSR
1’udom, kto rí aj tak tieto dolare do rúk
nedostávajú, ale iba ich p ro tih o d n o 
tu v pochybných poukážkách. Nebo
io by od veci požadovat reviziu týchto piatieb, protože tento stav nie je
osožný a nevedie v prospěch Kanady,
najmá v súčasnej ekonom ickej situácíi. Myslím si, že podobných pripad o v ie viac ako d o s tv o vztahu Kanada-ČSSR a mám dojem že kanadské
úřady sú velkorysé aj voči iným
východoeuropskym zemiam v tom
istom smere.
Myslím si však, že ak by sa podobný
případ ako som opisai servíroval
podobným spósobom ako sú Styli
zované Vaše články v časopise, mám
za to, že socializm u nakloněni úradníci v Kanadě by si takéto akcie asi
nezaložili na svoje kiobúky.
i. Hliva, Kanada
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