7ánad

R očník 6.

Číslo 1.

Ú n o r 1984

časopis pro Čechy a Slováky
C en a $3.00

Ročník 6.

* * *

Vydává: C ollegium Bohem icum jako dvoum ěsíčník
Redakční rada: Eva Límanová, Stanislav Reiniš, Josef
Škvorecký, M iloš Šuchm a, Václav Táborský, Jan Uhde,
Ota Ulč
Redaktor: M iloš Šuchma
Administrátorka: M ilada Reinišová
Grafická úprava: Věra Držmíšková, C tirad Sm olík
Sazba: Prague Typesetting, Inc.
Tiskne: Prague T ypesetting, Inc.
** *
Adresa redakce: Západ, Box 9021, T erm inál P.O., Ottawa,
On., Canada K1G 3T8
Č lánky nem usí vyjadřovat názory redakce
Nevyžádané ruko pisy se nevracejí
Redakce si vyhražuje právo na zkrácení a úpravu příspěvků
Redakční uzávěrka vždy 1. února, dubna, června, srpna,
října a prosince
Adresa administrace: Západ, Box 322, W aterloo, On.,
C anada N2J 4A4
Předplatné, příspěvky na tiskový fond, inzerci a zm ěny adres
zasílejte na adresu adm inistrace
** *

Předplatné
1 rok:
Can: $16.00
US: $16.00
US: $19.00

Kanada
USA
ostatni země (letecky)
nebo ekvivalent v clzf měně

2 roky:
Can: $30.00
US: $30.00
US $36.00

Československo vzhledem k devizovým a poštovnim
předpisům zdarma
Cena jednotlivého čísla $3.00
Odběratelé v USA a v Kanadě mohou platit osobním šekem
V ostatních zemích bankovním přikazem nebo mezinárodni
poStovnf poukázkou (patrně nejvýhodnější pro evropské
předplatitele)
Předplatné v Evropě lze poukázat na poštovní účet číslo
98601-202 u poštovního šekového úřadu 2000 Hamburg, BRD
Bankovní směrové čislo 200 100 20
Předplatné lze rovněž poukázat přímo na bankovní konto
Západu do Bank of Montreal, 239 Weber St. N., Waterloo,
On., Canada N2J 4H5 (TSA No. 5037-246)

Unor1984

Obsah

časopis pro Čechy a Slováky

Západ, b i-rflo n th ly fo r Czechs and Slovaks,
publistred by the Collegium Bohemicum in Canada
Second Class Mail R egistration N um ber 4890
ISSN 0226-3068

Čislo 1.

Svět
J
Jak h ovořit s Rusy (W alter Berns)

1

N eobtížné zdůvodnění legality
am erického příletu na Grenadu
(Ota Ulč)
Československo
Časopis Prostor
Jaké to je hrát ro c k ’n’roll v policejním
státě? (Paul W ilson)
Interview
Kryl noham a nahoru

2
6
10
14

Divadlo
Havel v New Yorku (Věra Blackw ell)

16

Informace
N evědom ost je síla (Stanislav Reiniš)

17

Historie
H rátky s TGM (Jaroslav Drábek st.)

19

M onolog sovětského pam átníku
v Katynu (Ivan Sviták)

21

Směrnice
Žádost, dotazník a prohlášení pro čs.
občany v zahraničí

22

Literatura
Poznám ka ke dvojím u vydání pamětí
Jaroslava Seiferta (V. M oravius)

23

R okenroly (Petr Kouba)

25

A utostop v sobotu odpoledne
(Jarom ír Šavrda)

28

Co koho napadne (M. A. C arpin)

31

Dopisy

A utorem fo to grafie na titu ln í straně je
Petr O patrný. Redakce ji nazvala:
Výdobytky vítězného února

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

ZÁPAD DO VŠECH SVĚTADÍLŮ!!!

32

______________ Svět______________

Walter Berns: Jak hovořit s Rusy
Pravidelně lam entujem e nad naivi
tou v západních zemích, nad povrch 
ností je jich představitelů, někdy až
patetických prosťáčků v chápání So
větského svazu, v přisuzování tém ěř
g e n tle m a n s k ý c h kva lit le n in ským
n esm iřitelným nepřátelům , a tak
dlouze dále.
Výjim ka z pravidla potěší a chcem e
se o ni s čtenáři podělit. V roce 1983
se v Ženevě konalo 39. zasedání ko
mise lidských práv OSN (United Natio ns Hum an Rights C om m ission) a
na program u byl bod 22.: návrh rezo
luce o tom, jaké kroky podniknout pro
ti "všem totalitním a jin ým ideologiím
a jejich aplikaci, včetně nacismu, fa
šismu a neofašism u, založených na
rasové či národnostní výlučnosti či
n e sn á še n livo sti, n e n á visti, te ro ru ,
sys te m a tické m p op írá n í lid ských
práv a základních svobod” . T uto re
zoluci navrhly státy proslulé svou hu
m anitní p o litiko u , a sice Afghánistán,
B ulharsko, Běloruská SSR, Kuba,
Československo, Něm ecká dem o
kratická republika, Maďarsko, Libye,
M ongolsko, M ozambik, Nikaragua,
Polsko, U krajinská SSR a Vietnam.
A m erický delegát W alter Berns se k
rezoluci vyjádřil před delegáty navr
hovateli. Jeho projev posléze vyšel
v m ěsíčníku The A m erican Spectator
(červenec 1983). Západ obdržel sou
hlas k uveřejnění překladu (přeložil
Ota Ulč).

Text:
Pane předsedo, bylo užitečné vy
slech no ut p řipom ínku význam ného
delegáta Kanady, co že je titu l to ho to
jednacího bodu. T itul zní “ Opatření,
jež je nutn o u č in it pro ti všem to ta lit
ním a ostatním id e o lo g iím ” - č ili, pane
předsedo, krom ě nacistických, fašis
tic k ých a n eofašistických, též proti
všem ideologiím , je jich ž důsledkem
je system atické upírání lidských práv
a základních svobod. Význam ní rep
re z e n ta n ti B u lha rska , S ovětského
svazu a Polska se ve svých vyjádře
ních dnes ráno soustředili na fašis
mus a nacism us a úplně přehlédli tu
nejprvnější a tedy i nejstarší to ta litn í
ide olo gii, to tiž kom unism us. Vzdor
tom u, co zde dnes ráno bylo vyslove
no, H itle r nebyl první to ta litn í vládce,
co se kdy dostal k m oci; Stalin ho pře
dešel o několik roků. A v otázce upí
rání lidských práv, pouze soudce s
m oudrosti krále Šalam ouna by mohl
rozh od no ut o soutěži mezi H itlerem a
Stalinem - ačkoliv každý (aspoň v mé
věkové kategorii) si pam atuje, že jak
H itler tak Stalin zabili m ilió n y vlast
ních lidí. C oko liv význam ný delegát
U krajinské SSR m in i si pam atovat (či
zapom enout), jeho krajané na U kra ji
ně si pam atují m noho. Však pro to v

roce 1941 přivítali něm eckou arm ádu
s otevřenou náručí. M ysleli, že H itler
bude menší zlo. A kdo by m ohl s u rči
tostí tvrdit, že se m ýlili? Jak jsem již
předeslal, pouze Šalam oun by m ohl
vynést rozsudek mezi H itlerem a Sta
linem. Ani ten ani onen nevěřili, že lid 
ská stvoření mají lidská práva.
V
tom to ohledu byl Stalin násle
dovníkem Karla Marxe.. Netvrdím , že
Marx byl gangster či vrah - zdaleka n i
koliv, ale tvrdím , ža M arx pohrdal sa
m otnou ideou lidských práv. Vždy se
o nich vyjadřoval jako o “tak zvaných
lidských právech” či o "tak zvaných
právech člověka” . T ohle zvlášť vyjád 
řil ve svém pojednání “ O židovské
otázce", což nám též vysvětlí, proč
antisem itism us, jenž býval fenom é
nem p o litic k é pravice, je nyní fe n o 
ménem m arxistické či kom u nistické
levice. Není pak proč se divit, když
m arxistické či ko m u nistické režim y
zacházejí se svými lidm i tak, jako za
cházel H itler. A naprosto není náhod
né, jak by kom unisté řekli, že H itler
obdivoval Stalina; Stalin byl muž že
lezné vůle, muž, jenž neváhal jednat
(dá-li se tom u tak říci), muž, jenž ne
d ovolil, aby se mu lidská práva posta
vila do cesty, když podle jeho úsudku
se věci m usely uskutečnit - i když to
byly hrozné věci. H itle r a Stalin měli
m noho společného, je jich p o litické
systém y m ěly m noho společného ale s tím to rozdílem ; Stalinův systém
přežil dru ho u světovou válku.
Připom něl jsem si p odrobnosti me
zi nacistickým Něm eckem a Sovět
ským svazem, když jsem dnes ráno
vyslechl význam ného reprezentanta
Sovětského svazu. Zřejm ě se ledacos
naučil od H itlerova m inistra p ro pa 
gandy Josefa Goebelse. Však ten učil,
že lež opakovaná často, vášnivě a hla
sitě, bude jed no ho dne akceptována
jako pravda. 2e nepravda bude to uto
komisí akceptována jako pravda - že
totiž m oje země, byť ne ještě zcela fa 
šistická, míří oním směrem; že je “soft”
na fašismus, způsobem , tak jak sená
to r Joseph M cC arthy obviňoval, že je
“ so ft” na kom unism us; že dělá vše
možné na ochranu fašistů: John Birch
Society na příklad, nebo Ku Klux Kla
nu, všelijakých m ladých fašistů a vše
lijakých starých nacistů. V té souvis
losti se zm ínil o soudním procesu v
Greensboro v Severní Karolíně, kde
členové Ku Klux Klanu b yli žalováni
ze spáchání vraždy a jin ý c h zločinů,
ale byli osvobozeni. Též se zm ínil o
výtržnostech v ulicích W ashingtonu
vloni na podzim ; a zm ínil se o potí
žích, s nim iž se setkal zvláštní vyšet
řovací úřad am erického m inisterstva
spravedlnosti při pokusech o d ep or
taci nacistů; jde o nacisty, kteří pod
falešným i jm ény žili ve Spojených

státech od konce druhé světové vál
ky.
Pane předsedo, tohle jsou známá
obvinění; Sovětský svaz je už udělal
dřív, zde a u Všeobecného shrom áž
dění. Bylo by ztrátou času odpovídat
na ně podrobné a ze široka. Je zcela
samozřejmé, že význam ný delegát
Sovětského svazu nemá žádnou zku 
šenost s právním systémem, který za
ručuje každému - fašistovi, ko m u nis
tovi, kom u koliv jiném u - spravedlivý
proces před porotou spoluobčanů. V
takovém systému i fašisté a ko m u nis
té jsou někdy shledáni nevinným i,
poněvadž i fašisté a kom unisté mají
nárok na spravedlivý proces.
Je taktéž zřejmé, že význam ný de
legát Sovětského svazu nemá žádnou
zkušenost s právním systémem, který
zaručuje lidská práva svobody p ro je 
vu a shrom ažďování, i když shrom áž
dění se pak zm ění v pochody a de
m onstrace, jež někdy vedou k v ýtrž
nostem. Takže on nedovede p o c h o 
pit, že policie má přikázáno o chraňoavt dem onstranty, i když to třeba zna
mená ochranu fa šistických d em on
strantů. Pokud se nedopustí výtrž
ností, mají právo pochodovat a p o li
cie má povinnost je ochraňovat. Výz
nam ný reprezentant Sovětského sva
zu nedovede p o ch o p it tento druh
právního systému. Jemu je to cizí.
Něco takového se v Sovětském svazu
nestane. Sovětský svaz má jin ý sys
tém; uvedu příklad toho, co mám na
m ysli.
Před několika roky, skupinka mužů
v Litevsku se pokusila unést letadlo
s úm yslem odletět do Izraele; neus
pěli a byli zatčeni. Za čas sovětský
právnický časopis uveřejnil p od ro bbý průběh procesu: obžalobu, řeči
p rokurátorů a obhájců, rozsudek (od
suzující, samozřejmě) a výši trestů.
Krátce, byl uveřejněn celý průběh
procesu. Pouze jedna věc byla jaksi v
nepořádku, že totiž soud se ještě v ů 
bec nekonal. Došlo k je h o odložení a
kdosi zapom něl inform ovat redaktora
právnického časopisu o odložení;
b u ď to se stalo nebo redaktor zapo
mněl na příkaz. Často mě napadlo, co
se asi s redaktorem stalo; význam ný
reprezentant Sovětského svazu by
nás třeba m ohl osvítit. V každém pří
padě, zkušenost sovětského delegáta
je zřejm ě omezena na sovětský právní
systém a vylučuje am erický, v němž
obvinění jsou nap ře d souzeni a pak
teprve odsouzeni, a někdy jsou so u 
zeni a shledáni nevinným i.
Pane předsedo, chtěl bych říci pár
slov o nacistech, jež se Spojené státy
nyní snaží deportovat. Jak význam ný
reprezentant Sovětského svazu d o b 
ře ví, to ve Spojených státech vyžadu
je soudní proces, a vláda vždy nevy

hraje; ale někdy vyhraje. A nacista je
někdy deportován. Jiný nacista, u vě
domí důkazů, jež vláda nashrom áždi
la. dobrovolné opustil zemi. Ale. pane
předsedo, nikdo, kdo je obeznámen s
právním systémem záruk spravedli
vého p orotn iho procesu, nemůže byt
překvapen, když porota hlasuje proti
vládě, Tyhle věci se stávají ve S poje
ných státech, pane předsedo.
Pane předsedo, chci potvrdit po
moc. kterou poskytl Sovětský svaz
mé vládě při shrom ažďováni důkaz
ního m ateriálu proti těm to bývalým
nacistům. Sovětský svaz sp o lu p ra co 
val - plně, výtečně.
Člověk by si byl též přál takovou
spolupráci Sovětského svazu s Fran
cií a Británií v roce 1939. Jiným i slovy,
byl by si přál, aby Sovětský svaz te h 
dy kladl tak notný odpor vůči nacis
tickém u Něm ecku, jako pak kladl po
svém přepadení. Zatím ale v létě 1939
Sovětský svaz podepsal s nacistic
kým Německem sm louvu o neútočení. Z m iňuji se ovšem o M olotovověR ibbentropově Paktu. Patrně bych to
měl vysvětlit význam ném u reprezen
tantu Polska, kde se nepochybně
učebnice o události již nezm iňují.
M olotov byl sovětským zahraničním
m inistrem a R ibbentrop byl zahranič
ním m inistrem nacistického N ěm ec
ka, a výsledkem této jejich dohody
bylo, že nacisté napadli Polsko ze zá
padu (a tak zahájili druhou světovou
válku) a Sověti napadli Polsko z vý
chodu, takže pak polském u národu
nezbylo vůbec žádné Polsko. Rovněž
se cítím povinován upozornit výz
nam ného delegáta Německé dem o
kratické republiky na některé h isto
rické údaje. Stěžoval si, že H itler vdě
čil za své úspěchy selhání kohokoliv
jiného či jiné země postavit se mu na
odpor. To je přespříliš jednoduché
vysvětlení. Nebere na váhu pom oc,
kterou H itler obdržel od Sovětského
svazu. Podepsáním paktu o neútočení Sovětský svaz zaručil H itlerovi, že
nebude muset bojovat na dvou fro n 
tách, východní a západní.
Jak jina k by dnes svět vypadal, kd y
by se Stalin byl zachoval podle vzoru
řekněm e, C h u rc h ílla ! Jak ve liké
množství životů m ohlo být uchráně
no, kdyby místo spolupráce s H itle 
rem, místo útoků na statečné Finsko,
Sovětský svaz byl spolupracoval s
Francií, B ritánií a Polskem! Kromě
jiných kýžených výsledků, Polsko by
dnes znovu bylo Polskem.
Pane předsedo, systém, který zplodij Hitlera, je mrtev. Všichni máme
důvod být za to vděčni. Ale systém a
ideologie, jež zplodila Stalina, není
mrtvá; má své reprezentanty přím o v
této m ístnosti. Lze jen vřele d o p o ru čit
této kom isi, aby se zabývala s to u to
velmi živou form ou totalitarism u. Dě
kuji vám, pane předsedo.
□

O ta U lč

Neobtížné zdůvodnění legality
amerického příletu na Grenadu
Rudé právo, 8. října 1983: Na p o 
zvání ÚV KSČ a vlády ČSSR p řice sto 
vali nejvyšší představitelé strany a
vlády G renady v čele s M auricem Bishopem . U skutečňují revoluční pře
měny, společně s revoluční Kubou
usilují, s národně osvobozeneckým
bojem solidarizují, probíhá nadějný
rozvoj mezi naši socia listicko u zemí a
Grenadou. Představitelé odcestovali.
Domů a za pár dní do věčných lo 
višť.
Rudé právo, 22. října: Revoluční
vojenská rada převzala veškerou
moc. V průběhu ozbrojené srážky za
hynul bývalý předseda vlády M aurice
Bishop a několik m inistrů.
Hlavní zdroj československého po
učení neuvedl pod ro bn osti “ průběhu
ozbrojené srážky” : vojáci to tiž pálili
kule do neozbrojených obětí. Trošku
jina k dopadla m inistryně školství
J a c q u e lin a C re fto v á , B is h o p o v a
družka, m atka jeho nem anželského
syna Vladim íra, a znovu sedm měsíců
těhotná. Marné prosil druh o ušetření
čekanky. U ltrarevolucionáři ji u m lá ti
li. Katům velel generál H udson Austin, člen Bishopova politbyra, před
chozím povoláním hlídač vězňů.
Nejvyšší představitelé strany a vlá
dy vystříleni.
Proč že takhle nelaskavě mezi sou
druhy? Na rozdíl od Rudého práva,
my tu máme k disp ozici zápis ze schů
ze ÚV grenadské vládnoucí strany
JEWEL z 12. října. První soudruh
Bishop, dříve než m ohl vůbec absor
bovat příkladné d ojm y českosloven
ského budování, obviněn je z buržoazního úchylkářství svým ČSSR
nenavštívivším nám ěstkem B ernar
dem C oardem . Tak, a už se m asakru
je. A zaveden totální, čty řia d v a c e ti
hodinový zákaz vycházení. Dom ácí
vězení pro každého, pro celý národ.
K d oko liv vykoukne z vrat, to h o za
střelím e, rozkázal generál Austin,
hlava R evoluční vojenské rady (Revolu tio n a ry M ilita ry C ou ncil - RMC),
prý šestnáctičlenné, jm éna n ikd o ne
zveřejnil.
Vládní představitelé na sousedních
ostrovech - však některé jsou tém ěř v
dohledu či zcela v n ě k o lik a m in u to 
vém doletu - v y já d řili obavy. Na rozdíl
od podstatné části T řetího světa, k ru 
tost, m učení, vraždění nejsou totiž
běžné m etody p o litic k é práce v ka
ribské oblasti s britsko u tradicí. Tom
Adam s, předseda vlády na Barbados,
charakterizoval grenadský gang jako
“ hnusné vrahy bez precedentu od d o 
by o tro c tv í” . D okonce i M ichael Manley, vůdce opozice na Jam ajce, o b d i
vovatel kubánského socialism u a vel
ký přítel Fidela Castra, se distancoval
od vývoje a prohlásil, že RMC nemá

právo m luvit iménem grenadského li
du.
Do nebezpečné situace na Grenadě se ovšem dostala i cizinecká obec.
N ejpočetnější skupinu tv o řili A m e ri
čané - asi tisíc studentů, penzistů a
m isionářů. Jaká příležitost vzít ru k o 
jmí! Však bohatě se to C hom einim u
vyplatilo. Precedent s revolučním
počínáním v Iránu s padesáti d ip lo 
m aty začal vrhat d lo u h ý stín až do
W ashingtonu.
V úterý 25. října v ranních hodinách
se dostavili Am eričané. Přivítala je
kanonáda kubánských stavebních
dělníků.
Kanonáda Rudého práva: "A m e rič
tí okupanti zatýkají a popravují pře
devším členy strany grenadského li
du, nového hnutí JEWEL. To je přes
ná kopie postupu hitle ro vců v o kup o 
vaných zemích: nejdřív fyz ic k y zlikvi
dovat kom unisty. A je strašlivější a
odpornější, hnusnější a zákeřnější...
A krůtě, nenávistně likviduje lidi... H it
lerovský fašism us byl v b rutalitě dů
sledný. Takový je i agresor na Grenadě. My, Československo, se mu také
nelíbíme. Nem ěli bychom na mapě v
jeho Oválné pracovně být. Jsme totiž
so cia listické Č eskoslovensko. Ronald Reagan by nás nejraději vymazal
z m apy. Co by asi udělal s námi, kd y
bychom byli osam ocení? Jenže ne
m ohou." (Z úvahy Stanislava O borského, “ G renada varuje všechny naše
občany: CO BY UDĚLALI S N Á M I” ,
RP, 4. listopadu.)
R eakce zá padních sd ělova cích
prostředků, pokrokových i nepokrových, se příliš nelišila. Proklet budiž
Yankee im perialism us, není rozdílu
mezi G renadou a Afghánistánem .
V O rganizaci spojených národů 9
hlasů p o d p o řilo am erickou akci, 27
se zdrželo hlasování, a 108 hlasovalo
pro ti USA - tedy naprostá většina,
včetně států jako M ozam bik, jež na
sovětské přítom no sti v Afghánistánu
neshledávají nic nepříhodného.
I paní Thatcherová se horšila. Ječe
li i am eričtí p o litic i - černoští kongres
mani a bělostí u ltraliberálové -, vy
b ou chli profesorští, farářští a h o lly 
w oodští bojovníci za mír.*
Z Evropy se ozvalo jen pár sym pa
tic k ý c h hlasů. Patřily tvorům , jež je
potěšením si považovat: Alain Besancon, M aurice C ranston, Hugh SetonW atson, tito intelektuálové, též K ingsley Am is a Tom Stoppard, původem
český našinec.
A pak ještě někdo: Grenaďané,
Americká velvyslankyné Jeanne Kirkpatricková poté uvedla, že mnozí delegáti, jen co vrhli
rozhořčený protiam erický hlas, přišli jménem
své vlády privátně gratulovat k prima Reaganově
kroku.

ostrované, ony oběti am erické genocidální invaze. Ti přepadení, o nádhe
ru socia listické ho budování připrave
ní. N eovlivnění mravně bezcennou
OSN v pokusu o vydávání cenných
rozhodnutí.
N ovináři, vzdor vší snaze, nenašli
tu cet dom orodců, kteří by si n elibo 
vali. Ani Švédové, nejvíc se ovšem
snažící, neuspěli. Místo m írum ilovné
ho proklínání, ostrovní p o litič tí hlupci
že prý ve vší vděčnosti přejm enují
ono strateg icky důležité letiště na
Ronald Reagan A irp o rt! T oto tedy vů
le lidu, na nějž se sesypali parašutis
té, a střelba poškodila nejedno stave
ní.
G renaďané a sousední karibští
ostrované věděli třeba něco, co ne
věděli m ravně rozhorlení transoceán
ští zastánci pravdy a spravedlnosti.
Karibskou oblast jsem sjezdil, za
odborníka se nepokládám . Grenadu
jsem navštívil ještě za vlády Erica Gairyho, prvního m inisterského předse
H istorie p oskytuje řadu příkladů,
dy po vyhlášení nezávislosti v roce
mají své problém y s přebytkem a c i
kdy údajné utrpení soukm enovců se
1974, diktáto ra s bláznivým pořadní
zince nevítají. N utno se tedy o b rá tit
stalo zám inkou k agresi. Však ta kto se
kem přednostních úkolů. S oustřeďo
jinam : řada A m eričanů studuje m edi
s n ažil H itle r o s p ra v e d lň o v a t své
val se to tiž na m im opozem ská tělesa.
cínu v B ukurešti. A též vznikla sp eci
c h o u tk y vůči Polsku a Č eskosloven
A zrovna když v roce 1979 řečnil v
ální škola na Grenadě, s děkanstvím v
sku.
OSN o svých oblíbených UFO, na
New Yorku.
Důkazní břem eno m usí nést zasa
ostrově d ošlo k převratu a k m oci se
Poté, co vyšel příkaz střílet na
h ující stát. Předpokladem oprávně
dostal M. Bishop a jeho hnutí JEWEL.
potkání a veškeré obyvatelstvo se
nosti intervence je tak zvaná “ p od 
O G renadě mi hodné pověděl tao ctlo v dom ácím vězení, prezident
m ínka vyčerpání nápravných p ro 
mější d lo u h o le tý usedlík, český d o 
Reagan se m usel vypořádat s o š id 
stře d ků ” (exhaustion o f lo c a l rem em in ikánský kněz. Kam jsme zavítali,
ným dilem atem : je p o litic k o u p o vin 
dies). N ejsou-li ovšem prostředky,
všude ho znali, měl jsem dojem , žeon
ností, p o d e p ře n o u m e zin á ro d n ím
zná většinu ostrovanů jm énem , však
není co čerpat. C hom einiho Irán,
právem, postarat se o vlastní občany
A m inová Uganda a též G renada Re
většinu ostrovanů p okřtil. Grenaďanů
v podm ínkách nebezpečí? K dyby ne
vo lu čního vojenského trib u n á lu slo u 
je méně, než obyvatel mé rodné Plz
zasáhl a došlo k m asakru, titíž zastán
ží příkladem .
ně, a v hlavním městě či m éstysi Stci nevměšování do záležitostí jin ý c h
Legalita intervence též vyžaduje
G eorge’s méně, než, řekněme, v Ta
států by zvedli p ro kurátorský prst na
chově.
splnění podm ínky uplatnění méně
liknavce. Však máme zkušenosti s
d ra stických prostředků: č ili nejít na
Pravidelně jsme si psali, posílal
Iránem, a všeobecnou zkušenost, že
kom ára kyjem , postačí-li plácačka.
jsem kn ih y do tam ějšího sem ináře a
násilí spáchané na am erických obča
Reagan byl obviněn z porušení to 
dozvídal se o nastolené cestě k socia
nech se v p op ularitě mezi re vo lu cio 
hoto pravidla. Jestliže skutečně h ro 
lismu. Zavedení cenzury malé, pak
náři dá porovnat jen se zabíjením
z ilo studentům nebezpečí, proč ne
velké. Zrození strachu, kde strach
občanů Izraele.
shod jt pár parašutistů k ochraně s tu 
nebýval. Však za G a iryh o se lidé ne
A za říjnové revoluce na Grenadě
dentů, aniž by došlo k okupaci celého
ostýchali nadávat na vládu, n ěkolikrát
síd lilo asi tisíc Am eričanů, většinou
ostrova?
jsem si ověřil. A te ď se v budovatel oni studenti m edicíny. USA, na rozdíl
S odhlédnutím od jin ý c h , dosud
ských letech dostává k veslu stále vět od států typ u Libye, nem ěly na G reneuvedených důvodů, taková akce by
ší šm ejd. S přítelem jsm e vývoj po
nadě za stupitelský úřad. D iplom até v
byla neproveditelná. S tudenti žili na
rovnávali s československou zkuše
B ridgetow nu (Barbados) tedy požá
dvou vzájemně si vzdálených centrech
ností. Když se Grenada dopracovala
dali revoluční vládu o povolení navští
(cam pusech), a desítky, m ožná že
k vývoji p řibližn ě na úrovni českoslo vit studenty a přesvědčit se na místě
venského prosince 1947, přítele pře
stovky žily, respektive se ukrývaly na
o stavu věcí.
soukrom ých adresách, o nich ž W as
ložili na jin o u karibskou farnost.
Po původním zákazu přistání letad
h in gton neměl ponětí.
P řijíždějí poradci Kubánci. G rena
lo přece jen sm ělo přistát. Na d ip lo 
Vážnější aspekt důkazního břem e
dě, ostrovu z nejhezčích, s džunglí,
m aty čekala skupina teenagerů, oz
na: vždyť přece A m eričanům nebez
pohořím , plážem i, kde zcela bílá se brojených sam opaly. D iplom atům se
pečí nehrozilo, tv rd ili různí obhájci
potká se zcela černou, se též říká
skutečně p o d a řilo navštívit studenty,
všeho protiam erického, a tvrd il v tele
Space Island - Ostrov koření. Nikde
načež odletěli zděšeni naprostým
na světě se nerodí víc m uškátových
vizi v New Yorku i děkan (cha nce llo r)
bezvládím na ostrově.
ořechů. Turisté, hlavní zdroj valut, si
V
knihách m ezinárodního práva se Charles Modica, jehož n e lib o st nad
osudem školy a zdrojem jeh o živ o b y 
odváží košíčky s všelijakým i voňavý dočítám e, že “ intervence je koncept
tí byla zcela pochopitelná.
mi substancem i.
nejisté právní d ů le ž ito s ti” . N icm éně
Zvláštním druhem tu ristické h o ru  to lik je zřejm é, že za zvláštních o k o l
Ke značném u překvapení d ošlo za
chu je lékařské školství. Z ro d il je nadtřic e t hodin, poté co v C harlestonu v
ností intervence jed no ho státu do zá
počet uchazečů v USA. Ti z nep řija 
Jižní Karolíně přistála letadla s evaležitostí jiné ho státu, a to i fo rm o u intých, co se nesmíří ro zlo u čit se svými ' vaze, je oprávněná. A takovou zvlášt
kuovaným i studenty. Však považte:
plány, jsou do ciziny se záměrem za
stu du ji, platím tisíce dolarů, nejsem
ní o kolno stí je ochrana vlastních o b 
čas se dom ů vrátit, dostat se na ame čanů na cizím území, jehož vláda není
vůbec v nebezpečí, až te ď - najednou,
rická studia v p okročilejším ročníku,
když se přihrn e soldateska uskuteč
schopna či o chotna zabránit h ro zící
nebo až pak do praxe s cizím d ip lo 
ň ující Reaganovy agresivní plány, te 
mu nebezpečí na zdraví, životě či ma
mem. Jenže západoevropské země jetku.
prve pak d ošlo ke střelbě a ničení.

T eď ztrácím školné, školu, kariéru...
Stovky reportérů se p řitla čily na le
tiště vyslechnout tuto očekávanou
verzi. A jaké zklamání čekalo proda
vače a propagátory negativism u! S tu 
denti zářili radostí, někteří klečeli a
líbali rodnou půdu či spíš rodný ce
ment, mnozí prohlásili, že se na G renadě pokládaliu de facto za rukojm í. I
děkan M odica posléze p řipustil, že
nebezpečí bylo jaksi značně větší,
než se původně předpokládalo, a že
prezident Reagan inu vlastně jednal
správně. Že nebylo jeho povinností
vyčkat na další zhoršení situace.
Tím invaze (invasion) či intervence
(,interven tion ) začala získávat přes
nější podobu: začalo se jí říkat “zá
chranná akce” (rescue m ission).
Tím se ale oprávnění k záchranné
akci nevyčerpalo.
Podle inform ací Am nesty Interna
tional v roce 1981 na Grenadě, o stro 
vě s 110,000 obyvateli, sedělo za m ří
žemi 110 p o litických vězňů. M. Bishop, tehdejší so cia listický vládce a
pozdější oběť svých nevhodně a p li
kovaných m etod, p řipu stil jisté p ro 
cento vězněných (New York Times,
5. června 1983), a též zdůraznil, že n i
kdo si nepřeje volby, pouze nepřátel
ské USA si přejí. Též si přál Lloyd
Noel, A ttorn ey General, čili nejvyšší
justiční úředník, a proto rovněž
funkčně poklesl za mříže.
A m erický černoch A ntonio Langdon navštívil v roce 1979 Grenadu,
svůj rodný ostrov, a stal se p o litickým
vězněm, aniž se kdy o politiku zajímal.
A aniž ho kdy granadský režim zaža
loval z jakékoliv nepravosti. Na svo
bodu se dostal až za čtyři a půl roku,
po přispěchání am erické nám ořní pě
choty. Ve vězení Richm ond H ill napo
čítal 300 p olitických chovanců. Za
B ishopovy vlády celkem prý 6,000
G renaďanů m uselo ochutnat žalářní
stravu. Přepočítám e-li na českoslo
venská procenta, dojdem e k zajím a
vým cifrám .
V
dubnu 1914 prezident W oodrow
W ilson poslal nám ořní pěchotu do
Mexika, aby svrhla diktátorského genarála Victoriana Huertu, jenž za
vraždil řádně zvoleného prezidenta a
zm ocnil se vlády. Hugo G rotius a
Em erich de Vattel, m ocné pilíře m ezi
národního práva, zform ulovali opráv
něnost takových zásahů proti státu,
“ který upírá základní lidská práva a
šokuje svědomí lidstva” (Lauterpacht,
Oppenheim , sv. 1, str. 312). Zásah se
jm e nu je hum anitarian intervention.
Kroky to m ohou být individuální (tak
za kro čilo carské Rusko v roce 1877
proti Turecku na ochranu bulharské
ho obyvatelstva), nebo kolektivní (ja
ko třeba zásah evropských m ocností
v roce 1827, též proti Turecku ve p ro 
spěch Řeků).
Charta OSN legalizuje hum anitární
intervenci v článku 2, odstavci 4. V ro
ce 1964 d ošlo k akci ve východním
K ongu, dnešním Zaire, k záchraně
bělošského obyvatelstva. K podobné
expe dici d ošlo tam též v roce 1978.

Rok poté Francie vyslala své jed no tky
k odstranění lidožroutského im perátora Bokassy I. v C entrálním africkém
císařství. Dokonce i George McGovern,
jeden z nejlevějších a též n e jh lo u 
pějších am erických politiků, d o p o ru 
čoval hum anitární intervenci do Kam 
bodže velkořezníka Pol Pota.
K m asakrům indočínského rozsahu
na Grenadě ovšem nedošlo, a již se
nedozvím, zda důvodem byl nedosta
tek zájm u či jen nedostatek příleži
tosti. Nezbývá, než se o brátit ke k ri
tériu, jedině platném u a rozhodném u
- k lidu, lidem, společnosti, ostrova
nům, však bez nich Grenada byla jen
chudou tečkou na mapě.
Jak věru reagovali ostrované na
akci bom bardování, parašutistického
seskakování, na sm rtelnou střelbu?
Reagovali s nadšením.
Zástupci světových novin, agentur,
televizních společností - tedy o rg a n i
zací v p ricipu když ne nepřátelsky tak
aspoň nepříznivě naladěných vůči
am erické vládě - se sjeli na Grenadu.
Vzdor m noha snahám, nepovedlo
se jim , což p řip u s tily s nedostatečně
tajenou nevolí. Průzkum y veřejného
mínění, průzkum y jakko liv kroucené,
vždy vyšly ve značný souhlas G rena
ďanů nad am erickým příjezdem vždy 90% plus. A vysoké mínus stran
přítom nosti Kubánců a ostatních
m a rxisticko-le n in ských návštěvníků.
A b atem en t je koncept m ezinárod
ního práva a znamená: jestliže někdo
láduje zbraň, aby na mě vystřelil, není
mou povinností čekat, až pečlivě za
míří. Naopak, mám právo se bránit,
uhnout, ba i mu podrazit nohu, dřív
než postačí d o tk n o u t se kohoutku.
Musím se ale vypořádat s důkazním
břemenem , že mi skutečně hrozilo
bezprostřední nebezpečí.
Jiným i slovy, doktrína se týká práva
ovce nečekat na nabroušení nože
řezníkem. Nečekali Izraelité v roce
1967, předobře udělali, ale právo pre
ventivního útoku si m useli p odložit
oním důkazním břemenem - že jim to 
tiž hrozila záhuba.
V květnu 1980, Bernard Coard, teh
dejší Bishopův spoluvládce a jeho
p o zd ě jší s p o lu v ra ž d ite l, navštívil
Moskvu a podepsal sm louvu o přistá 
vacím povolení pro sovětská dálková
výzvědná letadla TU-95, jen co se le
tiště dobuduje. P oint Salinas A irp o rt
(kousek od ono ho souběhu černé a
bílé pláže) by u m ožnilo M igům -23
dovézt čtyři tisícilib ro vé bom by na
sever do P ortorika nebo na jih do Ve
nezuely.
V říjnu 1983 Kuba měla na Grenadě
600 velmi dobře vycvičených a o zbro 
jených mužů, patrně jed iných stavba
řů a zedníků na světě, kteří měli k d is 
pozici víc střelných zbraní než lopat a
rýčů.
V dokum entech, jež padly A m e ri
čanům do rukou, se dočítám e, že
Castro plánoval poslat na Grenadu
341 důstojníků a 4,000 mužů. (Kdyby
mínil saturovat Č eskoslovensko se

stejnou důkladností, musel by dodat
víc než půl m iliónu vojáků.)
V té době měla Grenada již armádu
v síle 3,000 mužů.
Na ostrově probíhal výcvik všelija
kých revolučních živlů z karibského
okolí.
A v okolí rostly obavy. Sousední ka
ribské ostrovy, bývalé britské državy,
křehké státy či spíš státečky, nemají
arm ádu. N epokusily se o její vyb ud o 
vání. A proč že se tedy z Grenady za
čal stávat m uniční a m ilita ristický ar
zenál? Am eričané posléze objevili
šest obrovských skladišť, napěcho
vaných zbraněm i a střelivem ve znač
ně větším množství, než existuje v ce
lé karibské oblasti - s výjim kou Kuby,
ovšem. Am eričané též našli pět ta j
ných sm luv Grenady - tři se SSSR,
jednu s Kubou, jednu se Severní Ko
reou. Sm louvy zaručovaly přísun
zbraní v množství, že na každého z
grenadských kojenců aby připadly
aspoň dva kulom ety.
A že by šlo o zbraně obranné, jak
tvrdila Havana, Moskva a též Praha v
příliš pozdních hodinách? Obranné
proti kom u? Proti am erické atom ové
supervelm oci Grenada zůstává myš
kou, jakko liv bolševickou a po zo ub 
ky ozbrojenou. To jsme tedy na ne
správné adrese. Správná adresa je v
neozbrojeném karibském sousedství,
cíli agresivních zálusků, tam, kde hlodaveček nabude dim enzí nebezpeč
né šelmy.
Představitelé ostrovů A ntigua a
Barbuda, Barbados, D om inica, Svatá
Lucie a Svatý Vincent se sešli k m im o
řádné schůzi společenství zvaného
O rganization of East C aribbean Sta
tes (OECS).
Eugenia Charlesova, m inisterská
předsedkyně ostrova D om inica a úřa
dující předsedkyně Organizace tlu 
m očila am erickém u velvyslanci M ila
nu D. Bishovi požadavek o p oskytnutí
vojenské pom oci.
Sir Paul Scoon, G overnor General
čili ústavní hlava Grenady, leč dom á
cí vězeň jako zbytek Grenaďanů za
podm ínek bezvládí střílícího Revo
lučního vojenského výboru, propašo
val prosbu o pom oc v podobě ozbro
jeného zásahu. J. M. Adams, m inis
terský předseda Barbadosu, prosbu
p ostoupil A m eričanům a současně
přesvědčil Edwarda Seagu, m in iste r
ského předsedu Jam ajky, značně vět
šího to ostrova, leč nečlena OECS,
aby se výpom ocné akce zúčastnil.
Do W ashingtonu došlo tedy dvojí
pozvání k jednoznačné akci: od hlavy
státu Grenada k záchraně G renaďa
nů (čili hum anitarian interven tion ), a
od představitelů sousedních ostrovů,
obávajících se, že rostoucí shrom až
diště zbraní povede k agresi (čili d octrine o f abatem ent). K čemu též jin é 
mu? Doma jsou k nepotřebě, a jak již
řečeno, přece k ubránění p ro ti USA
by nepostačily, jak se též vbrzku uká
zalo.
Kdo má české uši, poslouchat bude
s podezřením jakoukoliv zmínku o

vojenské pom oci, zejména když ji
poskytují příliš bratrské státy.
M ezinárodní právo uznává právo
platnost intervence na pozvání, ov
šem za předpokladu, že pozvání d ob 
rovolně poskytl ústavně oprávněný
orgán - prezident, parlam ent, král, a
n ikoliv Čechie Libeň či 99 zaměst
nanců Pragovky. V nedávné historii
najdem e řadu příkladů autentických,
nepodvodnických pozvání: Am eriča
nů do Libanonu, 1958; B rito vé d o Jo r
dánská, 1958; Britové do východní
A friky, 1964; Francouzi něko likrát do
Čadu.
Jenže v listopadu 1956 přijíždí do
Budapešti sovětské tanky s jakým isi
p riv á tn ím i p seu do zvateli, za tím co
maďarská vláda žádá OSN o uznání
n eutrality své země.
Však dobře víme, jak to b ylo se srp
nem 1968: ústavně oprávněné orgány
prohlásily, že arm ády Varšavského
společenství nezvaly. Ergo, p řijely
nezvány, způsobily akt agrese, a vů
bec již nezáleží, kdo podepsal dopis
čtyřice ti, a zda kdy bude zveřejněn.
A do třetice všeho špatného: Afghá
nistán v prosinci 1979 poskytl rovněž
zajímavý příklad sovětského pojetí
iniciativy a d ob ro voln osti. Prezident,
z něhož se posléze, dle sovětského
tisku, vyklubal agent CIA, pozval
Rudou arm ádu, aby přijela a jeho za
bila, což učinila.
Z pátky ke Grenadě: Sir Paul Scoon
není Brit, není neo kolon ialistická fi
gurka, ale vážený vzdělaný d o m o ro 
dec nebílé pleti. Zastává fu n kci hlavy
státu, jíž se v britském Společenství
národu (British C om m onw ealth) říká
G overnor General. T ito generální
guvernérové jsou v čele desítek států
a bývalých kolonií.
O dpůrci am erických kroků na G renadu reagovali s notnou n elibostí na
zm ínku o existujícím , nesporném,
jednoznačném ^ naléhavém pozvání
Sira Scoona. Že je sice hlava státu,
ale jen form álně, a že tedy by pozvání
nem ělo platit.
Nemělo by p la tit proto, že se něko
mu nehodí do p o litické h o krám u?
Precedenty mají v zemích s anglo
saskou ústavní tradicí velikou váhu.
Však je na nich založen ce ličký právní
systém.
Uveďme příklad čili precedent. V
roce 1975 John H. Kerr, G overnor
General Austrálie, člena Britského
společenství, zpro stil úřadu m in ister
ského předsedu Gough W hitlam a.
Tedy údajná fig u rka zbavila moci nej
m ocnějšího muže v zemi, a u čin ila tak
legálně, právoplatné. A W hitlam byl
zvolen do úřadu v d em okratických
volbách, ne tedy jako Bishop, jenž se
zm ocnil vlády převratem, či jako Bishopovi vrazi a autoři následného bez
vládí.
Právo hlavy státu Sira Scoona je d 
nat tak, jak jednal - právo zaručené v
článku 57 grenadské ústavy - je neod
diskutovatelné.
Jiné nám itky odpůrců Reaganovy
akce v Grenadě:

Že Charta O rganizace am erických
států (OAS) výslovně zdůrazňuje
p rincip neintervence.
Což je ovšem pravda, ale v kontextu
to ho to případu je zcela irelevantní,
jak napsal význam ný profesor m ezi
národního práva A n th on y D’Am ato
(New York Times, 30. října). A navíc,
Charta OAS, sm louva to lik o o blastní
ho dosahu, nemůže anulovat ustano
vení všeobecného, univerzálně p la t
ného m ezinárodního práva, mezi něž
též patří právo intervence na pozvání.
Že východokaribské společenství
OECS nem ělo právo pozvat jin é státy
- Jam ajku, Barbados a zejm éna ov
šem USA - k výpom oci.
Proč by věru nem ohlo? Účelem ko
lektivní akce bylo dosáhnout žádou
cího výsledku. V případě jeho nedo
sažitelnosti vlastním i silam i je věru
věc jedno du ch éh o rozum u o nezada
telném suverenním právu rozhléd
nout se po výpom oci. Protipožární
služba má rovněž oprávnění požádat
d ru hy na jiném okrese o asistenci.
Že státy tak m aličké zp ůso bily akci
nad jejich oprávnění.
Co je tohle za argum ent? Vždyť
m yslitelé právě nejpokrokovějéí zdů
razňují pro ncip rovnosti států za kaž
dou cenu, i za cenu groteskních vý
sledků, že lilip u tá n i, jejichž obyva
telstvo netvoří ani desetinu lidstva,
mají většinu hlasů na všelijakých me
zinárodních fórech.
Že Charta OECS není platná, neboť
není zapsána na generálním sekreta
riátu OSN.
O bvinění je nepřesné. Zástupce
Svaté Lucie kopii p ředložil v říjnu
1982, a i kdyby nebyl předložil, nic se
na věci nemění. Platnost sm louvy ne
ní vázaná na registraci u OSN. Tak
praví článek 102 C harty OSN.
"A co když budou na Grenadě vo l
by a lid si zvolí ko m u nisticko u vládu to zas budem e dělat invazi?” zeptal se
znám ý arogantní žurnalista Sam Donaldson na televizním program u
ABC. T. J. Adams, m inisterský před
seda Barbadosu, muž tm avé pleti, mu
odpověděl s pěkným b ritským přízvu
kem: “ Z aručuji vám, že dříve si vy zvo
líte kom unisty ve W ashingtonu, než
se tak stane kdekoliv v naší o b la s ti.”
Jestliže se A m eričané chovají jako
Rusové - jak věru propaguje škála
zdrojů od D e rS p ie g e l po W ashington
Post - podívejm e se n afu nd a m e ntá lní
prvky ja ké ho koliv intervenčního p o 
čínání:
1) pozvání, pravé-falešné, oprávněné-neoprávněné, d o b ro voln é-vynu cené;
2) reakce obyvatelstva;
3) p o b yt intervenčních vojsk, jak
trvalý či dočasný.
Bod první jsme si zodpověděli.
Bod d ru hý zodpověděly četné prů' zkum y veřejného mínění. Devadesát
procent Grenaďanů p ro je vilo úlevu a
vděk, a na ostrově ko lu jí petice se žá
dostí, aby A m eričané zůstali natrva
lo.
A tím se dostávám e k třetím u bodu

kardinální důležitosti: Rudá armáda
si v Československu protáhla svoji
dočasnost už na víc, než patnáct let.
V Tádžikistánu se dočasnost už d oži
la šedesáti let.
Nejvyšší počet am erického vojska
na Grenadě byl dosažen 31. října 7,355 mužů a žen.
Za šest týd nů poté -1 5 . prosince všechny tzv. com bat tro o p s č ili b o jo 
vé jed no tky, v čele s generálem Jack
B. Farrisem, už natrvalo odjely, a na
ostrově zb ylo 300 příslušníku pom oc
ných služeb - m edici, stavbaři, do
pravní policie. Zůstávají též příslušní
ci z Jam ajky a p olice jn í výpom oc, vy
žádaná z okolních ostrovu.
Pokroková vyslanectví jako sovět
ské, kubánské a libyjské, již neúřadu
jí. Sověti si těsně před am erickým po
činem koupili dva mercedesy, $ 40,000
za kus. Vzít si je s sebou pak nem ohli
a m useli je prodat za bolavou desetinku původní ceny. Pokrokový tisk po
psal fašistickou brutalitu, jíž byli d i
plom até podrobeni při odletu. Došlo
dokonce i porušování d ip lo m a tické
im u nity. V je d n é z d ip lo m a tic k ý c h be
den s rodinným i osobním i svršky
Am eričané napočítali 300 samopalů.
A p o litic k ý dopad v okolí?
D iktátor Bouterse v Surinam u pře
rušil pro jis to tu styky s Kubou. Seaga
v Jam ajce značně získal na p o p u la ri
tě. A Spojené státy získaly na respek
tu. Zdá se, že se vskutku zbavily role
kopacího a okopávaného míče. Na
dom ácí am erické frontě, W alter M ondale a ostatní Reaganovi p o litič tí kon
kurenti si netroufají pípnout o gre
nadské záležitosti. Původní kritické
šlehy se začaly nevyplácet.
Popularita ovšem není důkazem le
gality.
T ento důkaz však byl přinesen a
stojí na čtyřech nohou:
1) odpovědnost za ochranu vlast
ních občanů (protectio n o f citizens)',
2) zásah h um anitní (hum anitarian
intervention)',
3) včasný krok zabránit agresivním
zám ěrům (abatem ent);
4) pozvání autentické, zákonné
(intervention upon invitation).
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JANA BLÁHOVÁ
Cenově výhodné lety pro
návštěvníky z Československa
do Kanady.
Levné letv do Evropy.
DOVOLENÉ DO CELÉHO SVÉTA

Československo
Časopis P R O S T O R
Následující recenze filmu a rozh o 
vor je z nezávislého časopisu Prostor
č. 2-3, leden 1983, který neoficiálně
vychází v Československu. Příspěvky
vycházejí bez vědomí autorů.

Jak svět přichází
o vkus
(poznámka k jednom u novému čes
kému filmu)
Hugo Plůdek
Vznešenými slovy básníka Nizám ího:
"N e chť spravedlnost zvítězí,
n echť na útlak padne potupa,
n echť triu m fu je štědrost,
dobré lidi čeká sláva.”
Už jsm e d lo uh o nezažili, aby se na
český film hrn ulo daleko víc diváků
než na ty nejpřitažlivější ka ta stro fic
ké, krim inální, science fic tio n nebo
hvězdami nabité západní film y, V kině
Lucerna, kde měl prem iéru, se hraje
beznadějně vyprodán 12. týden, před
pokladnou stojí fro n ty a obzvlášť v
prvních týdnech bylo nem ožné se
hnat lístek na méně než týden d o p ře 
du. S pontánní ohlas, k te rý film prová
zí ve všech vrstvách společnosti, h o 
voří o skutečně m im ořádných kvali
tách to h o to díla. Někde si sam ozřej
mě víc libují, jaká je to úžasná sranda,
jind e zase oceňují, co všechno si v
tom film u d ovo lili, kritičtějším divá
kům se sice zdá, že dějová linie je tro 
chu chabá, ale že v detailech film na
prosto pravdivě p ostihuje realitu
dneška, jin í byli naopak okouzleni
tím, jak je to půvabné a roztom ilé...
Každý si prostě našel ve film u své té 

ma, a to je nakonec úspěch, o kterém
sní každý tvůrce. O d pů rci jsou v tak
m izivém počtu, že je není třeba brát
vážně, jako nápis “ nedejte se nachy
ta t” , který někdo připsal na tabuli
před kinem, až když bylo prom ítání
pro m im ořádný úspěch prodlouženo
už na 10. týden.
Kde jsou kořeny tohoto, v otupělém
a unaveném kulturním povědom í naší
společnosti tak ojedinělého úspě
chu?
Film “Jak svět přichází o básníky”
n a to č il p o d le v la s tn íh o scénáře,
napsaného na základě útlé knížky
“A m a téři” autora Ladislava Pecháčka, lékaře z C hrudim i, režisér Du
šan Klein (45 let), znám ý dosud ja 
ko tvůrce detektivních film ů. Děj
je opravdu prostý: S ym patický a
p o h le d n ý d e v a te n á c tile tý s tu d e n t
gym názia, který se touží stát básní
kem, m iluje - sam ozřejm ě p la to n ic 
ky - stejně starou, půvabnou a rozto 
m ilou sekretářku poetického jm éna
Borůvka, která zase touží být hereč
kou. Věc má ovšem háček v tom, že o
dívku usiluje sice velice omezený,
ale zato alespoň na so cia listické p o 
m ěry m ajetný referent z jejíh o p od 
niku. Mladík se svým spolužákem , ja 
ko tečku za bezstarostným stu d e n t
ským životem , se rozhodne uspořá
dat divadelní představení, Tylovu
Lesní pannu, zm odernizovanou sou
časnou m uzikou, kterou složí s p o lu 
žák s původním i texty, které napíše
m ladý básník. K realizaci představení
se sjednotí nejen celá jejich třída, ale
spolu s ní i m noho dospělých a váže
ných osobností města, které je po
dobně jako v dobách národního
o b ro z e n í h o d n ý m i, o c h o tn ý m i a
um ěním ilovným i lidm i přím o nabito.

A tak zatím co v duchu společného
nadšeni starých i m ladých probíhají
v nekonečné řadě veselých situací
zkoušky, vystupňovává se zápas o
dívku (hraje v kusu samozřejmě hlav
ní roli). Naštěstí je referent natolik
hloupý a směšný, že nemusíme mít o
to, kom u dá dívka přednost, obavy.
Zatím co on se to tiž zmůže jen na to,
aby dívce zazpíval píseň “ Ty máš kukadla jak zrcadla...” , sype na požádá
ní m ladý básník z hlavy verše: “ Nama
luji tvoje ruce / dvě ještěrky na o p u 
ce / nam aluji tv o je ň a d ra /d v ě k u lič k y
z počítadla". Film má ovšem ještě je d 
nu rovinu, mladíkova touha je p rů 
běžně konfrontována s úryvky před
nášky kom ického sexuologa, vyp ůj
čeného z konce 19. století (byť v té
době te nto vědní obor ještě neexisto
val), který např. v případě pohlavní
žádostivosti d op oruču je studené s p r
chy a tření froté ručníkem . Společné
úsilí všech účinkujících je korunová
no nebývalým úspěchem - o všem se
dozví televize a přijede o nich natočit
pořad. V průběhu natáčení sice dojde
k malému nedorozum ění, když tele
vizní režisér, příliš zaběhnutý rutinér,
zpočátku nepochopí záměr tvůrců
představení, ale spontánní a upřímná
řeč obou m ladíků vše napraví. Z áro 
veň vrcholí i m ilostná zápletka a m la
dý básník odchází k Borůvce, jejíž ro 
diče odjeli pryč, prožít s ní svou první
m ilostnou noc. Před tím se ještě doví
me, že te nto ty p ic k ý reprezentant na
ší m ladé generace se (ve svých deva
tenácti letech) pouze dvakrát líbal a
jina k žádné zkušenosti nemá, ale na
štěstí ani to nic neznamená. Sdívkou,
která je na tom sam ozřejm é stejně;
oba dva to tiž vyřeší situaci jako zku 
šení profesionálové a oddají se sobě
za doprovodu básníkových veršů,
které má Borůvka nahrané na m agne
tofonu.
Téma ero tickéh o tápání, nebo - jak
se dnes říká - prvních citových ko n 
flik tů postpubescentní mládeže na
vozuje atm osféru film ů jako byl “ Č er
ný Petr” , “ Lásky jedné plavovlásky” ,
“ Starci na c h m e lu ” apod. Zatím co ale
tyto film y zachycovaly novým a o b 
jevným úhlem pohledu všechny roz
pory, nejistoty, nejasné tužby svých
hrdinů a líčily, někdy až s krutou o te 
vřeností, sm ěšnost i sm utek je jic h po
čínání ve světě, optika, se kterou po
hlíží na svět Dušan Klein je naprosto
odlišná. Jeho hrdinové jsou přede
vším báječní a roztom ilí m ladí lidé.
Jak se stalo v poslední době mezi
a utory divadelních a televizních her
ze současnosti dobrým zvykem, m la
dá generace převyšuje všechny k o 
lem sebe nejen m orálním i kvalitam i,
ale i jasným , poctivým a rozum ným
pohledem na svět. M ladém u básníko
vi skutečně nelze nic vytknout: hodný
synáček, iro n ic k ý g lo sátor nadaný

sym patický, až přím o neodolatelný.
(Se svým spolužákem m luví např. oba
o divadle s přehledem a odbornou
znalostí, za kterou by se nemusel s ty
dět absolvent divadelní fa kulty.) Celý
příběh se odehrává v idylickém a
sluncem prozářeném světě bezsta
rostného studentského života, je d in ý
problém m ladého básníka představu
je p řih lo u p lý referent, kte rý usiluje o
jeho vyvolenou. A utoři sice naznačili
m otiv frázo vitosti vrostlé do našeho
života, kte rý jako je d in ý měl šanci
d otkn ou t se pravdivě skutečnosti, ale
vzápětí dali přednost veseloherním u
efektu před a ute nticko u výpovědí, a
tak básník o dhaluje te nto nešvar jako
ry tíř bez bázně a hany estrádním vý
stupem v tónu kom unální satiry, kte
rým sice naprosto knocka utu je své
okolí, ale kte rý bere jeho generační
identitě ja ko u ko li věrohodnost.
Celá parta veselých a sym p a tic
kých lidí je spíš než z našich u lic vy
půjčena ze společenských kom edií
třicátých , klidně i padesátých let. Po
dobně nem ůžeme uvěřit, že hudba
Zdeňka Marata, kterou skládá básní
kův spolužák, vznikla skutečně z po
třeby generačního sebevyjádření, jak
se o tom ve film u mluví. Je to totiž
nejkom erčnější odvar sladkobolné
české pop-m usic, kterou pro “ dívky z
d isko té k” zpívá Vítězslav Vávra, který
ostatně celý film , laděný do atm osfé
ry těchto písní, svým procítěným zpě
vem podm alovává: “ Včera jsem tě za
se potkal / jens mi kývla na pozdrav /
na stěně visí tvoje fotka / a já čtu tajně
Šrámkův Splav” - Vladim ír Poštulka.
Ve snaze nějak o d le h čit nebo zpoetizovat banálnost zápletky, kdy divák
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vlastně neustále čeká, kdy užsi m ladý
básník a začínající herečka konečně
padnou do náruče, vypom áhali si au
to ři naneštěstí prostředky, které na
konec kýčo vitost příběhu ještě zvýrazňují. A ť už jsou to anim ované kres
by Stanislava H olého nebo důsledně
prosazovaná h istorická kulisa města,
která je do film u nepochopitelně
m ontována i za cenu zadní projekce.
Vrchol pak tvoří závěrečná m ilostná
scéna, jakási sentim entální oslava
čistého, nezkaženého a dokonalého
mládí.
Všichni dospěl (občané města, kteří
se tak o cho tně sem knou do jed no ho
šiku při přípravě představení, sice
nebezpečně připom ínají m ozaiku ví
ce či méně nadsazených typů cha
ra kte ristických pro m alom ěsto (a
snad i pro naši společnost), jak to
známe z film ů Věry C hytilové, ale ve
skutečnosti jsou pouze vybráni ze
seznamu kom iků, ze kterého vybírali
své postavy a utoři takových dříve p o 
pulárních kusů, jako je “ Na tý louce
zelený” nebo “ Sedm četníků na je d 
nom nočn íku ” . L y ric k ý m ilovník pros
tě musí mít kom ického protiyníka, a
proto je zde referent (O ldřich Navrá
til), ty p ic k ý operetní blb, který se už
vůbec nesnaží vypovídat, ale jenom
být každým svým pohybem , gestem,
m im ikou co nejvíce kom icky blbý,
takže skutečně představuje pro bá
sníka asi takové nebezpečí jako Va
šek v Prodané nevěstě pro Jeníka.
(N avrátilův výkon je sám o sobě d o 
brý, měl být jen pou žit alespoň v kabaretním výstupu.) Ale ani ostatní po
stavy nepředstavují autentické typy
nebo nereprezentují způsoby životní
orientace našich současníku, jenom
se navzájem předhánějí při vytváření
co nejfraškovitější fig u rk y a používají
při tom velm i opotřebovaných recep
tů. A ť už je to svérázný stařík - čipera
F. F ilipovského či vedoucí sauny s
am bicem i i houslového virtuóza v po
dání F. R. Čecha nebo trad ičně h o 
m osexuální baletní m istr Luďka Ko
přivy.
Tvůrcům film u se tak m im oděk po
d a řilo naprosto přesvědčivě dokázat,
že opereta (či sentim entální veselo
hra) se v oblasti naší ku ltu rn í poptáv
ky stala toužebně vyhledávanou p o t
ravou. Stačilo vzít běžné zápletkové
klišé, klasické h rd in y a osvědčené k o 
m ické typy, vše zasadit do součas
ných kulis, sb or obléct do texasek a
ani se nemuseli nam áhat dodávat do
příběhu nějaký současný problém
nebo ozvláštňovat trad iční aktéry
nějakým a utentickým rysem. Sm utné
na celé věci je pouze to, že m noho
lidí pokládá tento kýčo vitý a svým d u 
chem operetní příběh za pravdivý
obraz skutečnosti a za aute nticko u
výpověď o dnešním světě. Úspěšnost
podobných líbivých žánrů a s nimi
našeho film u nespočívá v tom, že by
se - slovy m arxistické kritiky, která se
tím to úskočným manévrem buržoazní ku ltu rn í ideologie podrobně zabý
vala - snažily o d h a lit skutečnou tvář
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světa, ale že ji zam lžují a lakují na růžovo. Koketování tvůrců film u s k ri
tickým pohledem na společnost - v
případě m ladíkova vítězného tažení
proti p řib lb lým a odp oru neschop
ným frázistům , které někteří diváci
tak oceňují, představuje pouze sou
časný kostým , do kterého je tento ly 
rický operetní hrdina oblečen.
Film ka lku luje s vědom ou nebo
podvědom ou tendencí lidí, žijících
čtrná ct let v duchovním klim atu n o r
m alizace a reálného socialism u, s
tendencí, která je teď v lidech asi s il
nější než kdy jin d y - s tajnou to uhou
po čistotě a po úniku do růžového a
umělého světa, kde existují jen pří
jem né a půvabné problém y, a kde
každý čin, úsměv a gesto jsou vedeny
s nevinností a přím očarostí. A film
“Jak svět přichází o básníky” nabízí v
obraze čisté a nevinné lásky a bez
problém ového, roztom ilého m ládí té 
to touze utišující balzám. A nabízí ho
víc než dost. To je také jeho hlavní de
viza.
V poslední době se na naší ku ltu rn í
scéně vyro jilo neobvyklé m nožství
banálních a sentim entálních barvotiskových obrázků, většinou p ojed na 
ných v duchu televizní kuchyňské
poetiky, kterou ovládá Marie Poled
ňákové (Jak vytrh n o u t velrybě s to lič 
ku, Jak dostat tatínka do polepšovny
nebo poslední S tebou mě baví svět),
které ale jsou nejen u kritiky, nýbrž i u
diváků p řijím ány jako sice "úsm ěv
né” , ale pravdivé obrazy ze života. A
jako takové mají zarážející úspěch.
Tato ko njun ktu ra film o vých (a j i 
ných) kýčů bohužel příliš jasně uka
zuje, k jakém u zm atení pojm ů a pře
vrácení sm yslu h odnot v naší s p o le č 
nosti došlo. A pokud bude um ělecká
tvorba a s ní i um ělecká kritika radši
dál ukolébávat a opíjet lidi se ntim en 
tálním i pohádkam i, m ísto aby aspoň
ve jm énu zdravého rozum u, vnesla
trochu do řádu h odnot jasno a c h o p i
la se úkolu znovu definovat i ty nej
banálnější pojm y, můžeme se dočkat
jed ině dalšího ústupu z pozic vkusu a
vůbec zdravého rozumu. V tom to
sm yslu je úspěch film u “ Jak svět p ři
chází o básníky” ( a jem u p o d o b n ý c h )
varující.
□

Žiju s představou, že
tato cesta na obzoru
končí
(rozhovor s řidičem náklaďáku)
Dělník, 35 let, ženatý, 2 děti - 8 a 5 let,
vzdělání vysokoškolské - strojn í inže
nýr, člen ROH.
R: Jaké je to, dělat řidiče náklaďáku?
O: (Počáteční, asi pětivteřinový lehký
úsměv vystřídají do široka rozhozené
ruce). Co vám mám odpovědět? Ž ád 
né m oudrosti se o tom říkat nedají.
Zpočátku jsem si dlouho nem ohl
zvyknout, časné ranní vstávání a poté
dlouhé hod in y absolutního soustře
dění na siln ici mě zcela vyčerpávaly.
Spousta lidí má na tu hle práci zjed
nodušující pohled: celej den si vozit
zadek a k ro u tit volantem . Jenže jaká 
koli m oje chyba okam žitě ohrožuje
něčí život. Já si na rozdíl od mnoha
lidí jin ý c h profesí žádnou chybu v
práci d ovo lit nemůžu. Ale už jsem si
zvykl a to je pro mě velice podstatné.
N ěkdy dokonce nacházím v práci
určité zalíbení.
R: Jak dlo uh o jezdíte?
O: Už pátý rok.
R: To není málo. Ale také to nem usí
b ýt ještě moc.
O: Zatím nejsem nespokojen, což je
hlavní. Moje práce nepotřebuje pře
tvářku. Za volantem jsem upřím ný.
D okonce musím být, jina k to ani ne
jde. S autem si musí člověk dokonale
rozumět, když si nechce o první pat
ník rozbít hubu. Nic ani nikdo mě ne
nutí dělat kom prom isy, snad jedině
silnice. Situace na ní to neustále vy
žaduje. Jsem opatrný, mám se příliš
rád. Frajery a fra je řin ky na siln ici ne
snáším.
R: Máte v zam ěstnání nějaké p ro b lé 
m y?
O: Jestli máte na m ysli se zam ěstna
vatelem, pak p ra kticky žádné.
R: Jste členem ROH?
O: Tady je to nutnost, resp. p ovin 
nost.
R: Jak jste s touto odb orovo u o rg a 
niza cí sp okojen?
O: Řídím se pra ktickou účelností. Bez
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členství v ROH bych nem ohl jezdit.
To je prostě nem yslitelné. Č lenství mi
zajišťuje právní ochranu a pojištění
při havárii.
R: V čem spatřujete je h o revolučnost?
O: Tento paradox asi těžko pochopí
člověk, když si ho nepozná, jak se ří
ká, na vlastní kůži. Nelze sam ozřejm ě
hovo řit o jeh o revolučnosti. Takový
přívlastek je přirozeně směšný. Ale
chci říci to to : ROH je do jisté m íry ne
přím ým nástrojem tzv. d ik ta tu ry proletariátu. Pochopitelně i v tom špat
ném slyslu. Dělník je pán, se kterým
nehne ani ředitel. On je to tiž většinou
objektivně nucen ustupovat d ě ln ic
kým požadavkům , má-li zachovat as
poň p lyn u lý chod podniku. Ti vyc h y t
ralejší dělníci mají právě tento para
dox a jeho m echanism y velmi dobře
zmapované. Nedělají si žádné násilí.
Vědí, že jsou žádaní, že jsou ú zkopro
filové zboží, fivaní a vyhrožování na
ně vůbec neplatí. M ohou se to tiž kdy
koli sebrat a jit jinam . Každý závod
dělníky potřebuje. Je o ně nouze.
O bzvlášť o dobré dělníky. Ale o těch
te ď nem luvím . Skrze tento stav nutí
ředitele, aby byl rozum ný, jina k o ně
přijde. Ředitel, kte rý by se jim posta
vil, by asi brzy dořediteloval. A právě
tih le “d ě ln íc i” uskutečňují d iktaturu
p roletariátu v praxi.
R: N edělají vlastně správně?
O: N ěkolikrát jsem už o tom přem ýš
lel. Rozebíral jsem tuhle situaci z
m noha stran. Stále více však dochá
zím k závěru, že asi ano.
R: Proč myslíte, že je to dobře?
O: To by byla dlo uh á řeč. Proto jen v
kostce. Kde je vlastně chyba? V děl níkovi, který se fláká, nebo v řediteli,
který mu to flákání m lčky toleruje?
Myslím, že v řediteli, přičem ž ředitel
je bezbranným a bezm ocným ko le č
kem to h o to systému. Tedy systém je
vinen, niko li dělník. Zcela evidentně.
Nevidím žádný rozdíl mezi naším děl
níkem a dělníkem na Západě. Proč
tam m ohou dělníci pracovat dobře a
poctivě a tady ne?
R: No právě, p ro č ?
O: Protože by jim to žádný zam ěstna
vatel netrpěl. Protože tam neexistuje
ona d ikta tu ra proletariátu.
R: Dobře, dobře. Vraťme se zase k va
š i osobě. Když se dnes podíváte p řed
sebe, co tam vidíte?
O: Nic valného. M ám -li odpovědět
obrazně, potom s iln ici. D louhou rov
nou silnici.
R: A ž do hro bu ?
O: M ožná. Možná až do h robu.^In
stin ktivně tom u však nevěřím. Žiju
sam ozřejm ě s představou, že tato
cesta na obzoru končí.
R: A následuje co?
O: To je právě úsek, kam zatím nedo
hlédnu.
R: Takže co plá nu jete ?
O: Zásadně neplánuji.
R: Proč neděláte ve svém o b o ru ?
O: Hezká otázka. Co m yslíte? Máte
dojem , že z nějakého pozérského revolucionářství?

R: To si nem yslím. Rozumím. Chtěl
bych se tedy zeptat, kd yb y dnes na
stala m ožnost vrátit se zpátky k m ístu
přelom u, je d n a l byste obdobně i s
těm ito zkušenostm i?
O: Víte stejně dobře jako já, že tato
m ožnost neexistuje. Proto nemá
smysl se to uto otázkou zaobírat.
R: M luvím čistě teoreticky: kd yb y b y 
la.
O: Já zase hovořím prakticky: není.
R: Vy js te asi své kroky n ik d y m oc nerozebíral?
O: To máte pravdu, já je dělal.
R: A rozm ýšlel jste o výsledcích a d ů 
sledcích těchto kroků ?
O: Nemám rád zbytečné přemítání. K
ničem u nevede. Jsem dospělý č lo 
věk, mám svůj rozum a instin kt jak
jednat. V životě rozh od ují činy.
R: Určitě se m nou budete souhlasit,
když řeknu "prom yšlené".
O: N eexistují činy bez předchozího
rozhodnutí. A rozhodnutí vydává ro
zum, že je to tak? Pak už je to otázka
čistě te oretické diskuse, které roz
hodnutí bylo nebo je správnější. Vím,
zpětně se m ohou zdát některé naše
činy jako unáhlené, nedostatečně
prom yšlené. Ale ve chvíli, kdy se č lo 
věk rozhoduje, je třeba jednat auten
ticky.
R: Takže co teď?
O: Nic. Život jde dál. Nebudu přece
litovat okam žiku, kdy jsem pochopil,
že život má důstojnější dimenze, než
pouhé přežívání. Přidal jsem se k
pravdě, ve kterou jsem uvěřil, i když
ztráta slušného zaměstnání se zdá z
d lo uh od o bé perspektivy neefektivní.
R: A m o rá ln í p o sto j vpravdě m álo
účinný.
O: Nejsem politik, nehodlám dělat
žádnou kariéru. Jsem obyče jn ý č lo 
věk, řadový občan. Pro m ě m á v ž iv o tě
pravda svůj význam. P ochopitelně
stejně jako m orálka, spravedlnost a ji
né pojm y. Dnes nesu následky svého
rozhodnutí, ale rozhodně si nestěžuju. Moje volba, ono rozhodnutí, byla
naprosto svobodná.
R: Teď se m i zdá, že m oc p ra k tic k y
nehovoříte.
O: A mně se zase zdá, že matete ne
bezpečně pojm y. Vaším pohledem
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bychom došli k troch u absurdním zá
věrům. Cožpak není nespravedlnost,
když inženýr dělá nedobrovolně řid i
če náklaďáku? Ale abych nem luvil jen
o sobě, jsou tu jin é a podle mého sou
du daleko křiklavější bezpráví. Pro mě
mají tyhle zm íněné pojm y, jež tak tro 
chu zesm ěšňujete pro je jich údajnou
nepraktičnost, v životě obrovský vý
znam. To není nepraktičnost, na kte
rou narážíte, to je životní styl, z něhož
nemíním uhnout.
R: Myslím, že jsm e si troch u nerozu
měli. Ale teď: co dál, ja k z toho stavu
ven?
O: Nevím.
R: Mám tom u rozum ět tak, že i/ás to
nezajímá ?
O: M ám -li být zcela upřím ný, příliš ne.
R: Takže jste vlastně sm ířen s daným
stavem ?
O: Skoro ano. Ale nevěřím na nem ěn
nost to h o to stavu.
R: Č ili jste sp okojen?
O: To m yslíte vážně, tuhle otázku?
R: Dělám pouze závěry z vašich slov.
O: Ale troch u dem agogicky.
R: Shrňm e si to: jste strojn ím inžený
rem, v důsledku vašich p osto jů jste
z tra til vcelku výhodné zam ěstnání v
oboru, a tak m ožnost dalšího p ro fe 
sion áln ího růstu. Nam ísto toho již pět
let děláte pravděpodobně m álo zají
m avou p rá c i řidiče. Spokojen nejste,
s daným stavem jste do jisté m íry sm í
řen. Cestu, jak vyjit z této neutěšené
situace, neznáte.
O: A bychom si rozum ěli: máte na
m ysli cestu pro náš národ, pro celou
tu to společnost, prostě jakýsi pro
gram?
R: N ep oh rdn u a ni recepty na čistě in 
d iv id u á ln í postoje, pakliže budou ře
šit p ro b lé m y aspoň jednotlivců.
O: S polečnost a její problém y mě zají
má stejně m álo jako já ji se svým i pro
blém y. Tento národ mě k srdci nepřirost. Nemám o něm valné mínění.
Mám za to, že je to společnost p o kři
vených charakterů a zejména slabo
chů. O žralých slabochů, kteří našli
zalíbení a vých od isko pouze v chlas
tu. Pochopitelně sám pro sebe cestu
znám.
R: A to?
O: Nic moc. Cekat. Být trp ě livý a vy
čkat.
R: S rukam a v klíně?
O: Co je to za zvláštní úkaz, který setu
najednou v poslední době to lik obje 
vuje, být za každou cenu aktivní?
Koukám , že tahle prolhaná a ne
upřím ná propaganda ještě dnes lec
kom u poplete hlavu, zatem ní mozek a
přesvědčí ho o potřeb n osti poctivé
práce, že vtiskne lidem zkreslenou
představu, že původci všech nešvarů
v naší společnosti jsou koneckonců
zase jenom obyčejní lidé. Proboha,
v ž d yťta h le s prom inutím svinská p ro 
paganda používá takové jednoduché,
až p rim itivn í a průhledné triky, že to
skoro bolí. Jak je možné, že se tu ještě
najdou lidé, kteří jim na tyh le p od vod 
né výzvy znovu naletí? Ostatně to jen
potvrzuje v C echách znám ý spasitel-
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ský kom plex. Jinak jsem přesvěd
čen, že český národ má dobře vyvi
nutý reflex přežívání. Do celého
spektra postojů jed ince je p otře 
ba zařadit i tento: pasivní rezisten
ci. Navíc je to nejrozšířenější p o 
stoj v Čechách. A ktivita našeho ná
roda je opotřebovaná, léta vyprchala.
Koneckonců jsm e vždy inklinovali k
naději, že naše problém y za nás vyře
ší někdo jiný. Lidé si navykli být k
problém ům lhostejní. A ktivita je v Č e
chách postoj velice pofidérní a ze
jm éna podezřelý. H istoricky vzato li
dé nemají dobré zkušenosti se sm y
slup lno stí nějaké aktivity. A vcelku
jakékoliv. Vždycky přišel někdo d ru 
hý, poch op iteln ě v pom ěru k Čechům
a české zemi silnější a d lo uh od o bo u
m ravenčí práci českých hlav a ru č i
ček několika tahy, rozbil. Zejm éna
práci těch nejlepších m ozků. A tak
bylo české m raveniště rezm etáno a
my, p iln í m ravenečkové (tohle p ři
rovnání dnes už sotva sedí), jsm e se
dali znovu do práce a m raveniště za
čali obnovovat. Když už se zdálo, že
se nám podařilo m raveniště znovu vy
budovat, opět přišla rána a b ylo po
nadějích. Poslední úder, zdá se, za
třásl sakram entsky sebevědom ím to 
hoto národa. Byl asi nejvážnější, nej
silnější a pro osud českého národa na
dlo uhou dobu rozhodující. Velká část
inteligence - mám na m ysli tu pod
statnou intelige nci - se rozprchla do
světa. Tenhle fakt nepodceňujm e.
Hraje svou důležitou roli. A my, co po
nich dnes přicházím e, nemáme záze
mí, nemáme dostatečné vzdělání,
zkušenosti a hlavně plány, jak to to
m raveniště vystavět. Navíc, lidé jsou
vcelku spokojeni. Tím se úkol, jistě se
mnou budete souhlasit, stává přetěž
ký a nad naše síly.
R: I kd yb y byl, jak říkáte, nad naše s i
ly, je třeba se o je h o z v lá d n u ti alespoň
pokusit.
O: Ale proč, proboha?
R: Třeba jen proto, že nic jin é h o už
nám nezbývá.
O: Ale kdepak. Znovu o pakuji: chce
to trpě livo st a čekat. Tenhle plevel
vyhnije sám. Pak tedy zase bude
úrodná půda.

R: Tento zvrácený optim ism us s vámi
nesdílím, protože je postaven na to 
tá lní negaci. Teď ale ještě z jiné ho
konce.
R: S portujete?
O: Vůbec ne.
R: K ulturu těla tedy nepěstujete. A
jin o u ?
O: Do kina a divadla p ra kticky necho
dím. Příliš mě to nezajímá. Televizi
nesleduji. Oplývá spíš stu pid itou , než
poučením či zábavou. Čtu, a to hod
ně. Kniha je vlastně jedinou m ou k u l
tu rn í a duševní potravou.
R: Co čtete?
O: Všechno.
R: I naši současnou o fic iá ln í lite ra tu 
ru?
O: Neblázněte. V naší o ficiá lní litera
tuře dnes není jed iný spisovatel.
Snad krom ě Hrabala, ale jeho styl
zrovna neodpovídá mému vkusu.
R: Takže vám d ě k u ji za rozhovor. A
doufám , že s tím vyhnivánim n eb ud e 
te m ít pravdu.
O: Bojím se, že ano. Ale třeba se toho
ani jeden nedožijem e.
Prosinec 1982
R ozhovor p řip ra vil Josef Horváth.

□

Pociťujete dósledky stresu?
Máme pre vás připravené magneto
fonové kazety obsahujúce inštrukcie
ako uvolňovat’
• svalovú napátosť
• duševnu únavu
• bolesti hlavy zapříčiněné
svalovou napátosťou
• migrény
• nespavost'
• bolesti krížov a chrbta
• pocity duševnej úzkosti a
napátia
• nadměrné prejedanie
• nadměrné fajčenie
Kazety su k dostaniu v slovenskom
jazyku a cena jednej je Can. S 15.00.
Objednávky s přiloženým šekom a
určením, ktorú z uvedených kaziet
potřebujete, posielajte na adresu:
HUM ACT, P. O. Box 2086, Rexdale,
Ontario, Canada, M9V 2G2.

Paul W ilson

Jaké to je hrát rock’n’roll v policejním státě?
Stejné jako jinde, jenže těžší.
Daleko těžší.
Jednoho zasněženeho rána v břez
nu 1976 zazvonil v našem pražském
bytě telefon. "A ho j." ozval se znám y
hlas přítele, jehož jsem znal již od po
čátku svého pražského pobytu. Jako
všichni ostatní v posledních pár le
tech, neohlásil se hned jm énem : o b y 
čejná opatrnost v době vzrůstající pa
ranoie. "A h o j," odpověděl jsem. "C o
se děje1?" "Z atkli nám u nderground."
zašeptal. “ Kdy'7" "Včera v noci, dnes
ráno. Pokračuje to ." “ Seš dom a?" "Za
mom ent tam budu. Volám z budky.
Hned tam jdu ."
C hm atnul jsem kabát a seběhl š iro 
kým schodištěm secesního činžáku
na ulici. Jako bývalý člen Plastiků a
stále ještě příle žitostn ý účastník je 
jich podniků jsem měl důvod si m ys
let. že mé taky seberou. Tlusté, ztěžklé sněhové vločky se snášely na
zem, pokrývajíce starobylé dláždění a
oranžové b řid lice střech Starého mě
sta pražského. H louček kluků na rohu
odpaloval hokejkam i puk proti stěně
b a ro k n íh o kostela. Z ap o m e n u té
g ra ffiti na mě čas od času civěly z
hrubých, opadávajících omítek: R oc
kové skupiny Jethro Tull, Black Sabbath, srp a kladivo spojené rovnítkem
s háknkrajcem . Šel jsem přes Karlův
most. Před necelým i dvěma měsíci
pózovali Plastici a ještě asi 30 dalších
hudebníků pro fo to g ra fii na pozván
ku na D ruhý festival D ruhé ku ltu ry podnik undergroundu, pořádaný v
jedné jihočeské vísce, na němž ú čin 
kovalo dvanáct orchestrů. Proti všem
očekáváním, festival nebyl rezehnán
policií, a tento tru m f nás stále ještě
hřál a vzbuzoval nové naděje. N aděj
ný klid posledních dvou měsíců nebyl
ničím jiným , než centrem uragánu.
K dyžjsem v pozdním létě 1967 p ři
jel do Č eskoslovenska - učit a n g lič 
tinu a uvidět na vlastni oči so cia lis
mus v praxi - nalézala se celá země na
prahu obrovského p olitickéh o, so 
ciálního a ku lturníh o zvratu. Jedním
z mnoha příznaků těchto změn byl
ro c k ’n’roll, neboli bigbeat, jak to te h 
dy nazývali. Beatové skupiny, klub y a
festivaly byly všude. V sam otné Praze
byly stovky skupin, od sousedských
garážových bandů až po prefesionální kapely se jm ény jako Matadors,
Rebels, Juventus, Olympik, Flamengo, Vulkán a Stop the Gods.
Měřeno standartem , na který jsem
byl zvyklý, jejich koncerty nebyly nic
zvláštního, zejména pokud člověk
hledal vysokodecibelová, mozek propalující představení. Bandy zněly spíš
nesehrané a tanec, pokud byl vůbec
dovolen, byl jive á la A rth u r M urray ale obecenstvo b ylo živé a ovzduší
bylo nabité enthusíasm em a snahou.
Invaze nezastavila všechno přes noc.

M om entům , ktere se kum ulovalo za
Pražského jara. se přeneslo do roku
1969 a bylo nakonec zničeno nikoliv
ruským i tanky, ale tiše kolaborujícím i
českým i byrokraty.
Plastic People o f the Universe. čili
Plastici. se zform ovali právě v tom
bezprostředně poinvaznim období
H ybný duch a zakladatel skupiny, ba
sista Milan Hlavsa. prošel kapelami
se jm ény jako Undertakes, New Elec
tric Potatoes a Hlavsa 's Fiery Factory.
Plastiky zform oval se svými spolužá
ky Jiřím Stevičem a M ichalem Jernkem. Pavel Zeman, také z nedaleka,
d o p ln il sestavu na bubnech.
Většina svědků se shoduje na jed 
nom: Čeho se skupině nedostávalo v
hudebních schopnostech, b y lo vy
rovnáno její energií a kom ediantským i prvky: Spolu se šlágry Velvet
Undergroundu jako “ Venus in Furs” a
D oorsovým i m elodiem i (např. “ Light
in my Fire"), hráli už te hd y i svůj ma
teriál, divoké skladby se sugestivním i
názvy jako “ Men W ithout Ears” a “ Crem atorium Sm oke” . a s n ep och op itel
ným i texty. N osili zvláštní oděvy a
strašidelně se m alovali. Pódium mí
vali obestavěno obrovským i rep ro 
duktory, z nichž obvykle fungovaly
jen některé. Jejich hlavní kulisou byl
veliký m odel létajícího talíře, a všemu
vévodil anglický nápis: JIM MORRISON IS OUR FATHER!
Význam to ho to popření bio log ické
paternity se zvýší, uvědom ím e-li si, že
Plastici, podobně jako m noho jejich
fandů, měli otce, kteří se tak či onak
ztotožňovali se systémem. Stevičův
otec byl tajným , Hlavsův pracoval ve
Státní bance. Hlavsa jednou střelil
svého bratra vzduchovkou do břicha
a zabarikádoval se se sekerou ve
svém pokoji, když se ho bratr s otcem
pokoušeli násilím ostříhat. Nesnadné
přím ěří se do rodiny vrátilo až po psy
chiatrově zásahu. Hlavsova zápěstí
byla plná jizev. Flirtování se sebevraž
dou bylo mezi m ladým i tém ěř o b li
gátním rituálem .
V devětašedesátém roce se Plastici
setkali s Ivanem Jirousem . Jirous byl
inteligentní, e nergický a velm i roz
hodný m ladý muž, jehož velkým i lás
kami byla literatura a uměni. Pak
uslyšel Beatles. A jak se zpívá v Lou
Reedově songu, “jeho život se pro
měnil ro c k ’n’ro lle m ” . Jirous přišel do
Prahy, studoval d ějiny umění, o cho mýtal se o ko lo vznikající rockové
‘‘scény", nechal si narůst své kudrna
té kaštanové vlasy a psal člán ky o
tom, že ro c k ’n’roll je předvojem nové
citlivo sti mezi mládeží.
Jirous v té době pracoval s The Primitives Group, jež te hd y byla jedinou
skutečnou pražskou psychedelickou

kapelou. Pomáhal jim pořádat divoká,
extravagantní představení, spíše se
dá říct happeningy, než rockové kon
certy. Na jaře 1969 ale Jirous vycítil,
že Primitives stagnují, a když na Beatsalonu 1969 uviděl hrát Plastiky,
zm ocnilo se ho vzrušeni: Měli totiž,
jak se později vyjádřil, “to vnitřní na
pětí, jež udělalo z rocku duchovní ná
stroj, který dal do pohybu celou ge
neraci".
Během několika týdnů se Jirous
stal um ěleckým ředitelem Plastiků, a
dostal na starost všechno krom ě o b 
chodních záležitostí - o to se tehdy
staral profesionální manažer - a k ro 
mě hudby, již nechal v rukou bandu.
Na podzim roku 1969 mě mu jeden
přítel představil, a Jirous nás pozval
na “ bosákové h od y” , jak to nazýval.
Tehdy bydlel se svou ženou Věrou v
malé postranní uličce na východu
Prahy. Dva z Plastiků už tam byli,
když jsme se objevili my. Hlavsa s
dlouhým i, černým i, rovným i vlasy,
spontánním úsměvem a rysy severo
am erického Indiána, na což byl velice
hrdý, a Josef Janíček, pracovitý, ti
chý kluk, jehož nos byl trochu nakři
vo. Janíček se právě stal novopeče
ným členem skupiny, poté co se Pri
mitives, s nim iž hrál na kytaru, roz
štěpili.
Během dlouhé přípravy večeře, na
níž se podíleli všichni, měl Jirous m o
nolog o české historii a o tom, jak i v
nejtem nějších dobách - doba se teh
dy stále více zatemňovala - se Če
chům vždy podařilo uchovat plamen
ku ltu ry naživu. Pili jsme litry nádher
ného zlatistého piva, které přinášeli
z výčepu odnaproti ve velikých kame
ninových džbánech. Mezi m onology
hrál Jirous desky na potlučeném gra
m ofonu zapojeném do rádia z doby
poslední války. Nasycen těžkým i
knedlíky, kyselým zelím a pivem, po
hodlně jsem se opřel a naslouchal
Velvet Undergroundu, Captain Beefheartovi a skupině Doors and the
Fugs, a jak jsem naslouchal, ucítil
jsem v té muzice hloubku, kterou
jsem nikd y předtím nepociťoval, jako
kdybych to poprvé uslyšel českýma
ušima. Obzvlášť si pamatují na stra
šidelnou, oškubanou verzi “ Dover
Beach" od Matthewa A rnolda, hra
nou Fugy. Znal jsem tu báseň ze ško 
ly, ale nyni ty známé verše “A tu jsme
na potem ělé pláni ... kde arm ády ne
vědom ých se střetávají v n oci" se mi
zdály přím o vyjadřovat tu agónii, již,
jak jsem věděl, to lik Čechů pociťova
lo, agónii lidí stržených doprostřed
bitevní vřavy konfesí, ideologií a p o li
tických systémů, z niž nevede cesta
ven.
O několik týdnů později jsem viděl

Plastiky hrát. Byl to nejpravidelnější
kšeft, který kdy měli, týdenní tancovačka v H orom ěřicích, na sever od
Prahy. Každou neděli odpoledne au
tobusy posbíraly všechny vlasatce ze
středopražských pivnic a zavezly je
do té vesnice. Hospoda byla typ icky
venkovská, s výčepem na jednom
konci a velkou halou s pódiem na d ru 
hém. Byla přeplněna mládeží, jeden
strkal do druhého, ko uřili jako vysoké
pece a píli pivo, jako by se báli, že
brzo dojde. Pódium bylo vyzdobeno
gigantickým i nafukovacím i polyetylé
novým i doutníky.
Hned, jak se venku setmělo, Plastici se objevili - měli na sobě bílé sa
ténové řízy, které vypadaly, jakoby se
v nich vyspali, a tmavá, strašidelná
líčidla. Když zahráli živou verzi “White
L ig ht W hite Heat” , půlka obecenstva
se natlačila na pokraj pódia a druhá
polovice se dala do volného tance,
jenž měl s A rturem Murrayem jen vel
mi málo společného. Pří další písnič
ce, “ RiverbaH” , jeden nakrátko ostří
haný chlapík bez obočí a bez řas za
pálil dva bengálské ohně, které napl
n ily sál dusivým , štiplavým kouřem.
Pak si z am pulky vstříkl do úst něja
kou kapalinu a předvedl přím o na
parketu polykání ohně.
P lastici zpívali všechny texty, i ty ke
svým vlastním písním, a nglicky, ač
koliv to nebyla angličtina, které bych
rozuměl. Jejich hra byla čas od času
drsná a neotesaná, ale cítil jsem, že je
zapotřebí jen trochu času, aby uzrála.
Když přiklusal Jirous, kouleje očima
a potřásaje svými vlasy a ptal se, co si
o tom myslím, řekl jsem mu, že jsou
dobří, ale že potřebují ještě hodně
dlouho spolu hrát. Podíval se krátce
na mě a pak řekl: “ Člověče, dovedeš
si představit, jak je dnes těžký sehnat
kšefty?" To jsem nedovedl, ale brzy
jsem to zjistil.
Na podzim roku 1970 jsem byl po
zván, abych se p řipojil ke skupině ja 
ko zpěvák a kytarista, spolu s Jiřím
Kabešem, hráčem na violu, který v 60.
letech účinkoval s rockovou skupi
nou Teenagers. To už P lastici ztra
tili svůj profesionální statut, což byl
výsledek celostátních čistek, a spolu
s ním i své základní zařízení, jehož
větší část byla zapůjčena Pražským
kulturním střediskem (PKS). Dva z
původních členů, Stevič a Jernek
band opustili.
Plán byl přeskupit se, stát se sobě
stačným i (Janíček byl dobrým elekt
rikářem a měl na starosti reprodukční
systém) a hrát jako amatéři - a přitom
se snažit znovu získat důležitý p ro 
fesionální statut. Největším problé
mem vedle instrum entů a te chn ické 
ho vybavení byla kafkovská situace,
která postihuje všechny amatérské
rockové skupiny východní Evropy:
kde zkoušet. Bez přehrávek nelze zís
kat zkušebnu a bez zkoušení je těžké
se vylepšit a uspokojit posudkové po
roty.
Problém jsm e dočasně vyřešili tak,
že jsme zkoušeli v bytech p oh ostin 

ných příbuzných. Ale i to bylo vzhle
dem k bytové situaci nesnadné. Na
víc, přestože jsme měli m ožnost na
cvičit jak vokální, tak i instrum entál
ní části, jsme nevěděli, jak to bude
znít na pódiu s elektroakustickým ze
sílením. Bylo to jako pokoušet se ma
lovat obrovskou barevnou fresku při
svíčce. Hodně zkušebního času se
ztratilo úpravou převzatých m elodií,
a to znam enalo opakované poslou 
chání týchž desek. Potíž byla v tom,
že nikdo neměl stereo: Bylo velmi ne
snadné luštit slova a jednotlivé ná
stroje při m ono poslechu.

M IL Á N H LA VŠ A

FO TO : J l f t f B ED N Á Ř

Kromě převzatých m elodií měli
Plastici přirozeně svůj vlastní rosto u 
cí repertoár, z něhož hodně b ylo zalo
ženo na m ytolo gické směsi všedního
detailu a m etafyzické spekulace.
M noho textů a m yšlenek pocházelo
od Jirouse a jeho ženy Věry: když ně
jaká báseň či idea p odnítila Hlavsovu
fantazii, tak nad tím napřed chvíli d u 
mal, a pak přišel na zkoušku s baso
vou p artituro u rozpracovanou do d e 
tailu, s ostatním i instrum enty jen h ru 
bě naskečovaným i. Věděl už od samého začátku, jak to vše má znít, i
když tu vždy byl prostor pro nápady
ostatních. Pochopitelně, hudba Plas
tiků vždy tíhla, a dodnes tíhne, ke
spodním registrům , troch u p och m u r
ná a nem elodická, postupující v zá
m ěrných sekcích, každá se svou vlast
ní strukturou a náladou. V tom všem
lze vyčíst u rčitý vliv Zappův, Veivet
U ndergroundu a F ugs, někdy docela
specificky. N icm éně m ohutná atm o
sféra, kterou tato hudba vždy vyvolá
vala, vyvěrá přím o z hudebního génia
skupiny.
Náš první koncert byla vlastně naše
první opravdová zkouška. Místní beatový klub v Suché, nedaleko K arlo
vých Varů, bylo narychlo postavené
“ ku lturní středisko" s nízkým s tro 
pem, s jevištěm na jednom konci a
křiklavým i, ručně m alovaným i portré' ty zem řelých rockových hvězd na stě
nách. Naše jm éno b ylo na plakátech
stěží čitelné, ale zato přes celý nápis
stálo šikm o velkým i písmeny: 20 M
OD LESA!! Později jsem objevil, že i
to to bylo jedním z důsledků bytové

nouze: M ilenci tém ěř neměli m ožnost
být spolu sami, a rockové koncerty
nedaleko útulných lesíků b yly ideál
ním řešením.
S Jim im H endrixem pošilhávajícím
na nás šikm o se stěny jsm e rozložili
nástroje a zkoušeli zvuk, což se nám
podařilo p ro tá h n o u t tém ěř na h o d i
nu, zatím co jsm e potajm u pro brali z
našeho repertoáru, co jsm e jen m ohli.
Manažer, hubený, nervózní chlapík s
kozí bradkou, kráčel neklidně sem a
tam. Venku byl dav teenagerů pijících
hořčák, a jeho nevrlost vzrůstala kaž
dou m inutou. Hned, jak jsme skončili,
přihnali se do sálu.
N em ohli jsme se přát lepší úvodní
číslo. A ktua l byla skupina, již dal d o 
hrom ady M ilan Knížák a které použí
vala dosti nekonvenčních instru m e n 
tů, jako např. m otorových nástrojů a
m otocyklů Jawa - hráli v ní kluci p o 
sbíraní po ulicích v M ariánkách. Ti
byli jak um ělecky tak i hudebně o d 
vážnější než my, a obecenstvo přišlo s
očekáváním něčeho konvenčnějšího.
A čkoliv jsme byli pořád ještě neohra
baní a nesehraní, alespoň jsme zněli
tak, jak jsme na to byli zvyklí. N icm é
ně mě koncert šokoval. Neměli jsme
“ náslechy” - ani tehdy ani později takže jsem se nem ohl slyšet zpívat
nebo hrát, a co jsem slyšel, znělo
hrozně. Obecenstvo přicházelo a o d 
cházelo, ale zdálo se, že jsou rádi, že
se něco děje.
Během těchto dvou let, co jsem byl
s Plastiky, hráli jsm e před obecen
stvem asi patnáckrát. A to byla doba
rozkvětu kapely. D ruhy koncertů se
různily. N ěkdy to byla jednoduše dvanáctiletka nebo taneční klub m la
dých. Jindy zase zvláštní událost, jakoncert Pocta W arholovi v únoru 1972
v pražském hudebním F-klubu, kde
měl Jiro us přednášku s dia po zitivy o
am erickém pop-kum štu a my jsm e ji
“ ilu stro va li” písněmi Velvet U nder
gro un du . Hráli jsm e ve městech a
m ěstečkách, a všude, kam jsm e se
hnuli, nás provázela skupina věrných
fandů, bez ohledu na počasí a vzdále
nost. Často jsm e po sobě zanechávali
smíšené p o c ity - obvykle se to dělilo
podle věkové hranice - ale lidé na nás
n ikd y nezapom ínali.
Jednou znám kou povlovného roz
šíření naší reputace - či n oto ričn o sti byl fakt, že se policie začínala zajím at
o to, co děláme. Někdy o kolo rokuj
1971 začali vyšetřovat, zdali nejsme
ilegálně výdělečně činní (“ nezákonné
podnikání” , jak to fo rm u lu je trestní
zákoník). Jeden po druhém (s vý jim 
kou mne, z nějakého důvodu), P lasti
ci byli vyslýcháni, avšak obvinění ne
bylo vzneseno.
Na podzim jedenasedm desátého
jsme konečně našli m ísto pro zkouš
ky, které nikoho neobtěžovalo. Byl to
starý klen utý cihlový sklep v holešo
vickém činžáku určeném k dem olici,
co by kamenem d ohodil od pražských
jatek. Špinavá zem byla posetá špač
ky, střepinam i skla a dráty. Topení
tam nebylo, a když nastala zima,

zkoušeli jsme v kabátech a zahřívali
se lahvovým pivem a rumem. Jedi
ným estetickým ústupkem byl plakát
M other o f Inventions ukradený v Ber
lině. Ale bylo to m isto magické, p ro 
tože poprvé od chvíle, co jsem se stal
členem bandu, jsme při našem hráni
m ohli být opravdu spolu, a ne se jen
m echanicky učit jednotlivé pasáže a
pak tu hudbu lepit dohrom ady na je 
višti. Myslím, že to byl moment, kdy
vliv Velvet U ndergroundu, který Plas
tic i absorbovali, začal uvolňovat je 
jich vlastni, strukturovanější přístup k
textové tvorbě; začínali přicházet s
materiálem, jenž mezi vší jejich hud
bou byl nejjasněji v rovnováze mezi
A m erikou a Evropou.
Premiéra těchto nových věcí byla v
červnu 1972, a to oficiálně, v d ě ln ic 
kém klubu na druhém konci Prahy.
Byl to největší koncert, který jsme kdy
ve městě pořádali, a také poslední.
Básník undergroundu Egon Bondy,
jenž byl velice populární i u mladší
generace, byl v obecenstvu a byl veli
ce nadšen tím, co slyšel. Poznamenal,
že Ptastici se musí p okusit zhudebnit
jeho poezii. A tak bylo zaseto sémě, z
něhož vyrostla hudba, jež se nakonec
objevila na jejich prvním g ra m o fo no 
vém albu Egon Bondy's Happy Hearts
Club Banned.
Tentýž večer, o p ilý pom ocník VB
vyprovokoval incident v předsálí bu
dovy. Dva uniform ovaní přijeli, a za
tím co Jirous se jim pokoušel vysvětlit
situaci, stříkli mu slzák zblízka mezi
oči a odtáhli ho na okrsek. Později v
noci byl propuštěn, když se vše vy
světlilo s pom ocí jeho přátel, kteří s
ním šli na stanici. Ale poté už nebyli v
Praze žádné koncerty, a P lastici byli
donuceni vystěhovat se ze svého
sklepa. Činžák byl stržen, aby uvolnil
místo zaplevelené parcele.
Když jsem skupinu ke konci dvaa
sedm desátého roku opustil, nešlo o
roztržku, nýbrž o postupné vzájemné
vzdalování vzhledem ke směru, kte 
rým se P lastici ubírali. Pokud byla je 
jich hudba založena hlavně n azápadním rocku a zpívána anglicky, mohl
jsem jim dát něco ze svých zkušeností
a ze svého zázemí. Avšak nyní byla
kapela stále silně ji přitahována svými
vlastním i kořeny a přáním obracet se
na své diváky v m ateřském jazyce, a i
když jsem se hodně “ p o če štil” , můj
přínos už nebyl tak důležitý, přestože
jsem tu to jejich zm ěnu naprosto p od 
poroval.
Hlavní změna konceptu souvisela s
přích o d e m s a x o fo n is ty V ra tisla va
Brabence. V yčouhlý zrzoun, s ještě
více vystupujícím nosem než Janíček,
jeho tvůrčím pozadím byl spíše jazz
než rock. M ohl hrát vzletná, rozjařující volná sóla, jež se lišila od spíše
fo rm a lis tic k é h o p řístu p u P lastiků.
Brabenec rozhodně odm ítl hrát jiné
než původní m elodie, a tak kostky b y
ly vrženy.
Později ve dvaasedmdesátém se
Plastici, to u žs Brabencem na palubě,
p okusili znovu získat profesionální

statut. Tentokrát, zcela neočekávaně,
porota složená z oficiá lních p op ulár
ních hvězd, hudebních kritiku a m uzi
kantů byla uspokojena, a dala jim li
cenci. Za čtrná ct dni však přišel dopis
z PKS anulující rozhodnutí p oroty na
základě toho, že hudba Plastiků je
prý “ m orbidní" a že by měla "negativ
ní sociální dopad’1. Jiro us okam žitě
telefonoval na PKS a zeptal se, existu je -li nějaká jiná agentura, jež by
mohía dát Plastikům autorizaci k ve
řejném u vystupování. O dpověď byla
negativní. Tak vznikla strategie p ri
vátních představení, jako svatební
hostiny a narozeninové oslavy. Vzdát
se nebo ustoupit nepřipadalo v úva
hu.

P AU L W ILS O N

F O TO : H E LEN A P O S P ÍŠ IL O V A

Jelikož bylo stále těžší a těžší dělat
něco “ o fic iá ln ě ” , začal se form ovat
pražský hudební u nd ergrou n d - a ne
může být pochyb, že příklad Jirousův
a Plastiků byl hlavním inspiračním
zdrojem . M ladý básník Pavel Zajíček
se dal doh ro m a dy s Hlavsou a založili
skupinu DG 307, v podstatě voiceband používající nekonvenční instru m entaci, vytvářející nervy drásající
kulisu pro Z ajíčkovy vizionářské ver
še. Další skupina, jež se v oné době
vytvořila, byla p roto-punkovní Umělá
H m ota, jež se jako buňka rychle roz
d ělila na dvě, a posléze na tři je d n o t
ky. S ku pin y UH byly syrové, neote
sané a přímé, u čily se svými předsta
veními a b yly ovlivněny jak Plastiky
tak i am erickým i skupinam i jako
MC-5. U nderground si vytvářel svůj
vlastní styl a své tradice.
Současně, p o cit obklíčení nepřá
telským i silam i vzrůstal. V létě 1973
byl Jiro us zatčen, spolu s třem i přáte
li, pro urážku penzisty v pražské piv
nici. Za norm ální situace by se to o d 
bylo nocí na záchytce, avšak penzista
byl ta jný ve výslužbě a urážkou byla
slova o “ plešatým bolševikovi” . Tak
šli všichni čtyři do vězení. Jirous d o 
stal 10 měsíců.
Zatím co jejich kolegové seděli, b y
li P la stici požádáni, aby hráli na ko n 
certě u Českých Budějovic. Násled
kem byla událost, jež vešla ve zná
m ost jako B u dějovický masakr. To už
b yly rockové koncerty tak vzácné, že

zprávy o nich se šířily jako stepni
oheň, a tak stovky mládeže z celé ze
mě se sjely do Budějovic, aby se poměly. Avšak ještě před koncertem p ři
jelo několik autobusů s policajty,
kteří jej zrušili a nařídili všem, aby
opustili město. Davy m ladých byly
p olicajty a vojáky se psy a speciálním
protidem onstračním vybavením na
hnány do budějovického nádraží, a
odtud příchodovým tunelem na nás
tupiště. Stěny tunelu byly lem ovány
najatým i rváči s obušky - bylo tam
p ro lito hodně krve a polám áno hodně
údů.
Všichni, kteří jeli do Prahy byli na
pěchováni - po nacisticku - do je d n o 
ho konce jediného vagónu, a během
jízdy jeden po druhém odváděni do
jednoho kupé, kde byli fotografováni,
krátce vyslechnuti a pak posláni do
druhé části vagónu. Na každé stanici
stály hordy p olicajtů a dávaly pozor,
aby nikdo neutekl. Nakonec bylo 6 li
dí uvězněno a tu c ty vyhozeny ze škol.
B udějovický m asakr byla dobře p ři
pravená a koordinovaná param ilitární
operace, první šarvátka ve “svaté vál
ce" proti nekonvenční rockové h ud 
bě, jež od té doby neskončila.
O dpověď undergroundu byla ty 
pická: Všechno při starém. O několik
měsíců později, v září 1974, se pořá
dal první festival hudby u n d e rg ro u n 
du. Čas od času byly organizovány
menší ko nce rty ve městech okolo
Prahy. Přes přísnou důvěrnost, s níž
byly tyto události připravovány, po
licie se objevila tém ěř vždy. Někdy si
jenom zapsali jm éna přítom ných; jin 
dy se zavíralo. Od Budějovického ma
sakru byla policie konstantou při
všem, co und ergrou n d podnikal. Pro
to každého překvapilo, když se na
Druhém festivalu hudby u nd erg ro u n 
du v lednu 1976 neobjevila. Když jsem
dva měsíce poté kráčel po Karlové
mostě, pozoruje sníh snášející se na
starobylé pražské střechy, bylo mi
jasné, že policie využila tě chto dvou
klidn ých měsíců k přípravě dalšího
velkého kroku.
Nad lahví M yslivecké jsem se svým
přítelem bilancoval devastaci: 27
osob, z toho většina členové Plastiků
a DG 307, Umělé h m o ty a Heveru a
Vazelíny bylo zatčeno; zesilovače,
rep ro d u kto ry a některé nástroje Plas
tiků, z nichž většina byla s velikým
úsilím ručně zkonstruována během
předcházejících 5 let a společně uží
vána kapelam i u ndergroundu, zaba
veny; desítky bytů přepadeny a p ro 
hledány a nesčetné fotografie, pásky,
te xty Sam izdatu a jiné knihy k o n fis 
kovány; více než 100 osob vyslýchá
no. Byla to největší p olicejní akce v
zemi od začátku 70. let, akce, jež zce
la neočekávaným způsobem zm ěnila
tvář ro c k ’n’rollu v Československu.
N ásledujícího dne západní tiskové
agentury odeslaly zprávu o této udá
losti za hranice. Z pů sob ilo to tam
vlnu konsternace a nepochopení:
“Čechové zavírají lidi jen kvůli hudbě?
N euvěřitelné!” Během 24 hodin se

ce byla přeplněna tajným i se zarud
zpráva vrátila do Československa
lýma očim a a s obušky. O ddělili mě
skrze BBC, Hlas A m eriky a Svobod
od ostatních, a když jsem odm ítl se
nou Evropu, jejichž posluchačstvo
nechat vyslýchat, naložili mě do auta
se odhaduje na 3 m ilióny. Náhle se
a vezli ku Praze. Když jsme se blížili k
celá země dozvěděla, kdo to jsou Plasměstu, v němž jsem strávil tém ěř de
tic Peopte o f the Universe. Vláda od
set let svého života, p o lica jt na zad
větila - příliš pozdě - vlastní verzí ze
ním sedadle vedle mě - později js e m s
své’ tiskové stoky: T ito tzv. hudebníci
zjistil, že to m ohl dost dobře být Kou
a umělci, napsalo Rudé právo, jsou
delka, a rchitekt celé p olicejní akce
pouze dlouhovlasí n eurotičtí narko
proti u nd ergrou n du - mi řekl:
mani a případy pro psychiatra, kteří
“ Podívej se, za několik dní odjedeš
se vyžívají v nejhrubších perverzích a
z republiky. Až budeš na Západě, ne
záměrně zpívají vulgární, antisociální
chceme, abys co koliv dělal - rozumíš písně. Pro tisíce nespokojených a od
abys pom áhal Plastikům . Víš, co m ys
cizených m ladých lidí v zemi to byla
lím ?”
ta nejlepší reklama, kterou si Plastici
“Až budu na Západě, budu m im o
m ohli přát.
vaši pravom oc.”
Dalším neočekávaným důsledkem
“ Jede tvoje žena s te bo u? ”
to ho to zatýkání bylo, že potlačovaná
“ Ještě nemá povolení.”
československá intelektuálská elita
“ Předpokládám , že ji chceš ještě
se sdružila k obraně undergroundouvidět."
vých skupin. Několik intelektuálů,
Podíval jsem se na něho, ale ne
včetně dram atika Václava Havla a fi
m ohl jsem vidět ve tm ě jeh o tvář.
lozofa Jana Patočky zaslala otevřený
“Já vím, to je vydírání,” řekl, "ale
dopis spisovateli H einrichu Bóllovi
měl bys mi věřit.”
s žádostí o podporu. Zdeněk M lynář
ftid ič náhle zahnul na krajnici a za
napsal otevřený dopis českosloven
stavil. Byli jsme uprostřed pusté, tem 
ským politickým vůdcům ; totéž u čin i
né krajiny.
la skupina bývalých právníků a soud
“ Měli jsme tě vzít do Prahy,” řekl
ců, sami jsouce obětm i p o litické re
Koudelka. “ Tak seš ta dy.”
prese.
Ukázal dopředu. Malá, špinavá
Když byl und ergrou n d konečné
značka se nakláněla před příkop.
postaven před soud, všichni krom ě
PRAHA, ň id ič vystoupil a otevřel mé
sedmi byli propuštěni. Zbytek byl ob
dveře, jež nem ěly zevnitř kliku.
žalován z “organizovaného výtržnic
“ Sbohem, pane W ilson. A být te 
tví". V jednom procesu, členové Hebou, poradil bych svým přátelům , aby
veru a Vazelíny b yli odsouzeni až na
to to m uzicírování na chvíli nechali.”
15 měsíců vězení. V hlavním procesu,
“ Jestli s tím nem ůžete vy nic udělat,
jenž se konal v Praze v září 1976, byli
jak mohu já?”
Ivan Jirous, Vratislav Brabenec, Pa
Dvířka zapráskla, auto se rozjelo a
vel Zajíček a Sváťa Karásek odsouze
já jsem tam stál uprostřed noci a svět
ni na dobu mezi 8 - 1 8 měsíci. Jirous
la Prahy m dle blikala v dálce jako
dostal nejdelší lhůtu.
padlé souhvězdí.
Inspirováni příkladem hudebního
Za několik dní jsem p řijel do Lon
und ergrou n du a také energií a solida
dýna, kde jsem čekal na svou ženu, až
ritou, kterou tyto procesy pom ohly
ji pustí. Bylo to v létě 1977, a punk
vytvořit, Havel a další pokračovali v
rock byl v plném tem pu - radostná
boji za lidská práva. Výsledkem byla
bujnost v um azaných klubech, bez
Charta 77. Charta nesmírně povzne
myšlenkovité rvačky na Sloane Square,
sla náladu lidí, avšak zároveň měla za
blesková analýza v časopise New So
následek rozsáhlé zatýkání a neko
ciety. Skupiny, jež koncem 60. let
nečné pronásledování signatářů - a
inspirovaly Plastiky - The Velvets,
tentokrát sebrali i mě. Bylo to klasic
Captain Beefheart - b yly znovuobjeké zatčení v časných ranních hod i
vovány. Šel jsem na ko nce rt skupiny
nách. Během osm ihodinového výsle
Slits/Sham 69, kde dávali nový dokuchu, který následoval, jsem odm ítl
m entální film o Sex Pistols, p lný za
m luvit o kom koli krom ě o sobě, avšak
týkání, hněvu a lěse m ajesté. Po před
to zřejm ě stačilo. N ařídili mi do 15.
stavení jsem se zeptal jednoho z do
července o p u stit republiku.
provodu Sex Pistols: “ Proč nepropaN ěkolik dní před mým odjezdem,
šujete kopii film u do Československa,
Plastici a já jsme se zase sešli, oprášili
pozvedlo by to Plastikům náladu."
všechny své songy a uspořádali men
“ Plastic Peopte?" odpověděl, s ne
ší oslavu asi pro 50 lidí ve starém do
hybným a očim a a nafoukaným tó 
mě v kopcích nedaleko Děčína. (Dům
nem anglických p u b lic schools. “ Ti
patřil Honzovi Princovi.) Po několik
jsou antisocialističtí. N epodporuju
hodin jsme hráli starý repertoár, zno
fašistické rockové kapely. To bych
vu prožívali to, co se nyní zdálo být
raději ten film poslal do Jižní A frik y .”
vzdáleným snem mládí, dny, kdy bylo
Ah ano, obrázky Sira Viciouse č i
stále ještě možné předstírat - aspoň
chajícího k ponožkám , aby pozvedl
na chvíli - že žijeme v norm ální zemi.
O
půlno ci se ozvala velká rána na 1uvědomění v Sowetu. Litoval jsem,
že jsem se vůbec ptal.
návsi. Chvíli poté zaklepání na dveře.
Na podzim 1977 byl Jirous propuš
Vmžiku se dum hemžil p olicajty a do
těn z vězení, a tém ěř okam žitě opět
půl hod in y asi deset z nás už bylo na
zatčen poté, co udělal několik ne
cestě dolu po serpentinách v p o lice j
vhodných poznám ek na jakési verni
ních autech. Děčínská p olicejní stani

sáži. Dostal dalších 18 měsíců. — V
listopadu 1981 byl zatčen počtvrté,
te ntokrát pro své styky s undergroundovým časopisem Vokno. V září m i
nulého roku mu odvolací soud potvr
d il rozsudek na tři a půl roku ve vězení
III. nápravné sku piny ve Valdicích. V
takových věznicích se povoluje jen
jedna hodinová návštěva ročně. Vět
šina spoluvězňů je tam na doživotí.
Jsou vážné obavy, že to Jiro us nepře
žije. To je vysoká cena za víru, zažeh
nutou před dlouhou dobou několika
angloam erickým i rockovým i kapela
mi.
Plastikové stále kom ponují, a po
licie je stále pronásleduje. Mladší
sku piny se jim vyhýbají, říká Vráťa
Brabenec, který odešel z Č eskoslo
venska a nedávno se přestěhoval do
kanadského Toronta. P olicajti totiž
ba nich lpí jak vši. Přesto se jim od ro
ku 1977 p od ařilo napsat, zanrát a na
to č it č ty ři velká díla. Mezi nim i vyn i
kají především "Pašijové hry ve liko 
noční", vynikající rockové podání
Kristova ukřižování. Byly předvedeny
a natočeny ve stodole patřící Havlovi,
zatím co stodola byla obklíčena četa
mi policie.
P lastici také hráli v chalupách v po
hraničí, ale v každém případě pak p o 
licie vyhodila místo do povětří nebo
spálila. Jejich poslední díla, cyklus
písní inspirovaný dílem českého ra
d ikálního filozo fa Ladislava Klím y a
ko nce rt na te xty Brabencovy, m ohou
jen s obtížem i být popsány výlučně
hudebním i term íny. Jsou spíše esen
cí zápasu. Na povrchu je to zápas s režimem , jenž nemůže tolerovat žád
nou jin o u hudbu nebo umění než to,
jež je stvořeno k jeh o vlastním u obra
zu. Avšak v podstatě, jak napsal Ha
vel, jde o zápas p rin cip u života s p rin 
cipem sm rti.
V českém und ergrou n du však vyrů
stá nová generace a objevují se znám 
ky, že i přes represi je “ scéna” nabita
energií. Před dvěma roky bylo jen v
Praze zakázáno přes 30 skupin, což je
nadějnější fakt, než by se na první po
hled zdálo. Nové kapely m ají názvy
jako Energie G., Garáž, Ž abí hlen a
Psí vojáci. Před deseti lety stáli Plasti
c i tém ěř osam ocení. Nyní je jic h po
tom stvo pokračuje v započatém díle.
D okonce i o ficiá lní hudební magazí
ny zrcadlí fakt, že ro c k ’n 'roll v Č esko
slovensku vře. Avšak skupina, jež
přechovávala plamen v 70. letech, se
v tisku nikd y neobjeví. O ficiálně Plas
tic People neexistují.
Nedávno čekal M ilan Hlavsa u se
m aforu a přeslechl konverzaci mezi
dvěma pražským i teenagery.
“ Slyšeťs? Plastici jsou všichni v
A m erice.”
“ Hovno, vole,” odvětil d ruhý. “ Jsou
všichni v lo ch u .”
A Hlavsa, usmívající se přízračná
non-persona, d otkl se svými neexis
tujícím i ram eny jejich, a šel dál.
(Z a n g lič tin y p ře lo ž il J. Uhde)

□

Interview
Kryl nohama nahoru
(A n žto u p ro tin o žc ů )
Západ: Když už jsm e u těch končetin
směrem vzhůru: Karle, co říkáš tomu,
že tě p ře d časem v Československu
p ro h lá sili za m rtvého?
K. Kryl: No, já vím zatím o pěti druzích
sm rti, kterým i jsem zaručeně umřeí.
Ale není šprochu, aby na něm nebylo
pravdy trochu. Především jsem se
měl zabit ve svém novém, sp eciál
ním závodní autě. N ikdy jsem sice
neměl řidičák a ani dneska ho ne
mám, nevylučuji však, že kdybych
papíry i auto měl, tak bych se byl
býval byl docela i zabil..."
Západ: ...jaksi z dobré vůle.
K. K ryl: Tak. Zadruhé mě m ělo přejet
auto a já fakt někdy přecházím dost
neopatrně. Měl jsem se zabít v le
tadle a skutečně jsem před Vánoci
prožil nouzové přistání. Taky jsem
se oběsil a když se občas koukám
kolem sebe, docela bych to chápal.
A konečně tá pátá smrt, z té bych si
srandu radši ani m oc nedělal: měl
jsem to tiž um řít na leukém ii. Brr.
Západ: Myslíš, že lidé tom u věřili?
K. K ryl: Ale jo. Nejen doma, i v Polsku.
Tam za mne dokonce zapalovali svíč
ky. Poprvé mí m am inka poslala te le 
gram, jestli ještě žiji. Poslala ho i
podruhé. Pak už ne, radši si mne vždy
rovnou poslechla na některé z v ln o 
vých délek, na nichž v rádiu S vobod
ná Evropa vysíláme. A proč jako jsem
měl um řít? Ono je někdy přání otce
m yšlenky. A kdo tedy aspoň trochu
neum řel? Já už to slyšel o spoustě
lidí. Jestli někdo chce, abych byl
mrtvý, tak já ho přesvědčím.
Nezachází se svou kytarou zrovna
šetrně. Jeli jsme spolu takhle nočním
M elbourne a praštil s ní o podlahu
auta vcelku krůtě, však ona to, stará
holka, vydrží. Vydržela, dobře tak;
praštil s ní sice krůtě, leč taky s lás
kou. Karel Kryl nikdy předtím v
A u s trá lií n e b yl, i když krajan é p ro tin o ž c i v la s tn í je h o kn ížky i
desky a broukají si jeho písničky,
když na to přijde. Hlavně tu o bra
tříčkovi a vrátkách, která pro celou
jednu generaci byla jakým si žalmem
oněch dnů, které po čertech hm ata
telně byly, aby pak o ficiá ln ě vlastně
nebyly. Tak jako tenkrát pro nás
(ještě) dom a hm atetelně byl, aby pak
o ficiá lně nebyl Karel Kryl.
Vystoupil z letadla na australský
ko ntin en t s tou kytarou, rancem
knížek, rancem desek, kn írke m ,
pytlíkem tabáku a balíčkem papírků,
z nichž s rutinou balí cigarety.
Ti z australských krajanů, kteří ho
předtím nikdy neviděli, jen užasle
vydechli: Tak tohle že je Kryl?
Byl to.
Západ: N ebojíš se létat?
K. K ryl: ň ekl bych, že když člověk

odtam tud spadne, už to ani nebolí...
Západ: M yslím jinak: co takhle když
Vídeň nebere a bere Bratislava. Nebo
místo Atén Sofia...
K. Kryl: No jo. Já se třeba nerozpakuji letět do Austrálie, protože cestou
není kde nepříjemně m ezipřistát. Do
Vídně jsem taky jednou letěl, ale to
jsem si předem zkontroloval, že je
dobré počasí. V Aténách jsem ještě
nebyl...
Slyšeli ho v Sydney, Canbeře,
M elbourne a Adelaidě. Krajanské
organizace nechaly na přípravě pro
gram u dost potu a on dodal zbytek,
vlastně to hlavní: zpíval, hrál, vyprá
věl a četl ze svých knih.
Úspěch? Většinou bylo plno. A to,
prosím pěkně, A ustrálie je země
široširá, o dku dko li kam koli spousta
kilom etrů, hodin za volantem , a zdej
ší lid (jako ve všech zemích se zbytky
pionýrského ducha) uvážlivý ve vydá
vání měny. Přesto se jen zakou řilo
po deskách i knížkách. N ěkterých by
se prodalo m nohem víc.
Západ: První dojem z A ustrálie?
K. Kryl: V anglosaské zemi zůstanu
u počasí, jak se sluší: říkali mi, zimní
sezóna, je hodně chladno, a ono bylo
ráno devět nad nulou a po poledni
osm náct. Taky jsem šel první den
na pivo...
Západ: Cos říkal australském u pivu?
K. Kryl: D obrý den, pivo!
A u strálie je a není na konci světa.
Svět se obecně zm enšuje (těžko říci,
zda dobře tak - krom ě příjem ného
se blíží i to méně příjem né), ale pře
ce jen platí a asi nějaký čas ještě
p la tit bude, že ku lturní kom unikace
s okolím u nejm ladšího kontinentu
(povšim něte si laskavě, co A ustrala
né dokázali za dvě století, jistě slušný
o dpich) je o odstín méně intenzivní
než třeba mezi A m erikou a Evropou.
Vůbec nem luvě o zemích západní
Evropy mezi sebou. Lidé, kteří p ro 
pagují českou ku lturu na tak o h ro m 
ném území (podle sta tistiky z roku
1981 žilo v A ustrálii 16 152 osob na
rozených v Č eskoslovensku; austral
ské úřady z p oh od ln o sti obvykle
nerozlišují Čechy a Slováky) to cítí
dvojnásob. Co v Evropě vyřídí pár
desítek litrů benzínu, zde předsta
vují sum y několika tisícovek dolarů.
Naštěstí to předem neodrazuje a po
nedávném velkém ohlasu návštěvy
Z. Salivarové a J. Škvoreckého K rylo 
vo tu rn é dál potvrdilo, že pravdu mají
optim isté. Že to sto jí za to.
Západ: Myslíš, že A ustralané - te ď
m luvím o A ustralanech vůbec - jsou
n a to lik neinform o van í o d ě n i na
zem ěkouli, ja k se někdy tvrdí se
shovívavým úšklebkem ?
K. Kryl: Tohle si rozhodně nemyslím.
Nemám dojem , že bych tu byl méně
inform ován než kdekoli jinde. O p tic 

ky může někdy klamat, že tu a tam
převáží místní problém y v p ublicitě
věci celosvětové velmi důležité, ale
to se přece děje všude. Z abije-li žra
lok dva lidi, jak se tuhle stalo, je to
jistě m om entálně význam ná inform a 
ce, která leccos potlačí.
Západ: Nedom níváš se, že si tě
australští krajané m oh li pozvat mezi
sebe už trochu dřív?
K. K ryl: Podívej, já žiji v M nichově
a ještě nikdy jsem tam neměl koncert.
A tady v A ustrálii jsou se vším spo
jené ohrom né náklady a taky velké ri
ziko. Co když se na koncertě sejde
nějakých dvanáct lidí, co pak? Kdo
všechno zaplatí? Je fantastické, že
jim to tu vychází, vážně. Jsem moc
rád, že jsem m ohl přijet a vidět lidi
kolem, protože kdy se sem zase
dostanu.
Západ: Tady v A u s trá lii si zřejm ě
víc než jind e uvědomuješ, jak je tvoje
n y n ě jš í p u b lik u m ro z p tý le n é po
celém světě. N echybí ti dom ácí obe
censtvo?
K. K ryl: Nemohu se jít nadechnout
atm osféry pražských dvorků, kdy
bych chtěl. Ale nakonec nejsem z
Prahy, tak co. Podstata věci je v
něčem jiném . Je samozřejm é pro
blém sestavit program například
v C hicagu, kde se sejdou generace
z let 27, 38, 45, 48, 68 plus nedávno
příchozí. Najít repertoár pro všechny
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In memoriam K. B. (1916 - 1983)
Těch čtyřicet osm let, co jsme se
znali, začlo jednoho listopadového
večera roku 1935 v podzem ním šálku
restaurace Renta, v Rum unské ulici
na Vinohradech. Byla to m ístnost,
kde už od září orchestr G ram oklubu
nacvičoval svůj repertoár pro 1. večer
hot-jazzu, k němuž mělo dojít - a d o 
šlo - 16. prosince.
Všim nul jsem si, že hned od začát
ku zkoušky se vedoucí Šíma pořád
dívá na hodinky.
“ Co je, H onzo," zavolal jsem na něj
od klavíru, “chvátáš na vlak?” Šíma
totiž v tu dobu v Praze ještě nebydlel
trvale a dojížděl z Benešova.
“ Ale ne,” vysvětlil, “ zase nám někdo
přinese něco na přehrání.”
N etrvalo dlo uh o a dolů po scho
dech se přihnali dva uřícení m láden
ci, z nichž jeden, blonďák, viditelně
mladší, v jedné ruce třím al odřený
černý kufřík a v druhé nabitou a ktov
ku. O rchestr dohrál načaté číslo a Ší
ma šel k příchozím , kteří se mezitím
usadili v neosvětlené části místnosti.
Blonďák vylovil z aktovky štůsek po
psaného notového papíru a podal ho
Šímovi, ten s ním přišel k pódiu a roz
dal jed no tlivé party.
to někdy s větším, jin d y s menším
úspěchem . P o c h o p ite ln ě vžd ycky
je někdo otrávený, že jsem nezazpí
val ‘ta naše písnička česká’ či naopak
tu úplně poslední, kterou zrovna
slyšeli ze Svobodné Evropy. Necítím
se odtržen od svého publika, ani
č e s k o s lo v e n s k é h o , sn ad h la v n ě
proto, že mám tu kliku, že mohu
vysílat. Když mluvím s těmi, co nyní
přicházejí, tak mi někdy napovídají
m oje poslední texty. Jsou to lidé mezi
šestnácti a dvaceti, pětadvaceti roky.
Já si myslím, že tahle má práce má
nějaké echo. Vždycky se najdou lidé,
kteří porozum í. Problém není, zda
někdo dokáže p o ch o p it ale zda chce
p o ch o p it nebo nechce.
Pak vzal kytaru a zpíval. Sám na p ó 
diu před plným hledištěm pro storn é 
ho sálu. Pár stovek metrů vedle
šp louchal Pacifický oceán se zlo 
m yslným i žraloky a chobotnicem i,
koukajícím i, jak co uchopit.
A lidé zpívali spolu, když došlo na
bratříčka a zavírání vrátek. Austrálie
je země pro tvrdé lidi. B rečel-li někdo
v tu chvíli, tedy tajně.
V M elbourne s Karlem Krylem pro
Západ rozm louval J iří Hodač
Pozn. red:
V dubnu a květnu bude K. K ryt h osto 
vat v Severní Am erice v těchto m ís
tech: M ontrealu, Quebec City, O tta
wě, Torontě, Londonu, Calgary, Vancouveru, San Francisku, Los Angeles, Chicagu, Clevelandu, W ashing
tonu a Bostonu.

Název skladby si už nepam atuji, ale
v záhlaví bylo pod ním napsáno d ů 
kladným hůlkovým písmem: SK LA D 
BA A ARRANG EM ENT - KAM IL
BĚHOUNEK.
Načež jsme se do toho pustili, ale
nastaly nesnáze. V saxofonech skří
palo, a plechy - našich pět plechů - na
něž jsm e byli tak pyšní, zněly řídce.
Láďa Habart, vedoucí saxofonové
sekce, se podíval na Karla Paula, prv
ního trum petistu, oba se pak podívali
na mne a všichni tři jsm e se podívali
na Šímu. A všichni tři jsme při tom
vrtěli hlavou, jako že ne.
Šíma sebral party a vrátil se k pří
chozím a taky vrtěl hlavou, jako že ne.
Starší z nich, zřejm é m luvčí, však do
něj chvíli hučel, a Šíma nakonec p ři
kývnul. Potom nám ohlásil, že “tady
to jehně chce něco zahrát na harm o
n iku ” . Z kufříku byla prom ptně na
světlo vytažena obyčejná knoflíková
harmuška, a my nechtěli věřit svým
očím. Jarda Srbek se dal od basy sly
šet, že na to snad máme čas, ale jehně
už hrálo.
A hrálo a hrálo, a tehdy dost známá
am erická orchestrálka C hoo-C hoo
mu jela zpod prstů se všemi stylově
interpretovaným i synkopam i a e fekt
ní dynam ikou, napodobující rozjetý
vlak. A zase jsme vrtěli hlavou, je n o m 
že te ntokrát v údivu, jak je m ožné ně
co takhle zahrát na takový nástroj.
Výsledkem b y lo .ž e z a p á rtý d n ů s e na
1. večeru hot-jazzu v U nitarii, v sále
C ha rlo tty Masarykové, s orchestrem
G ram oklubu objevil Kam il Běhounek
jako sólista.
Měl obrovský úspěch, a my jsme
trochu žárlili, že jeden kluk s harm o
nikou dostal pom alu stejný aplaus ja 
ko celá kapela. Mezi posluchači v prv
ní řadě seděl Jaroslav Ježek s R. A.
Dvorským . Tom u se Kamil tak zalíbil,
že nedlouho potom ho pozval k vy
stoupení s jeho M elody Boys při vysí
lání z hotelu Esplanade, což se něko
likrá t opakovalo a jm éno Kamil Bě
hounek vsto up ilo do kro n ik y českého
jazzu a sw ingové hudby.
Během dlouhé řady let naše cesty
v m uzice šly souběžně nebo se křižo 
valy, a to už Kamil dávno nebyl ne
smělé a ostýchavé jehně. Jako sólista
se otrkal, vybrousil si svů] výstup, a
to, že na pódiu navíc i dobře vypadal,
u rčitě nic nepokazilo. Stal se atrakcí
jakožto osobnost, takže později, když
se dal do skládání písniček, měl o o d 
danou klientelu postaráno.
Od roku 1938 jsm e oba smluvně
p atřili do “ stáje" nakladatelství R. A.
Dvorského, kde jsem tehdy upravoval
pro tisk a instrum entoval p rakticky
celou jeho p ro du kci nové se e tab lu 
jící m oderní české taneční hudby, a
mýma rukama tak prošly všechny Ka
m ilovy písničky. Na je jich aranžování
| jsem se vždycky těšil - měly v sobě

něco o sobitého a generačně svěžího,
což v prvé řadě přitahovalo mladé,
kteří se v nich m ohli spontánně a bez
rozpaků vyzpívat, a dále ty, jim ž se
znechutila přeslazená dom ácí tanga
a pseudo-lidové polky a valčíky,
p ře d s ta v u jíc í je d n o s tra n n o u d ie tu
pop-m uziky z první půlky let třicátých.
Do jisté míry také navazovaly na písničkářskou tradici Osvobozeného d i
vadla, ale tím, že nebyly svázány s je 
vištním projevem, na tanečních par
ketech se jim dostalo rychlejšího a
rozsáhlejšího zpopularizování.
Po roce 1948 jsm e se oba octli v e x ilu, Kamil zůstal v Něm ecku a já p okra
čoval až do Kanady, a styk přestal.
Věděl jsem ovšem, že je stále činný
jako výkonný hudebník, kom ponista
a aranžér - i to už dlo uh o a znam enitě
ovládal. Teprve v roce 1982, kdy na
podnět a postrkování Josefa Škvoreckého se Západ rozhodl vydat des
ku Sw ing Time, jsme se opět sešli,
každý na její jedné straně. Tom u po
chopitelné předcházela korespon
dence, a z Kam ilových dopisů - k ro 
mě technických detailů co do orchest
ru a nahrávání - jsem se dozvěděl, že
je šťasten a spokojen ve svém pro fe 
sionálním i soukrom ém životě. "... dě
k u ji každý den Bohu - psal v dopise z
12. prosince 1981 -ž e za nynější p o li
tické situace m ohu ž iti ve svo bo d 
ném, dem okratickém státě... a že mně
žádný b lbý ko m u nistický fu n k c io n á ř
nekecá do řemesla. M ilionářem jsem
se nestal, ale mám vše, co p o tře b u ji a
těším se z každé hodiny, z každého
dne a roku, který smím na našem (ješ
tě) krásném světě ve zdraví prožít. A
m oc už těch let, m ilý Jirko, p ře d nám i
nem ám e."
Z jiné ho psaní jsem se dále dozvě
děl o jeho dalších plánech, včetně
knihy pamětí. Proto byl pro mě šok,
když teď, začátkem prosince, mi na
chatě ráno zazvonil telefon se zprá
vou, že Kamil 25. listopadu zemřel.
Byl jsem zrovna dom a sám, venku
bylo nevlídno, padal m okrý sníh a já
neměl s kým si o Kam ilovi popovídat.
A tak jsem si na stereu pustil jeho
stranu naší desky a říkal si, že aspoň
té se dočkal. Celá věc se totiž vlekla
dost dlouho.
Čeho se nedočkal, je uveřejnění je 
ho memoárů, které vyjdou někdy na
jaře. Četl jsem je v rukopise, a řekly mi
o něm m nohé, co jsem nevěděl (nebo
si jinak vykládal). Kam ila je škoda.
M iloval to, co dělal, a dělal to dobře.
M uziku nikdy nepověsil na hřebík a
m ohl v ní ještě hodně dokázat.

□

Divadlo
Vera B lackw ell

Havel v New Yorku

Tři poslední aktovky Václava Havla.
Audience. Vernisáž a Protest, měly
am erickou prem iéru 20. listopadu v
n e w yorske m P U B LIC TH EATE R
(New York Shakespeare P roduction)
pod společným titulem "A Private
View". Hrály se už před prem iérou
čtrná ct dni v tak zvaných "preview s” ,
což jsou představeni za účasti diváku,
během nichž však lze ještě íeccos mě
nit podle reakci publika aždo oficiální
prem iéry. Brzy po ní byl původní te r
mín prodloužen do ledna (stále vy
prodáno) - s otevřenou m ožností d al
šího prodloužení, či přesunu do jin é 
ho divadla. Vzrušené diváctvo, vzru
šená kritika.
N. Y. Tim es označuji představení za
"důležitou událost um ělecké a p o li
tické naléhavosti". The C hristian
Science M o n ito r dodává, že to "je ví
ce než důležitá jevištní událost. Je to
jeden z řídkých a vzácných příkladů
závažného společenského dramatu,
jež nelze hned tak shlédnout na veš
kerých našich jevištích... N eškodilo
by, kdyby Broadway - najde-li se pa
třičná finanční základna - uvedla dra
ma této přesvědčivosti, váhy a dram a
tické sily". "M usíte vidět A Private
View". píše Clive Barnes v N. Y. Post,
"zajím á-li vás divadlo, jste -li fa scino 
váni lidským duchem , který dokáže
přežít i ty nejnepříznivější podm ínky,
nebo chcete-li se prostě od srdce za
sm át." Místní rozhlas vyslovil “ díky za
toto vzrušující představení", Gannet
Newspapers nazývají A Private View
"klenotem této sezóny", Associated
Press “ dosud nejlepší hrou této sezó
ny", jedni o bdivují “ upřím nost a vtip
představení” , jin í “ jem né, su b tiln í vy
jádření lidských h o d n o t” , titu lk y v n o vinách vykřikují: “ Absorbing!", “ Sheer
funí", “ Rare!” , “A M ust!...... ‘U rgent!” ,
atd., atd. C ituji pouze kratinké ukázky
ze záplavy nadšených recenzí, jim iž
bylo uvedení Havlových aktovek v
New Yorku přivítáno.
Jak jsem stručně citovala, musím i
stručně (v daném rozmezí) o předsta
vení pojednat. Především nutno zdů
raznit, že se tyto aktovky podstatně
liší od Havlových předešlých, ce lo 
večerních her. Nejde tu totiž o zdra
matizování základní ideje autora, jak
tom u bylo v jeho předchozím díle.
Zkratkově: všem ocnost zbytnělé frá 
ze v Zahradnislavnosti, absulutní ab
surdnost totálního byrokratism u ve
Vyrozuměni, rozpad totožnosti je d in 
ce rádobyvědeckým veležvástem ve
Ztížené m ožnosti soustředěni, abych
jm enovala tři nejznámější.
Kdysi jsem jednala s Peter Brookem
o jeho případné režii Havlova Vyrozu
měni. D louho o hře přemýšlel, velice
se mu líbila. Nakonec mi ji však, zřej
mě nerad, vrátil, protože, jak pravil, ve
hře nenašel jedinou vskutku pln o 
krevnou. živoucí postavu. (Pro in fo r

maci čtenářstva Vyrozuměni pak by
lo uvedeno vo všech anglicky m luví
cích zemích a v New Yorku dokonce
vyhrálo cenu.) Zmiňuji se o tom, abych
doložila, že i tak velký režisér a d iva
delník, jako Brook na tento "nedosta
tek" v Havlových ranných hrách pou
kazoval (a dávám "nedostatek" do
uvozovek, neboť vskutku živoucí po
stavy do schématu zm íněných her
prostě nepatřily, a č -n a d ru h é s tra n ě v celkovém díle dram atika by neměly
chybět). V Audienci, Vernisáži a Pro
testu však Havel vytvořil co jeho dílo
(logicky) neobsahovalo: právě ony ži
voucí. plnokrevné postavy. Nejde mu
zde o dram atizaci idejí, nýbrž o zobra
zení české znorm alizované skuteč
nosti. jak je reflektována skutečným i
lidm i. Kromě toho byly aktovky pů
vodně napsané pro pobavení kam a
rádů a ne pro širší (či dokonce m ezi
národni) publikum .
Jak řečeno, aktovky byly uvedeny v
jednom představení pod jedním titu 
lem. O názvu "h ry " - v níž jednotlivé
aktovky jsou zm ěněny na “scény” rozhodla samovolné režisérka, Lee
Grant. Název sice není špatný, škoda
je pouze, že se s nikým o ničem nepo
radila. Smysl slov A Private View v
tom to skupenství lze různě vykládat.
Kritika i diváctvo na štěstí správně po
ch o p ili zamýšlený význam, jenž je
však, jako naschvál, do češtiny těžko
přeložitelný. V podstatě to znamená
neoficiální pohled (v tom to případě
na českou realitu), na rozdíl od p oh le 
du oficiálního. (Doslovný překlad “p ri
vátní” , či "o sob n í” pohled, nebo ná
zor není docela přesný.) Horší je, že
Private View též znamená "vernisáž” ,
jak jsem přeložila název druhé z uvá
děných “scé n ” , dokud to byla ještě
hra. A režisérka právě tento titu l po
nechala (ač z neznám ého důvodu
zm ěnila první “scénu" z Audience na
Interview), čímž jaksi povýšila nejm é
ně důležitou hru Vaňkovského trip 
tychu na hru centrální (a přidělala mi
tím práci, neb musím dokolečka kaž
dému vzniklý propletenec vysvětlo
vat). Přitom by nebývalo nic snazší
ho, než prostě název druhé scény
zm ěnit, když se rozhodla ho použít v naprosto jiném významu - pro celé
představení.
Každá z těchto tří aktovek trvá ho
dinu i víc, bylo tudíž nevyhnutelné je
pro předvádění v jednom večeru se
škrtat. Jenom že škrty se nutně oklešťovala košatost postav, s nim iž se Va
něk setkává a právě v jejich košatosti
se z různých stran obrážela jejich lid 
ská pravdivost tak dokonale, že i s tě
m ito - na první pohled nesym patický
mi - kolaboranty divák nakonec musí
chtě nechtě sym patizovat. Vidí totiž a
prožívá celou škálu útoků, ústupků,
podlézání, lavírování a zámlk těchto
lidí pod pasivně a do značné míry ne

zúčastněné nam ířeným pohledem
m lčenlivého Vaňka, který právě svou
pasivitou a m lčením provokuje pozo
rované postavy k postupném u sebeodhalování a konečném u zhrouceni.
Pod Vaňkovým pohledem postavy
těchto her svádějí jakýsi vnitřní sou
boj člověka, který ví, že selhal, je drá
sán svým selháním, snaží se je však
om luvit sobě i Vaňkovi - a člověka,
jenž se záludně pokouší do stejného
marasmu Vaňka vehnat. Bylo tedy
nasnadě se obávat, že se redukcí tex
tu omezí i možnost lidského, i když
nechtěného, soucítění diváka s těm i
to postavami, na němž ostatně závisí i
jem ně konstruovaný vztah Vaňka s
lidm i, které v aktovkách potkává. Ku
podivu však Sládek, M ichal, Věra a
Staněk přežili m ísty až drastické škrty
aniž byla hlavní podstata těchto po
stav vážně narušena.
Sloučením aktovek v jedno před
stavení dochází nicm éně k jistém u
význam ovému posunu mezi Vaňkem
a jednotlivým i postavemi. Zatím co v
aktovkách, inscenovaných je d n o tli
vě, či v párech (jak tom u bylo v Anglii
a v jiných anglicky m luvících zemích)
hlavní důraz je na postavách, o d h alo 
vaných mlčením Vaňka, v tom to před
stavení je protagonistou Vaněk: Va
něk, jenž zde odhaluje různé aspekty
soužití mezi disidenty a kolaboranty.
Je tak velice přítom en, že někteří, kdo
znali původní verze, se m ylně dom ní
vali, že byl Vaňkovi do role vepsán
další dialog.
“ O dlidšťující následky to ta lita rism u", píše mezi jiným Mel Gussow v
dlouhém pojednání o hře v n ew yor
ských Timesech, “jsou dem onstrová
ny se zraňující upřím ností a ironií v
Private View Václava Havla... A u to ro 
vo alter ego je dram atik, zvaný Vaněk,
který je cizincem ve své vlasti. Ve všech
těchto hrách vidíme, jak druzí reagují
na něho a na jeho m učednictví, jak
každý z nich nese svou vinu jako o d 
znak své totožnosti: cena za dobré
bydlo je ztráta lidskosti. Vaněk se stal
veřejným svědomím a jeho prostá pří
tom nost je živoucí výčitkou těm, kdo
přežívají z kom prom isů a ze zbabě
losti. Lidé si ho předcházejí, p o k o u 
šejíce se různým i laskavostmi z něho
vydobýt své rozhřešení. Vaněk je muž,
který dokázal přežít bouři a je p řip ra 
ven přežít i její následky. Pozorujeme-li ho, jak prochází z podružné děl n ičiny přes vynucenou společen
skost zbytečných přátel k shledání s
bývalým kolegou, nemůžeme se vy
hnout myšlence, že Havel je umělec,
který sice ztratil svobodu, ne však
svou tvořivost."
“ Havel je skvělý d ra m a tik” , píše
nejslavnější new yorský kritik, Clive
Barnes v N. Y. Post, “ proto je tak ne
bezpečný a hrozivý pro český režim.
A přes všechno své trpné zápolení si
nějak dokázal uchovat svůj smysl pro
hum or... Je to tak dojem né, jako když
najednou uvidíte polní květinu, jak
vyrůstá po náletu z rozvalin."

Informace
Stanislav Reiniš

Nevědomost je síla

V
roce 1604 sepsal Johannes Kep- hodou lidé podle této teorie nejedna
ler teorii poznání, která pak byla d lo u 
jí, tak se jim zkrátka v jejich zrcadle
ho uznávána a předávána od pokole
odrazilo něco z em igrantských cen
ní k pokolení. Mozek podle Keplera
trál podporovaných CIA a kapitalisty.
fu ng uje jako kamera, světlo do něj
Když v roce 1968 lidé v Č eskosloven
vstupuje okem a na pozadí mozku se
sku začali jednat podle své úvahy,
vytvářejí obrázky. Ty se pak stávají
m ohli za to kontrarevolucionáři. Vě
součástí našeho vědomí.
decký výpočet ukázal, že jich musí
Jedním z posledních vyznavačů té
být 40.000, tj. jeden na 350 občanů.
to teorie, jen mírně zm odernizované,
T olik totiž jeden kontrarevolucionář
byl Vladim ír Ilji Lenin. V knize “ Mate
dokáže zmást za jednu sezónu.
rialism us a e m p irio kriticism u s” se zle
Z této teorie lo g icky vyplývá, že
osopil na zastánce různých jiných
když budou lidé inform ováni z je d n o 
teorií, kteří tvrdili, že obrazy a vůbec
ho spolehlivého zdroje, budou jej bez
zevní skutečnost vstupuje do mozku
odm luvy odrážet a šťastně žít až do
ve form ě sym bolů. Je těžké porozu
sm rti. Pokud tom u tak není a skuteč
mět tom u, jak si to Lenin vlastně před
nost se jim zajídá, jsou to latentní
stavoval. Snad si myslel, že se z p řed
schizofrenici a patří na léčení.
mětu o dlu p u jí jakési obrázky, které
Do této idyly však v m odení době
pak vklouznou do mozku a tam se
vstupují masové sdělovací„prostředuschovávají. T yto “ kopie” , nebo "z r
ky, které účinnost šíření m nohoná
cadlové obrazy” se staly podstatou
sobně um ocňují. Stěžoval si tuhle je 
Leninovy teorie “ odrazu” , tak často
den v kanadských novinách, že než
tradované v o rtodoxní m arxistickoAm eričani vyhnali m arxisty z Grenaleninské literatuře. Leninova kniha je
dy, začali vysílat z nesmírně silné vy
hrubá, prim itivní a nefilozofická, avšak
sílačky a také rozhodili po ostrově le
zůstala po dlouhou dobu jedním z
táky. Kubánci a Grenaďané spolehlimála zdrojů inspirace pro sovětskou
vědu. Tato kniha byla také poslední, PAVEL T A U S S IG
polem ikou sovětských m arxistů se
současnou vědou. Nic podobného
A K M l K & P !Š ŽVVJČKU,
pak už nikdy nevzniklo.
DEDUŠKO. NEPO V/EM •
UJOV! VOM CVĚM U
í
Podle Lenina je tedy lidský mozek
D v e ř n ík o v i, ž £ , v
jakým si zrcadlem odrážejícím sku
POČÚVAŠ SLO&ODAlÚ i
te čn o st. M entální procesy, které
B U H Ó P U ,Č .E S TN É
V
zpracovávají a hodnotí inform aci, ne
?
P IO N IE K S K E !
ji
jsou v Leninově jediné filozo fické kn i
ze příliš zdůrazňovány. Snad proto se
sovětská věda spíš zaměřila na p ro 
ces zrcadlení. Je to tak jednoduché včera zrcadlila prům ěrná lidská by
to st Josefa Stalina, a jak byla ráda.
Dneska zrcadlí N ikitu Chruščova, a
zitra třeba Jurije Andropova. Zrcadlu
je to jedno. Zrcadlo zrcadlí, a moc si
nepamatuje.
Moderní psychologie a neurofyzio
logie sm yslového vnímání Leninovi
nedala za pravdu. Spíše potvrdila ná
zory těch, do kterých se Lenin ve své
filo zo fické knize tak neurvale opřel.
Vnímaná skutečnost se v mozku ani
nezrcadlí, ani neodrazí. Smyslové
orgány ji přetvářejí do sym bolických
kódů, systému nervových vzruchů, a
mozek tu to inform aci dále aktivně
zpracovává na základě předchozí
zkušenosti i vrozených vlastností.
Leninova teorie odrazu přes to
všechno zůstala teoretickou základ
nou šíření inform ace uvnitř sovětské
ho systému. Vždyť ty jejich Izvěstije
znáte.
Lidé-zrcadla jsou totiž povinni od
rážet. co se jim podá, moc si to nesmí
přebírat, a zítra musí být připraveni
p řijm o ut inform ace nové, třeba úplně
odlišné, vymazat, co se nehodí, a tak
to jde dál a dál až do senia. Když ná

vé odrazili, co se jim nabídlo, složili
flin ty na hrom adu, Kubánci se ukáz
něně nechali dovézt dom ů a Grenaďané píší na zdi dom ů God Bless
Am erica.
Z toho vyplývá, že ochrana vn itřn í
ho zrcadla před nesprávným odráže
ním je jednou z povinností m arxisticko -len inské ho státu. Zatím to ještě
dost dobře jde, protože hlavním p ro 
středkem sdělování na druhou stranu
je rozhlas. Propašovaných knih a ča
sopisů je málo, ústních zpráv také
moc není, na návštěvu není m ožno jet
každý den - zkrátka každodenní proud
inform ací je zatím zabezpečován rá
diem.
T ento rozhlas je tedy samozřejmě,
nutně a zákonitě m arx-leninsky ru
šen, hlavně proto, aby neutrpělo
správné zrcadlení. Univerzální dekla
race lidských práv, a 7. p rincip h elsin
ské d ohody říká, že tom u tak nemá
být. Také článek 48. M ezinárodní te 
lekom unikační konvence uzavřené v
M ontreux praví, že "všechny stanice
m usí operovat tak, aby nerušily ro z 
hlasovou a telekom unikační činn ost
ostatních signatářů dohody, nebo
uznaných soukrom ých provozovate
lů, k te ří o p e ru ji v souladu s požadav
ky dohody".

Co je to vše platné. Rušení rozhlasu
dovedli Sověti k neobyčejné doko na 
losti
Kdysi v m inulosti, za nacistu, se ru
šivý zvuk vyluzoval pouze m echanic
ky a přehrával se ze záznamu. Dnes
jsou rušičky mnohem dokonalejší.
Produkují tzv. "bílý hluk", tj. směs
všech slyšitelných frekvencí. Tento
bílý hluk mnohem lépe naruší poslech,
je mnohem nepříjemnější a může se
vytvářet účinným elektronickým zaří
zením.
R u š íc í stanice mají buď je n místní
účinnost, nebo m ohou zasahovat
rozsáhlé oblasti. Místní rušení se p ro 
vozuje nejvíc v blízkosti velkých měst
s populací nad 250,000obyvatel. T yto
rušičky zasahují okruh asi 20-30 km,
podle toho, jak vysoko jsou umístěny.
Tyto rušičky jsou spojeny do systé
mu. který pak může ochraňovat před
nechtěnou inform ací větší oblast.
Rušičky, které využívají odrazu ru
šícího signálu od ion osféryjsou složi
tější. Tyto stanice vyžaduji příkon
nejméně 50-100 kW a složitý systém
antén. M ohou však pokrýt mnohem
větší oblast.
Během 2. světové války dosáhlo ru
šení poslechu prvního vrcholu. Po
válce byl snad jediným rušeným pro
gramem ruský pořad, vysílaný z Fran
cova Španělska. Spanělé ale také ru
šili sovětské vysílání ve španělštině.
Pak v únoru 1948 rozhodlo sovětské
p olitbyro , že se systém rušení musí
rozšířit a zdokonalit.
Za dva roky pak vybudovali Sověti
450 rušiček, a to hlavně proti Hlasu
Am eriky, ale i proti ruskému vysílání
BBC. V roce 1951 už byly rušeny
všechny pořady v jazycích všech ze
mí sovětského systému. V té době b y
lo v provozu víc než 1000 rušicích sta
nic, a do roku 1956 vystoupil jejich
počet na 3000. Po roce 1956 byly je d i
nou výjim kou ze všeobecného rušeni
polské program y. W ladyslaw G om ulka tehdy ukončil rušení polského p ro 
gramu Svobodné Evropy. To trvalo až
do roku 1970, kdy v Polsku vypukly
nepokoje, a rušeni bylo obnoveno. V
šedesátých letech nebyly rušeny pro
gram y Svobodné Evropy, Hlasu Am e
riky a BBC pro Sovětský svaz, M aďar
sko a Československo. To však netr
valo dlouho, a v den sovětského vpá
du do Československa v srpnu 1968
bylo rušení obnoveno.
Rušení není laciné. Zřízení sítě sta
nic stálo přibližně 250 m iliónů dolarů
a provoz stojí kolem 150 m iliónů dola 
rů ročně. To je částka vyšší než jsou
všechny provozní výdaje Hlasu Am e
riky, Svobodné Evropy a Vysílače
Svoboda dohrom ady.
Rušení rozhlasového vysílání, kte
ré je dokonalé a nákladné, však také
nemusí v dohledné době dostačovat.
Televizní vysílání ze satelitů je může
v případě nutnosti zcela nahradit, a
rušení televize zatím nebylo dosta
tečně vyřešeno.
Pak je zde ještě jedna cesta šíření
inform ací. Patří jí budoucnost, a bez

ni si budoucnost ani neumím e před
stavit. Sovětské im périum se s ní do
stává do nojvětšího dilem atu historie.
Civilizace se měni zároveň s tím, jak
se měni způsob šíření inform aci. H li
něné tabulky a papyrus zm ěnily p od 
statně sociální organizaci starově
kých států. Rotačky doprovázely roz
voj dem okracie, rozhlas um ožnil na
cistům šířit jejich ideje. Každý z nás
ví, jak pečlivě střeží v Československu
inspektoři pro zvláštní úkoly c y k lo 
styly a nyní i xeroxy, aby se náhodou
nedostaly mezi lidi m atoucí texty. V
R u m u n s k u d o k o n c e re g is tro v a li
všechny psací stroje.
Pokrok civilizace, zbavení člověka
nudné, m onotónní, netvůrčí práce,
zlidštění společnosti a spravedlivé
ro zd ě lo vá n i h o jn o s ti vyro b e n é h o
zboží - tato slova se často vyskytovala
ve frazeologii Rudého práva. Nyní je
to vše možné, když se člověk naučí
zacházet s technikou, která je mu k
dispozici. Nebude to ovšem m arxism us-leninism us, který člověku to vše
poskytne. Budou to sam očinné počí
tače, od těch nejmenších, stolních,
které dnes vlastní m ilióny dom ácnos
tí na severoamerickém kontinentu, až
k těm největším, superrychlým a superinteligentním .
Jenže - počítače jsou v prvé řadě
nástroje přijím ání, zpracování a vysí
lání inform ací. Je možné s p o jit dva
počítače telefonem , a v m žiku přenést
nesm írné množství dat, faktů, textu,
obrázků. Modem, zařízení, které to
provádí, je relativně velmi levné a d o 
sažitelné tém ěř každému. Rychlost
přenosu je veliká, až 2400 písmen za
vteřinu, i více. To mluvím o norm ál
ních, am atérských m odem ech pro
dom ácnost. Čili, z osobního počítače
je možné vysílat telefonem text ko
m ukoliv, kdo má podobný počítač.
Kniha o dvou stech stranách může být
odeslána v době kratší než tři m inuty.
Za přibližně stejnou dobu je možné
tuto knihu okopírovat na jin ý disk, a
tento disk kom ukoli předat. Na pří
ruční tiskárně, kterou si také může
ko up it v dem okratické zemi každý, je
možné z disku knihu prostě čistě pře
psat na papír.
Takovéto spojení tedy znamená, že
inform ace se m ohou šířit naprosto
nekontrolovatelným způsobem, na
malém plastikovém disku, který se
vejde pod papírovou obálku knihy
“ Otázky kom unism u". Víte, kolik prá
ce by ušetřil m alý stolní počítač Lud
víku Vaculíkovi s jeho edicí Petlice?
Šíření inform ací v dem okratické
zemi má však ještě jino u vyspělejší
form u. Ve Spojených státech i jinde
vznikají stovky "in form ačn ích bank” ,
které obsahují p ra kticky veškeré vě
dění všech knihoven světa. Dnes jich
je kolem p ůldru hé ho tisíce, ale je jich
počet rychle roste. K o m pjútry řadí a
vydávají inform ace, které by člověk
jinak těžko a d lo uh o sháněl v k n ih o v
nách a časopisech. Když se tazatel s
takovouto bankou spojí, vytiskne se
mu na jeho příruční tiskárně nebo na

obrazovce všo, co potřebuje. Některé
z těchto inform ačních bank obsahuji
veškeré inform ace, a jsou ve skuteč
nosti kom pjuterizovaným i naučným i
slovníky Tak např. existuje Encyclopedia Britannica na kom pjútru. Jiná
banka vám obstará titu ly a autory
všech článků, které vyšly vam erických
časopisech.
Některé inform ační banky jsou
úzce specializované. Tak např. banka
jménem HORŠE obsahuje vše o
ušlechtilých koních, jejich rodokm e
ny, výkony, atd. a jsou v ní data o více
než m iliónu závodních koní, naroze
ných po roce 1925. Inform ační cen
trum AC R O BAT má úplnou b ib lio 
grafii viktoriánského p o rno grafické 
ho hum oru. INSPEC obsahuje nej
úplnější data z oboru techniky na svě
tě. M EDLINE obsahuje veškeré in fo r
mace z oboru lékařských a b io lo g ic 
kých věd. Dalších více než sto bank
obsahuje lékařské a přírodovědecké
inform ace, od astronom ie k zoologii.
Některé banky mají čistě profesionál
ní charakter, ale nabízejí své služby i
širokém u publiku, a to i za snížené ce
ny v noci a během víkendů. Existují
samozřejmě i inform ační banky obsa
hující politické, ekonom ické, so cio lo 
gické a dem ografické inform ace, te 
dy vše to, co socialistický systém ra
ději drží pod pokličkou.
A nyní si představte, jak za každým
m alým o sobním p očítače m sedí
inspektor pro zvláštní úkoly a snaží se
to to hemžení uhlídat. Z toho, co jsem
zde napsal, vyplývá několik dosti tra 
gických závěrů pro budoucnost so
větského systému. Od dob, kdy se
ukázalo, že m arxism us-leninism us se
může udržet jako řídící síla sovětské
ho systému jen za cenu předstírání a
lži, drží si onen systém inform ace pod
pokličkou a svým občanům dopřává
jen něco a jen někdy. Tento stav v so
větských systémech existuje už m no
ho desítek let. Není z něj cesty ven.
O bjektivní analýza skutečnosti dneš
ního světa je pro m arxismus zh ou b 
ná. Jak chcete tézi o růstu proletariátu a jeho ustavičném zbídačování
zdůvodnit v dnešní sociální a p o litic 
ké situaci? Jak chcete dokázat, že ka
pitalism us zahnívá a so cia iism u seko nom icky roste, když pravý opak je
pravdou?
Je to obtížné, vymazat z o ficiá lní
fo to grafie Slánského nebo Dubčeka.
Ještě mnohem obtížnější je však upra
vit každý rok všechny inform ace ve
všech kom pjútrech světa.
Z toho vyplývá jeden závěr: B udo
vání veřejně přístupných inform a č
ních bank, spojených se sítí osobních
počítačů, nepřipadá pro sovětský sy
stém v úvahu. Můžete cenzurovat n o 
viny, naslouchat telefonním hovorům,
ale nemůžete cenzurovat dva kom p
jú try spojené m odem y, které si po
šlou zprávu, která m im o ně dva může
být zcela nesrozum itelná.
Revoluce v šíření a zpracování in 
form ací, která v dem okratických ze
mích začíná mít masový charakter, a

Historie
J aro slav D ráb e k st.

Hrátky s TGM
Vzpom ínám e 65. výročí založení
nezávislé Československé republiky
a s tím je nerozlučně spjato jm éno je 
jího prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Za těch 65 let však
prošlo jm éno a historie to ho to o b n o 
vitele československé sam ostatnosti
takovým i zvraty, že se to zdá přímo
neuvěřitelné. Došlo to tak daleko, že
ho kom unisté nakonec nejen označili
za člověka, který připravoval vraždu,
ale d okonce se pokusili vym azat jeho
jm éno z h istorie národa. V to m to úsi
lí však ztrosko ta li a v mladší generaci
dom a i za hranicem i oživuje zájem o
něho.
Pokusím se n ačtrno u t průběh tě ch 
to často podlých změn a přemetů,
jich ž se chudák Masaryk stal za těch
65 let terčem . Jsem to tiž je jich pam ět
níkem ba svědkem počínajíc 28. říj
nem 1918. Abych vystihl pravou nála
du a vzrušení, které tehdy národ pro
žíval, budu vám citovat svědectví ze
snulého přítele dr. Prokopa D rtiny z
jeho nedávno vyšlých Pamětí: “ Udá
losti a zážitky převratu v Praze - píše
D rtina - b yly pro nás takovou radostí,
štěstím a krásou, jakou si vůbec ne
může představit ten, kdo je neprožil.
Lidé se na ulici objím ali a líbali, všude
byla samá radost a jásání, ze všech
očí zářilo štěstí a dobrá vůle. N ikdy
potom jsem už nezažil takové sbratření pražského lidu jako ve dnech přev
ratu 1918.” Stejně nadšeně líčí D rtina
návrat M asarykův do Prahy 21. pro
since 1918. V té d o b ě s e ž á d n ý k o m u nista neodvážil Masaryka ani nej
vzdáleněji kritizovat. Naopak překy
povali nadšením a chválou. Ještě v
roce 1925, když Masaryk slavil 75. na
rozeniny, došla ze Sovětského svazu
o ficiá ln í gratulace tehdejšího před
sedy Nejvyššího sovětu K a lin in a ja ko
první gratulace, kterou Sověty hlavě
která bude mít v budoucnosti rozho
dující význam pro výrobu m ateriál
ních statků i pro společenský vývoj,
je tedy v Sovětském svazu nemožná.
Dvacáté první století je pro Sověty
uzavřeno.
Inform ační revoluce povede nepo
chybně k úplné přeměně společnosti.
V dem okratickém systému povede s
největší pravděpodobností k větší de
m okratizaci. V sovětském systému by
vedla, kdyby ji vládnoucí třída p řip u 
stila, k rozpadu moci, která je závislá
na omezení přístupu k inform acím .
Vládnoucí třída ji tedy nemůže při
pustit. To vše povede k dalšímu za
ostávání technického a prům yslové
ho rozvoje, ke konzervaci neefektiv
nosti a ke zostřování třídních rozporů
a chro nické krize.

jiného státu vůbec poslaly. V blaho
přejném telegram u se praví, že T o 
máše G arrigua Masaryka spojuje se
Sovětským svazem společný boj za
mír. Vyslovuje se v něm dále přání,
aby Masaryk ještě d lo uh o pokračoval
ve své plodné činnosti. Také list so
větské vlády Izvěstija ve zvláštním
článku velebil prozíravou p o litik u T o 
máše M asaryka a Beneše, kteří se vel
kolepě vyznali v evropských pom ě
rech a snažili se u vnitř státu - podle
Izvěstijí - zachránit třeba i zb ytky de
m okracie.
V roce 1937 Masaryk zemřel. Z Mos
kvy přijela zvláštní deputace a stála
čestnou stráž u M asarykovy rakve.
Všechny noviny vycházející v Moskvě
velebily Masaryka jako velikého stát
níka. “ Zemřel jeden z budovatelů sa
m ostatnosti Č eskoslovenské repub
liky," napsala Pravda. “ S jehojm énem
jsou spojeny d ějiny bojů za českoslo
venskou nezávislost. Masaryk byl bu
dovatelem míru v Evropě.” List Izvěstija prohlásil, že se jménem M asary
kovým se p ojí jedno z nejdůležitějších
o bdobí dějin československého ná
roda. C izojazyčné kom unistické no
viny, vycházející v Moskvě, se ve vy
nášení zásluh M asarykových přím o
předháněly. List Deutsche Z entral
Z eitung napsal, že Masaryk je sym bo
lickou postavou v dnešní době boje
za dem okracii, lidství a mír. Le J o u r
nal de M oscou se tvářil ještě více za
rm o u ce n ým : “ N á ro d y S ovětského
svazu cítí bolest národů Č eskoslo
venské republiky, která ztratila svého
prvního prezidenta a zakladatele svo
bodného stá tu ,” zanaříkal tento fran 
couzský psaný ko m u nistický list, “ ná
rody Sovětského svazu jsou zárověň
přesvědčeny, že o kolo pam átky to h o 
to velikého prezidenta se seskupí
všechny dem okratické síly, všichni
stoupenci dem okracie, svobody a
všichni nepřátelé fašismu a války."
Přiznal bych Journa lu de M oscou zla
tý pohár ve farizejství. Sam ozřejm ě ve
Francii naříkali kom unisté stejně po
krytecky. UHum anité se takto bila v
prsa: “ Masarykova sm rt zm obilizova
la všechny m ravní i p olitické síly na
obranu dem okracie, pokroku, c iv ili
zace a m íru.”
Až dosud jsm e si všímali kom unistů
zahraničních. Podívejme se nyní, jak
se k M asarykovi chovali kom unisté
domácí. Kdybych měl citovat všech
ny ty články a projevy, jim iž dom ácí
kom unisté vyjadřovali svůj vřelý po
stoj k M asarykovi (dal bych ten “vřelý
p ostoj" nejraději do uvozovek!), ne
stačilo by na to patrně několik čísel
Západu. Vyberu proto jen ty “ nejdo
jem nější” a od těch největších kom e
diantů. Začnu třeba Klementem G o tt
waldem, který ještě 28. října 1948, te 
dy více než půl roku po ko m u n is tic 
kém puči, soudil o Tom áši M asaryko
vi takto: “ Československá republika
se zrodila právě před 30 lety ke konci

první světové války jakožto výsledek
bojovného hnutí našeho lidu dom a i
za hranicem i pod vedením prezidenta
O svoboditele Tomáše G arrigua Ma
saryka...” T ohle prohlásil G ottw ald
na Václavském náměstí v Praze. V
arm ádním rozkaze z téhož dne to vy
jád řil ještě pregnantněji: “ Před 30 lety
svrhl český a slovenský národ pod ve
dením prezidenta O svoboditele T o 
máše G arrigua Masaryka stoletou c i
zí nadvládu a vyhlásil dem okratickou
Československou republiku. Bvl to
veliký krok vpřed v životě našich ná
rodů. Začala nová epocha v dějinách
českého a slovenského národa." V
době M asarykovy sm rti v roce 1937
vydal Ú střední výbor Kom unistické
strany Československa takovéto pa
tetické provolání: “ ň ad íc se k zástu
pům občanů republiky, vzdávajících
poctu nad rakví prezidenta O svobo
ditele, hlásí se revoluční dělnictvo ja 
ko povolaný d ědic k odkazu T, G. Ma
saryka, ke všemu tom u, co znamená
boj za pokrok, boj p ro ti reakčním
předsudkům , za m ír a pokroková p o 
slání československého národa.”
V
dalším ukážu, jak se ten “ povo
laný d ěd ic” rychlé to h o dědictví zba
vil. O ficiální m luvčí povolaného děd i
ce Rudé právo p rohlásilo v několika
článcích, že M asaryk si “ dobývá nej
význačnější místo v dějinách jako p o 
litik, jako p o litic k ý vůdce národa a ja 
ko státník nové e po chy." Ještě v roce
1945 vyšla v Rudém právu řada člán 
ků, v nichž je znovu vynášen M asary
kův odkaz, jehož jed iným oprávně
ným dědicem jsou prý m iliónové ma
sy pracujícího lidu, které se k to m u to
odkazu přihlásily. Hemží se to fráze
mi o skutečné dem okracii, o svobodě
p olitické, sociální a hospodářské a o
štěstí a blahobytu. Nám, kteří jsm e
podle R udého práva tedy vlastně ne
byli dědici Masarykova odkazu, z to 
ho bylo nanic, ň ík a lijs m e to m u “ šťavnání" a nezbylo nám nez se trpce us
mívat a m yslet si své. U Masarykova
hrobu se to zatím při nejrůznějších
příležitostech přím o hem žilo nejvyššími ko m u nistickým i potentáty: G o tt
wald, Zápotocký, Nejedlý, Fierlinger,
gen. Svoboda a nevím ještě kdo
všechno. Stáli tam s hlavou obnaže
nou, jak se na dědice sluší, ale přece
jen postupem času b ylo znát, že d ě d i
cové jaksi chladnou, už k hrobu c h o 
dili jen sekční šéfové a i ti se dosti
rychle vypařili. Naopak začali se tam
objevovat postavy v kožených kabá
tech a chtěli na návštěvnících, aby se
legitim ovali.
To b ylo asi tak v době, kdy v praž
ském O rbisu vyšla Sbírka dokum entů
o p ro tilid o v é a p ro tin á ro d n i p o litic e
T. G. Masaryka. O bjevila se jakási tro 
jice dr. Pachta, František Nečásek a
Eva Rajsová. To už vůbec nebyl p o li
tický vůdce národa ani velký prezi
dent O svoboditel, dokum enty měly
prokázat, že to byl vlastně zrádce,

agent západních im perialistů. Do
konce byl M asaryk viněn z toho, že
prý poskytl pemze na zavražděni rus
kého revolucionáře Savinkova. Byly
to tehdy přem ety neuvěřitelne a zřej
mě diktované z Moskvy. A někdejší
p outnici k M asarykovu hrobu místo
pouti do Lán začali prohlašovat, že
Masaryk byl "štváčem , čachrářem a
intrikáře m ". Kdo by mi snad nevěřil,
nechť nahlédne do Rudého práva z
27. dubna 1953. Rudé právo vysvětlo
valo, že prý po léta odhalovali podvodnost M asarykovy hum anity. O v
šem prim át v to m to cham eleonství,
pokud jde o pom ěr k M asarykovi, má
nesporně Václav Kopecký. 7. března
1946 se M asarykem přím o zaklínal,
m luvil o hlu bo ce procítěném vztahu
k pam átce T. G. M asaryka a o n u tn o s
ti navazovat na jeho historické dílo.
S liboval, že československý lid bude
jeho pam átku navždy ctíti a v jeho d u 
chu bojovati. N ěkolik dní nato zase
pro hlá sil: “ K om unisté zm aří všechny
p okrytecké pokusy stavět um ěle do
p ro tikla d u nás a T. G. Masaryka, naši
lidovou dem okracii a M asarykovu de
m okracií. Prohlásil jsem již," p o kra 
čoval Kopecký, “ že plně oceňujem e
velikou o sobnost a h istorické dílo
T, G. Masaryka, jejž budem e ctíti jako
tvůrce československého státu a jejž
zařazujem e k velikánům našeho ná
roda, abychom se od něho učili, jako
se učím e od nich. Přejímáme od Ma
saryka všechny živé h o d n o ty a pře
devším jeho dem okracii a h um anitní
ideály. My máme upřím nou úctu k
M asarykovu d ílu .”
Není m ožno o dcito vat všechny o d 
porně podlézavé projevy k o m u n is tic 
kých vůdců, ale nem ohu si odepřít
o citova t alespoň to nejdůležitější z
projevů a článků Zdeňka N ejedlého,
u n iverzitn ího profesora a autora ně
kolikasvazkové© díla o M asarykovi,
které naštěstí nedokopčil. Ještě 7.
března 1948, te dy už po k o m u n is tic 
kém puči prohlašoval: "Znám e ve lko 
lepou cenu velikého životníh o díla
M asarykova. C hcem e ji za jistit a za
bezpečit ještě více než m ohla u č in it
první republika, aby M asarykovo dílo
b ylo zachováno navždy k trvalém u
štěstí národa a k uctění M asarykovy
p am átky.” Téhož dne m luvil N ejedlý
o M asarykovi také do rozhlasu a “ šťavn al” ještě víc: “ Dnešní rep ub lika je
státem M asarykovým a s ohledem na
zachování jeh o velkého osvoboze
neckého díla, je nyní dokonce ještě
víc chráněna, než byla dřív. Prohlašuje-li někdo, že současný lidově d em o
k ratický režim není režimem M asary
kovým , je to urážka a le ž ... vůči M asa
rykovi, zakladateli to h o to státu, je d 
nom u z posledních d em okratů staré
ho světa, vůči m uži, který poctivě pra
coval k rozvoji a povznesení svého
národa. M asaryk bude žít v to m to ná
rodě a především mezi těm i, kdo jsou
si vědom i jeho velkého d e m o kra tic
kého ducha, který pracoval pro lid a
šel s ním. N echť d lo uh o žije M asary
kův odkaz národu! N echťtrvá a vzkvé

tá pro blaho národa a štěstí rep ub liky
jako nejvyšší pocta a sláva M asary
kovi."
A za pár let byl z Masaryka zrádce,
lum p a N ejedlý i všichni ostatní tiše
m lčeli, ačkoliv byli vedoucím i články
režimu, který z vůdce národa a zakla
datele rep ub liky udělal na obrátku
lum pa. V roce 1948 však stále ještě
trvala éra podkuřováni a “ šťavnání” .
Ještě 14. září, v den jedenáctého v ý 
ročí M asarykovy sm rti, byla v Rudém
právu na třetí stránce Masarykova fo 
tografie. V Lánech F ierlinper položil
jménem vlády na M asarykův hrob vě
nec. Pak už to oslavování Masaryka
začalo pom alu - a vlastně dosti rychle
slábnout. Ale ještě pár slov o Ladisla
vu Š tollovi, kterého prof. Václav Č er
ný ve svých Pamětech prohlašuje za
"k rá le ” všech, kdo se dovedou zm ěnit
na obrátku, velkosběratele všech
m ožných fu nkcí a titu lů a koženého
vykladače M arx-Lenin-S talina. Jeho
klanění se M asarykovi - z března 1946
- je zajímavé tím, že se při něm také
d o p u stil zlé úchylky, za kterou by
m ožná deset let S ibiře byl trest d oce 
la přim ěřený. Štoll se při to m to chva
lozpěvu na Masaryka patrně troch u
m oc rozm ašíroval, protože se odvážil
napsat do Rudého práva (10. března
1946) toto: “ My Češi můžeme být hrdi
na to, že jsm e vždycky ve svých nej
vyspělejších představitelích dovedli
bojovat proti předsudkům , omeze
nosti a zaostalosti. Tak tom u b ylo už
za Husa, který se dovedl p ou čit od
W ikliffa, tak tom u b ylo v době české
ho národního obrození, ta dy se naši
b ud itelé učili u velkých duchů fra n 
couzské a a nglické revoluce. Všim ně
te si, jak Masaryk vysoko cení A u g u s
tina Smetanu, že rozšiřuje český vě
decký a p o litic k ý obzor tím, že přináší
na univerzitu a do p o litické h o života
ty to velké za pa dn i vědecké m yšlenky.
N ěm cová a Klácel se učí u utop ických
socialistů, K o llá ra Palacký u Herdera
a Hegela. A konečně Masaryk sám
když přišel z Vídně, kde redigoval
A theneum , když plánoval Českou
e ncyklop ed ii, když přišel s C om tem a
S pencerem .” O Rusku, které Masaryk
tak d ob ře znal, že o tom napsal celou
knihu, ani m uk! Sam ozřejm ě, Masa
rykovy názory na Rusko a bolševiky
se nehodily. Do Tvorby zhruba v téže
době napsal Š toll toto: “ D ělnická tří
da, která má své velké učitele a vůdce,
Masaryka vždycky podporovala v je 
ho dem okratických a hum anitních
snahách. T oto jeh o úsilí vždy c tila a
h isto ric k ý význam jeh o poznání chá
pala.”
Dnes už ko m unisté na M asarykovi
nic nectí. Začalo se říkat, že prý byl
vlastně původu panského a o dělníky
se prý n ikd y vůbec nestaral! Různí
poskokové začali m alovat M asaryko
vy urážlivé ka rikatury a ponižovat ho.
To vše na příkaz a za peníze vlády, jíž
byl š to ll členem . A přece nem ůže vy
mazat to, co kdysi napsal v T vorbě:
“ Česká d ělnická třída bude rozhodně
u platňovat svůj vliv k tom u, aby b o jo 

vný a d em okratický hum anitní odkaz
Masarykův, který ve spojení s revo
lučním duchem d ělnického hnutí dal
v nejtěžších zkouškách fašistické
okupace českém u národu páteř a jas
nou hlavu, aby te nto odkaz nebyl
oklešťován.” V roce 1947 Štoll ještě
netušil, co se proti M asarykovi ch ys
tá. M luvil na příklad na oslavném ve
čeru S ocialistické akadem ie ve Slo
vanském dom ě. Předsedal jeho rival,
pro feso r Kolm an, který později tro 
chu přecenil svou pozici a tiše beze
stopy zm izel z kom u nistické ho jeviš
tě. Stolí tehdy prohlásil: “ Masaryk,
hlasatel dem okracie a hum anism u, je
osobností, jejíž význam musíme neu
stále oživovat pro b ud ou cno st.”
Dnes tedy už Štoll neoživuje, dale
ko spíše um rtvuje. Mohl bych to ko
m unistické "šťavnání” citovat do ne
konečna - Julia Fučíka, vášnivé vzý
vání Masaryka Marie Majerové, poz
dějšího národního umělce Václava
Rabase, který ron il kroko dýlí slzy nad
m rtvým Masarykem a sliboval věrnost
odkazu m rtvého navždy. Pak by m oh
la p řijít na pořad série dvorních šaš
ků. vedená básníkem Vítězslavem
Nezvalem. Je znám á jeho báseň o
starém H ospodáři i jeho uplakané
básně, když H ospodář umřel: “ Už n i
kdy nesplyne s rtů Čecha tišší vzlyk:
Je mrtev Hospodář. Umřel nám Ma
sa ryk.” A končí vítězně: “Až bude po
třeba, H ospodář z m rtvých vstane i
pro m alověrné, aby ho viděli, jak te n 
to jeden z Tvých, O svoboditeli!” K dy
by byl H ospodář jen za pom ěrně krát
kou dobu vstal z m rtvých, byl by viděl
Nezvala, jak píše už zase básně ne
méně servilní na ty, kdož se odvážili
Nezvalova Hospodáře a O svoboditele
p ro hlá sit za zločince a čachráře. Ale
neviděl by jen Nezvala, viděl by např.
neméně falešného Václava Řezáče.
Ten napsal také naTom áše Masaryka
báseň, která končí takto: “ ...dál žije a
dál je v nás a, pam atujte, dál se divá!"
Dívá se možná, ale to, co vidí, je sm u t
né; vidí, jak se českoslovenští básníci
a spisovatelé brodí m ravním blátem.
Nebo František Kubka, m oderní Ši
mon Lom nický z Budče. Nejprve vzý
val Masaryka, pak za války zdravil
Em anuela Moravce vztýčenou pravicí
a po válce rychle zahnul ke ko m u nis
tům, aby se o té jeho pravici m oc ne
m luvilo. Po návratu z ruských legii
napsal pro svého Jiříčka “ Českou po
hádku" o hrdinovi Tom ášovi, který
zabil dvouhlavého draka a kterého za
to vděčný lid uvedl na hrad, aby tam
žil na věky až do posledního soudu.
Pro recitační sbor D ělnické akademie
sestavil po sm rti M asarykově “ Slib
m la d ých ” . Jsou v něm ťaké tato slova:
"... nezastavíme se před překážkami,
hrozbám neustoupím e, nepokořím e
se m o c i.” Krátce nato Kubka ustoupil
na celé čáře nejprve za nacistů a pak
za kom unistů, kdy napsal “ Povídky
pro Mr. Trum ana” . J a k é to byly povíd
ky, není jistě třeba blíže rozvádět.
M ohl bych citovat ještě řadu dalších Vilém a Závadu, Jana Aidu, S. K. N eu

manna, kteří také nejprve do nebe vy
nášeli Masaryka a pak ani nehlesli,
když skuteční Masarykovi žáci byli
posíláni do žalářů a na popraviště a
naopak psali namnoze ódy na ty, kdo
je tam posílali. Z tich li, když Velkého
H ospodáře, O svoboditele a Učitele
Lidstva m inisterstvo Václava Kopec
kého (vzpom eňte si na m inisterstvo
Pravdy v slavném rom ánu George
O rw ella “ 1984"!) začalo přetvářet na
darebáka, zrádce a agenta západních
m ocností, když začaly m izet jeho
pom níky a spisy, když z Masaryka
měla být vytvořena non-persona, ně
kdo, kdo ve skutečnosti nebyl.
Ale v tom to sm ěru zaznamenali ko
m unisti naprostou porážku. Ukázalo
se, že TGM je nezničitelný. Mládež se
začíná naléhavě ptát, kdože vlastně
byl ten TGM , o kterém ko m unisté tak
neradi mluví, při jehož jm éně si soud
ruh učitel ve škole klade prst na ústa,
ale o němž se přece jen podaří v něja
ké zakázané knížce dočíst, že mu ná
rod odhlasoval čestný titu l “ O svobo
d ite l” , jak to ostatně také říká zahra
niční rozhlas. Nedávno jsem v knihov
ně am erického kongresu pročítal
m ikro film o vý dokum ent, který je pře
svědčivým dokladem toho, jak se k o 
m unistům nedaří vyškrtno ut Masa
ryka z československých dějin nebo
ho prezentovat jako ničem u. Zam ys
lel jsem se nad tím to dojem ným sbor
níkem, vydaným v Sam izdatu v roce
1980, jehož titu l je “ T. G. Masaryk a
naše současnost” . N em ohl být zvolen
titu l vhodnější. Je to přes 600 stran
strojem psaných, jehož vydavateli
jsou M ilan M achovec, Petr Pithart a
Josef D ubský. V duchu jsem jim tiskl
ruku. Nem ůžem e jim být za to dost
vděčni. “ V roce 1980 k stotřicátém u
výročí narození největšího m yslitele
české národnosti a nositele naší ná
rodní su verenity” . Tak to stojí v p o d ti
tu lu doslova. Je to sbírka nejruznějšich prací o M asarykovi, dokum enty to jest dopisy, projevy a články. Dále
oddíl nazvaný “Tom áš G arrigue Ma
saryk a naše so uča sno st” a nakonec
bohatá biblio gra fie. A u to ři nejrůzněj
šího druhu, dom ácí i zahraniční, pod
pravým i jm ény i pod pseudonym y.
Masaryk je představen jako u šlechtilý
člověk a velký vlastenec a státník. I v
zahraničí je ovšem řada lidí, kteří se
rovněž starají o to, aby Masarykova
památka nevybledla a nebyla pře kru 
cováním. Vyšly tu překlady snad
všech význam ných M asarykových
spisů, nem luvíc o překladech jeho
článků a projevů. Nesčetné jsou také
spisy a studie o M asarykovi. Právě
nedávno vyšla knížka, obsahující
pečlivý seznam knih a článků a vůbec
statí o M asarykovi v jazyce a n g lic
kém. Jeho autorem je Jiří Kovtun. A
ještě závěrem slovo o těch, kteří Ma
saryka zradili. Mnozí z nich uznali
svou porážku a mlčí. Jsou však něk
teří, kdo svou porážku uznat nechtějí,
utekli sice do svobodného světa, ale
snaží se nás poučovat o tom , že oni
jsou pravým i kom unisty, ti za želez-

Ivan S viták

Monolog sovětského
památníku v Katynu
Katastrofa, 1946-1974
Sovětská vláda nedávno odh alila
m onum entální pam átník v K /iatynu,
ne v K atynu, aby ještě jed no u zm átla
Stopy. A já K h atynský pam átník, jsem
na sebe velice hrdý, protože v červen
ci 1974 m ne navštívil sám am erický
prezident, a čkoli měl v té době v noze
trom b ózu (b lo o d c lo ttin g ). Má fo to 
g rafie s panem R ichardem N ixonem
byla uveřejněna v časopise Time. Po
dívejte se, co redakci časopisu napsal
ja k ý s i v ý c h o d o e v ro p s k ý p ro fe s o r,
když fo to g ra fii uviděl:
"Vážená redakce, váš obrázek pre
zidenta S pojených států před Khatynským pam átníkem , jenž p řip o m í
ná civiln í oběti nacistických u k ru t
ností, je přesný jen pokud se z m iň u 
jete o trom bóze v prezidentově noze.
Neuvádíte však, že K h atynský pam át
ník byl postaven v roce 1974 proto,
aby zám ěrně zmátl h is to ric k o u evi
denci o proslulém Katynském m asak
ru v roce 1940. Tato masová vražda
dvanácti tisíc p olských válečných za
jatců byla spáchána v Katynu, ne v
Khatynu; v míru, ne za války; a vyko 
navatelem vražd byla sovětská KGB,
n iko li nacistické Gestapo. V Katynu
není plánován žádný pam átník, p ro 
tože K hatýnská náhražka k d ějinn é 
mu podvodu stačí. Jestliže duch déte nty um ožňuje, aby zlo č in y to ta lit
ních režim ů se objevovaly jako menší
nepřesnosti v názvech dalekých b ělo 
ruských obcí, pak je nebezpečí tro m 
bózy (bloo d c lo ttin g ) velmi blízko
srdce západní hum an istické tradice.
S pozdravem Ivan Sviták, C hico, 13.
července 1974.”
D opis nebyl otištěn. A m eričané by
ch těli zapom enout hrůznou m in ulo st
stalinism u, a čkoli pravdu jim o dh alil
U. S. C ongress, Madden C om m ittee
Report, již v roce 1952. A Evropané už
dávno zapom něli úřední polskou zprá
vu (Z b ród nia Katynska w sw ietle dokum entow , 1950), věříce, že hospo
dářskou kola bo rací s b yro kra ticko u
d ikta tu ro u SSSR si zajistí blahovůli
Krem lu. N ih il n ovi sub sole; polští
státníci, kteří uzavřeli se Stalinem
pakt o neútočení, uvažovali obdobně
a stejně n etu šili, že právě te nto pakt je
samy p řib liž u je masovému hrobu.
Katy nské poučení se dnes nehodí po
litikům détente a pravda o Katynu je
n epohodlná, obtížná a trapná. To
nou oponou se dali nesprávnou ces
tou. Pro mne je sm ěrodatné to, že s
nim i p ochodovali tro c h u příliš d lo uh o
a že m lčeli nebo d okonce tleskali,
když se páchal zlořin na M asarykovi i
na těch, kteří ho nezradili!

□

však byl vždycky osud pravdy v ko n 
flik tu s m ocí a já sám, K hatynský pa
m átník, nejsem prvním m onum entem
lži, pam átníkem postaveným k tom u
účelu, aby se skryla pravda.
Co tedy m ohu p o ra d it vám, Evropa
nům na Západě? Zapom eňte na Katyn, dívejte se na p ozitivn í stránku
Sovětského svazu, těšte se z p řá tel
ských úsměvů členů p olitbyra . Co j i 
ného vám zbývá? Ovcím nepom ohou
rezoluce, d o p o ru č u jíc í vegetarianismus, jestliže vlk má na věc jin ý názor.
Zapom eňte na Katyn, jestliže chcete,
aby západní civiliza ce sko nčila v so
větském masovém hrobu - sp olu s vá
mi, státníky détente! Z apom eňte na
Katyn, vyb ud ujte Sovětům p otru b í a
dokážete tím, že je vám dnešní polská
S o lidarita stejně lhostejná ja k o vče
rejší katynské hroby. A u m lčte už ko
nečně hlasy vá lkych tivých p ro tis o c ia listických extrém istů, kteří se p rotiví
našemu, sovětském u m írovém u úsilí.
Spolehněte se na nás, m y vám p om ů 
žeme najít správnou cestu, ja k o jsme
p om oh li Polákům v roce 1939, b a lt
ským republikám v roce 1940, N ěm 
cům v roce 1945, M aďarům v roce
1956, Čechům v roce 1968. C opak ne
ní naše interna cion áln í pom oc lepší
než Katyn? Buďte rozum ní a nahléd
něte konečně, že Sovětský svaz je
o cho ten vám pom oci na věčné časy v
našich dom ech otdycha, v nesčetných
Katynech, o nichž ani nevíte, v m aso
vých hrobech, které máme připrave
ny pro evropskou kulturu. D ochází
Vám te ď pravý smysl hesla “ Se Sovět
ským svazem na věčné časy"?

□

Poselství Grálu
V
průběhu lidských dějin se stále znovu
objevuje svaty Grál jako n ejvyšší zaslíbení,
ukazující Člověku duchovní cestu vzhůru ke
Světlu, k dokonalosti a štěstí. Teprve dnes,
kdy stojíme na prahu nové epochy duchov
ného vývoje lidstva, se dostává člověku ob
jasnění m ystérií a ujasnění pravého sm ys
lu, který má Grál pro vývoj celého stvoře
ní.
Kdo se tudíž nespokojí s povrchní odpo
vědí na otázky: Proč žijeme? Existuje vě
domý život po smrti? Ž ili jsm e už někdy
dříve? Jaké zákony určují naše bytí? apod.
Kdo tedy dosud nenalezl uspokojivou odpo
věď na tyto otázky, ten nechť a zahloubá
do knihy, je ž ho bez oklik vyvede ze všech
zmatků současnosti. Tou knihou je Posel
ství G rálu ve světle Pravdy od Abd-ru-shina.
K dispozici je 1. díl za US S 7.50 nebo
všechny tři díly v jednom za US S 15.00.
Zájem ci nechť se prosím obrátí na: I. & P.
Staif, P. O. Box 104, Morgan, Vermont
05853 U.S.A. Tel.: 802-895-4043pro více
informací nebo vlastní objednávku.

Směrnice
Žádost, dotazník a prohlášení pro čs. občany v zahraničí
Časopis Západ věnuje velkou p o 
zornost tzv. Směrnicím č. 58 o úpravě
právních vztahů ČSSR k občanům,
kteří se zdržuji v cizině bez povoleni
čs. úřadu.
Ab ycho m názorněji dem onstrovali
o jakou "ú p ra v u ” vztahů se jedná,
uveřejňujeme v souhrnu údaje p oža 
dovaně čs. úřady ve formě Žádosti o
povolení dodatečného vystěhováni
do Kanady. Žádosti o vydáni čs. ces
tovního pasu. Přílohy k žádosti o d o 
datečné p o vo le n i vystěhováni a Pro
hlášeni. vše v souvislosti a návaznos
ti na zmíněné Směrnice č. 58.
Není třeba podotýkat, že se jedná o
získáváni velice so ukrom ých in fo r 
m aci a Prohlášeni je vlastně písem 
ném dokladem o loajalitě k současné
čs. vládě.
I když to připadá absurdní, v Kana
dě od vydáni Směrnic v roce 1977 až
do záři 1983. na 1 154 Čechoslováků
vyplnilo tyto datazniky a p rohlášení a
cca 700 případů je v řízení. 1 154 lid i je
tedy potencionálních sp olup raco vní
ku a rukojm ích čs. úřadů. A za tuto
příležitost "upraveni" zaplatí ještě až
Can. S 2,500 na poplatcích.
Žádost o povolení dodatečného
vystěhováni do Kanady
Seznam příloh:
Žádost + životopis. 2 fo to grafie , čs.
pas. dotazník, prohlášeni o neúčasti,
prohl, o trestu, ren. prohlášení, p ro 
hlášeni o závazcích, prohl. o vyž. p o 
vinnosti, 2krát plná moc.
Účtováno:
- podáni žádosti
- ovéř. podpisu na ren. prohlášení
na prohl. o trestu
na prohl. o závazcích
na prohl. o vyž. povinnosti
na o rig in á lu plné m oci
na ko pii plné m oci

-

ověř. RL žadatele
ověř RL dítěte nar. v ČSSR
ověř. oddacího listu z ČSSR
superlegalizace
RL dítěte nar. v cizině
oddacího listu

Žádost o vydáni čs. cestovního pasu
1) Jm éno
Příjm ení
Dřívější příjm ení
Den, měsíc a rok narození
Místo, okres
N árodnost, státní příslušnost
Zam ěstnání
Původní povolání
Stav
Nynější bydliště v cizině (přesná
adresa)
Jm éno m anželky
Od kdy má žadatel čs. státní přísl.
Jiná státní příslušnost, kdy jste ji
nabyl, na základě čeho
2) Popis osoby žadatele
3) Děti
4) Kdy a z a ia k ý m účelem odešel ža
datel z ČSSR do ciziny?
5) Kde se zdržoval žadatel po o d 
chodu z ČSSR?
6) Jaký je důvod k nynějším u pobytu
žadatele v cizině?
7) Název firm y nebo zam ěstnavate
le, postavení v zam ěstnáni, příjem
8) N ejbližší příbuzní v cizině
9) Na jaké doklady žadatel vyce sto 
val z ČSSR?
10) Na jaké d oklad y se žadatel dosud
zdržuje v cizině?
11) Poslední místo b ydliště žadatele
před odjezdem z ČSSR do ciziny
12) Kdy byl žadatel naposledy v ČSSR
a za jakým účelem?
13) Jm éno (název) a adresa zm oc
něného zástupce v ČSSR k o bsta 
ráni p otřeb n ých dokladů k žádos
ti
14) N ejbližší příbuzní v ČSSR
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15) Přihlásil se žadatel do čs. zahra
niční arm ády nebo do jiné arm á
dy?
16) Byl žadatel vyznam enán?
17) Ve kterých národních spolcích v
cizině je nebo byl žadatel členem
a jak činným ?
18) Žadatel je registrován u čs. zastu
pitelského úřadu v
19) N ebyl-li dosud registován proč?
Žádám o vydání cestovního pasu za
účelem:
O důvodnění žádosti:
Životopis žadatele
1. Původ, zaměstnání a činn ost před
okupací.
2. Zam ěstnání a činn ost v době o k u 
pace.
3. Zam ěstnání a činn ost po osvobo
zení,
4. R odinný a osobní život.
Příloha k žádosti o dodatečné
povoleni vystěhováni
1) Jm éno a příjm ení
2) Datum narození, místo, okres
3) N árodnost, státní příslušnost
4) Jiná státní příslušnost
Kdy jste ji nabyl?
Na základě čeho?
Jaké nejvyšší vzdělání jste získal
na území ČSSR, nejvyšší stupeň,
rok ukončení, škola a m ísto
5) Adresa nynějšího bydliště
6) Jm éno a příjm ení m anželky
Datum a místo narození
N árodnost, státní příslušnost
Zam ěstnání
7) Poslední bydliště na území ČSSR
8) Kdy jste odešel z ČSSR
9) Jakým způsobem jste odešel z
ČSSR?
10) Kde jste se zdržoval po odchodu
z ČSSR (uveďte adresy a dobu
pobytu)
11) Kterým i u p rc h lic k ý m i tá bo ry jste
v cizině prošel a jak dlo uh o jste se
v nich zdržoval?
12) B ylo vám uděleno právo asylu?
Žádal jste? Kde? Kdy?
Kdy vám bylo uděleno? Kým?
13) V kterých krajanských o rganiza
cích a spolcích jste, nebo jste byl
členem (uveďte název a místo o r
ganizace nebo spolku)
14) U které firm y nebo zam ěstnavate
le jste nyní zaměstnán a jaké máte
postavení?
15) Kdy a kde jste žádal o dodatečné
povolení vystěhování do ciziny?
16) Kteří nejbližší příbuzní žijí v ČSSR
17) Kteří nejbližší příbuzní žijí v cizině
Prohlašuji, že všechny údaje jsem
uvedl pravdivě a vědom ě jsem nic nezamlčel.
V........ Dne:
V lastnoruční podpis

ByVale"
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Poznámka: D otazník se vyplňuje
pouze v přítom nosti pracovníka čs. ZŮ.
>

Prohlášeni
P r o h l a š u j i , že v době, kdy jsem
se zdržoval v cizině bez povolení čs.
úřadů, nezúčastňoval jsem se aktivně
politické činnosti proti ČSSR nebo
některému státu světové socialistické
soustavy a nebyl jsem členem, ani
jsem nepodporoval nepřátelské po
litické organizace nebo akce emig
rantů proti ČSSR.
P r o h l a š u j i , že při pobytu v cizi
ně nebudu svým jednáním poškozo
vat dobré jméno a zájmy ČSSR a států
světové socialistické soustavy.
Jm éno a příjm ení:
Datum a m ísto narození:
Adresa bydliště:
V ..........Dne:

V lastnoruční podpis

□

Pamatujte na zadní kolečka kupte si pozemek nebo
nem ovitost v Kanadě!
Postaráme se i o jeho spravování.
František Herold
Forest Heights Kealty Ltd.,
255 Tollgate Blvd.,
W aterloo, O ntario N 2L 4 M 3
Kanada
Telefon: (519) 746-1020

CHCETE SI KOUPIT POZEMEK
NEBO DŮM V KRÁSNÉM ONTARIU?
Prodá Vám jej
D IM ITR NENKOV
P.E. O L S E N R E A L T Y
1770 K in g St. East
Kitchener, Ont.
Tel.: (519) 579-3570
Res. Tel. (519) 893-7192

Klngsway Real Estate Ltd. Realtor

JANA KOPECKÁ
IVANA WELLS
Bus. Tel. 535-2331
1614 Bloor St. West

Toronto M6P 1A7

* Bezplatné ocenění vašeho domu
* Analysa současného trhu
* Prodej a koupě domu
' Financování

___________Literatura___________
Poznámka ke dvojímu vydání pamětí
výjimečné postavení mělo jistě
Jaroslava Seiferta Seifertovo
vliv i na rozsah cenzurních zásahů. S j i 
Seifertovy paměti, které vyšly před nedávnem v Československém spisovateli
(titul udává rok I982, v knihkupectvích
byly však až v březnu 1983) zaujímají
svým způsobem zvláštní pozici v soudobé
literární produkci. V tiráži knihy je uve
deno, že jde o první vydání; jak však lec
kdos ví, první vydání to zdaleka není.
Když pomineme samizdatovou edici
Kvart z roku 1981 (a zřejmě další neevidovatelné soukromé opisy), pak první tišlěné vydání vyšlo v roce 1981 v torontském nakladatelství 68 Publishers a hned
nato (k autorovým osmdesátinám), spolu
s fondem Charty 77 v kolínském nakla
datelství Index. Tím se staly “ Všechny
krásy světa” jednou z mála, či možná za
tím jedinou knihou (ovšem kromě reedicí
starších děl jako Haškův “ Velitel města
Bugulniy” nebo Škvoreckého “ Zbaběl
ci” ), která vyšla na obou stranách želez
né opony.
Zásluhu na tom má nepochybně integ
rální a nepominutelná osobnost Jarosla
va Seiferta, který přes svůj “ neposkvrně
ný” proletářský původ a příslušnost k
levicové avantgardě, se dokázal (na roz
díl od mnoha svých přátel a vrstevníků)
nezaprodat a uchovat si do určité míry i v
nejtěžších letech čest a svědomí. Od Sa
mých počátků komunistické vlády si ne
jen udržoval odstup od oficiální politiky
a její propagandy, ale i, jako jeden z. prv
ních, formuloval veřejně na spisovatel
ském sjezdu v roce 1956 požadavek tvůrčí
svobody a kritické připomínky inteligen
ce vůči režimu (kdo tuto dobu neprožil,
neumí si představit, kolik osobní stateč
nosti bylo k tomu potřeba). Třebaže byl
za to samozřejmě napadán, nepodlehl
tlaku a nakonec se stal, právě v době
Pražského jara, předsedou Svazu spiso
vatelů. Navzdory tomu. stejně jako jeho
známému postoji k Chartě 77 je nejen na
dále národním umělcem, ale představite
lé režimu považovali dokonce za účelné
mu k osmdesátinám i gratulovat!
Toto dvojí vydání jedné knihy však
kromě toho poskytlo i poměrně vzácnou
příležitost nahlédnout poněkud do ediční
praxe znormalizovaných nakladatelství.
Rozumí se samo sebou, že v současné
době nemůže u nás vyjít kniha bez mno
honásobného schválení a aniž bvla pečli
vě prosáta sítem - úředně neexistující cenzury. Ani Seifertovy vzpomínky to
muto osudu neunikly, a proto je zajímavé
a instruktivní, srovnáním obou vydání
proniknout, alespoň zčásti, do současné
cenzurní praxe. Přitom ovšem nesmíme
ani na okamžik zapomínat, že se jedná
o atypický případ: Na jedné straně zřej
má opatrnost, cit pro meze vychovaný
dlouholetou zkušeností života v totalitě,
spolu s úmyslem vydat knihu v Českoslo
vensku. vedly autora k autocenzuře (bez
níž by jeho paměti mohly být poučnější a
plastičtější). Na druhé straně již zmíněné

ným textem méně respektovaného auto
ra by cenzura zatočila daleko víc.
Přesto však bylo vyškrtnuto celkem
devět kapitol a ve dvanácti dalších byla
vypuštěna jména, věty i celé odstavce. Z
rejstříku podobným způsobem zmizelo
83 osob, z toho 51 i když zůstaly v textu,
zbývající úplně. V zájmu spravedlnosti je
třeba přiznat, že i v torontském vydání
bylo zapomenuto 9 jmen - mezi nimi i
básník Toman - a jedenáct dalších chybí v
obojím vydání.
Mohlo by se zdát, že z tak, že z tak bo
hatého vzorku se již dá usuzovat na obec
nou koncepci cenzury, na hlavni rysy, té
mata a ideové oblasti, které chce svými
zásahy potlačit nebo aspoň zdeformovat.
Ve skutečnosti tomu ale tak není: kromě
odstranění jmen několika evidentních
autorů, kteří jsou buď v emigraci, nebo v
nemilosti (Fiirth, Kundera, Hořec, Za
hradníček) a kromě některých odkazů na
“ revoluční” minulost (padesátá léta,
srpen 1968), jeví se celá ostatní cenzurní
aktivita jako zcela nelogické a konfúzní
úsilí, motivované spíš zlozvykem či ná
hodným výběrem, jakousi patologickou
zálibou v decimování informací - i nut
ností plnit plán v oboru cenzury. A ť je
tomu ja kko li, z devíti kapitol snad jediná
(Rozhovor s Frant. Hrubínem) by mohla
svými odkazy na Peroutku, Kodíčka, Sal
du a Zahradníčka nějak vadit režimu.
Avšak první dva stačilo jednoduše škrt
nout, zatímco Salda, dnes celkem trpěný,
má odkazy v 10 dalších kapitolách a o
Zahradníčkovi se zmiňuje i, v současné
době užívaná, a zajisté zcela zcenzurovaná středoškolská učebnice literatury z ro
ku 1978.
V
ostatních kapitolách, jak se může
každý snadno přesvědčit, není věru nic,
co by mohlo budit nelibost režimu. Na
opak, cenzura pustila v jiných kapitolách
mnohem “ kontrarevolučnější" postoje a
klerikální pasáže. Možná, že zde hrály
úlohu osobní cenzorovy záliby a averze.
Zřejmě nemá rád smutné věci a existenciální úvahy o smrti (Úvod k třetímu dílu)
a je současně i viktoriánsky prudérní (Za
trochu lásky. Nad záhonem letních aster.
Hedvábný šáteček). Tyto osobní cenzo
rovy vlastnosti byly možná také příčinou
zkomolení konce kapitoly o Teigově smr
ti (Smíchovský danse macabre). Jednak
se cenzorovi asi nelíbilo tolik smrtí
najednou a smutný pohřeb bez truchlí
cích (má třeba zálibu v happyendech) a
potom se také patrně mohl domnívat, že
nejlépe ochrání Teigovu památku před
eventuelní pomluvou z mefistofelského
děvkařstvi. když alespoň ta milenka mu
nepodlehne do té míry, aby explicitně
zemřela - bůh ví?
Dojemné ovšem je. že cenzorovi unik
lo. jak svými patafyziekými zásahy způ
sobil. že název celé knihy, bez Úvodu ke
čtvrtému dílu, se jeví jako poněkud ne
smyslná básnická licence. Stejně tak i ná

zev zmíněné kapitoly o Teigově .smrti se
bez škrtnutého konce zdá přinejmenším
nepochopitelný. To, žc si manželka po
smrti svého muže vezme život se někdy
stane, i když poměrně zřídka, není to
však možné nazvat “ tancem sm rti” . Tím
se to stane, až když těch úmrtí je řada,
když se vytvoří, jako v Teigově historii,
jakási wertherovská psychóza.
Další fenomen, který cenzorovi zřejmě
vadí, je surrealismus, lépe řečeno, někteří
jeho stoupenci (možná, že mu v mládí
některý z nich ubližoval). Tak kupříkla
du Štýrský a Toyen mu nevadí, zatímco
EfTenberger ano; podobně mu nevadí ge
nerál a pravicově laděný legionář Medek,
zatímco jeho syn malíř ano. Tato averze
vůči surrealistům byla zřejmě tak silná, že
vedla i k takovým cenzurním škrtům,
které evidentně poškozují oficiální ideo
logickou lin ii režimu - měla by proto být
zavedena ještě jakási následná cenzura
cenzurních zásahů. Jak si jinak lze vy
světlit potlačení jména celkem neznámé
ho slovenského surrealisty - františkána.
Rudolfa Dilonga a zejména vyškrtnutí
celého konce kapitoly (Dezert Maryša),
který by jinak mohl sloužit jako znameni
tý příklad demoralizace katolické církve
a bezcharakternosti jejích údů. Také au
tor rejstříku (resp. jeho cenzor) se řídili
zřejmě utkvělou představou, že v rejstří
ku “ kulturní knihy” jsou nejen zbytečná
jména nekulturních politiků (Heydrich.
Himmler, Lenin) a aristokratů (vévoda z
Bourbonu, Clam Gallas) či světců, ale i
nakladatelů (Lorenz, Vilímek), kteří se
na kulturním životě podíleli.
Je těžké posoudit, do jaké míry zde
hrála úlohu vypjatá ideologická nenávist,
usilující vymazat z dějin určité osoby a do
jaké míry se jedná o obyčejný šlendrián.
Jsou ostatně určité indicie (použití odka
zu na kapitoly, a ne, jak je obvyklé, na
stránky; u některých jmen - Werich - je
odkaz na stejnou kapitolu jako v torontském vydání, třebaže se jeho jméno obje
vuje i v jiných kapitolách atd.), že autor
rejstříku znal torontské vydání a že ze
seznamu vypustil pouze jména, která se
nehodila, nebo která nepovažoval za dů
ležitá a zbytek opsal. V opačném případě
by totiž bylo těžko uvěřitelné, že by kongeniálně prokázal tutéž literární nevědo
most jako autor torontského rejstříku a
popletl by si stejně jako on Bohumila
Mathesia (1888-1952, překladatele Bloka
a Majakovského) s PH D r. Vilémem
Mathesiem (1882-1945), anglistou a za
kladatelem pražského lingvistického
kroužku. Proti tomuto podezření však
mluví naopak to, že pražský redaktor
neopsal z torontského rejstříku chybné
křestní jméno malíře Wachsmanna. Stej
ně jako v předešlém případě existovali
totiž malíři Wachsmannové dva: Bed
řich, nar. 1871, Ženíškův žák a Alois,
nar. 1898, architekt a malíř, autor scé
nických návrhů pro Osvobozené divadlo,
člen Devětsilu, o kterém se také Seifert ve
svých pamětech zmiňuje.
Zcela zvláštní otázkou je odlišné řaze
ní kapitol v pražském a torontském vydá
ní; k té by se možná měl vyjádřit autor
sám,
V. Moravius (duben 1983)

str. 405, 16. řádek shora:
...Pan primář měl v nemocnici ještě jep
str. 65. II. řádek shora:
tišky.
Byly to sestry. které po roce čtyři
V době výstavy navštívil mě básník Ja
cátém osmém musely odejít / míst svého
romír Hořec, který... atd.
působiště a bylo jim přikázáno Mýto.
Slv poslušně a poslušně,., atd.
sir. 169, 5. rudek zdola:
Napsal to Jiří Rambousek a věřím, že
str. 456, 13. řádek zdola:
je to poslední... atd.
...i když ne příliš klidně. Ve vedlejších
sir. 201, 2. řádek zdola:
pokojích hráli si dva pěkní chlapci, h a n a
Mikuláš, Z prvního je výtečný muziko
...Nezval velkoryle zasypával své čtenáře
log a druhý, znamenitý malíř, zemřel v
tisícími verši, a jak říká M ilan Kundera,
mužném věku.
žádal na čtenářích, aby je velkoryse p řijí
mali.
Do vinárny u Paukertů... atd.
Cenzurní škrty v jednotlivých kapitolách

sir. 294, 4. odstavec shora zní lakio:
Bartoš byl totiž oddán okultním vě
dám, ale ve stylu výsostném. Uměl však
také hádat z ruky a vypočítávat horosko
py. Dal jsem Nezvalovi nahlédnout do
horoskopu, který mi Bartoš udělal, a
Nezval byl uchvácen. Podivná, zvláštní4
ustrojená subtilní osobnost Bartošova
jej upoutala. Bez ohledu na svůj materia
listický názor naučil se Nezval snadněj
šímu hádání z ruky. Osvědčilo se pak
zvláště u dívek, které ho zajímaly. Ale
trpělivě se naučil i složitému vypočítává
ní horoskopů. Předpověděl si, že zemře o
velikonočních svátcích. A nemýlil se.
Byl jsem v těch letech... atd.
sir. 319, 4. odsi. shora zní ve skutečnosti
takto:
Kolikrát jsem si na tuhle starou histor
ku ve svém životě musil vzpomenout a
zasmát se, když jsem několik měsíců a
zvláště po srpnu šedesátém osmém, dělal
předsedu Svazu československých spiso
vatelů. Mnozí z členů nás znova a znova
posílali tlum očit vzkazy na nejvyšší poli
tická místa. Ale žel, nebyl jsem tak vyso
kým knězem, nešlo o celibát a hlavně
jsem neměl kříž na zlatém řetězu!
Třetí a čtvrtá láhev... atd.
sir. 325. 9. řádek zdola:
Zato si k nám přisedl jeden mladý slo
venský kněz a básník R udolf Dilong. Byl
to kněz řádový, byl františkán... atd.
sir. 327, konec kapitoly zní takto:
Povídá mi Hora, sotva jsme se usadili:
Skoda, že tu není s námi ten tvůj františ
kán. V sutaně by se tu pěkně vyjímal.
Do Prahy mi D ilong asi třikrá t čtyři
krát psal. Poslal mi také své knížky. Pak
se úplně odmlčel.
Ažjednou. Jsem doma, kdyžpojednou
někdo dost nesměle zvoní. Zena spěchá
otevřít. Byla to docela mladičká dívenka
s malým děckem v peřince. Trochu přek
vapeně ji zveme dál, ale ještě ve dveřích
z ní vyhrklo:
“ Já jsem slůbenica Rudolfova a přijela
jsem za ním, Psal mi, že je u vás.”
Plakala hořce, bylo nám jí líto.
Po čase octl jsem se opět v Bratislavě
na valné hromadě Družstevní práce. V
restauraci Grandhotelu setkal jsem se s
milým Boleslavem Lukáčem. S přátel
skou škodolibostí mi oznamoval, že D i
long ještě před narozením svého syna
práskl do bot a ujel do Jižní Am eriky,
kde se ztratil.
Či, jak v Americe říkají, spadl do díry v
ementálském sýru.

str. 465, 13. řádek zdola:
...Od budovy policejní rozhlasové stanice
blízko u nás je pi v... atd.
str. 539. 18. řádek shora:
...uplynulo 120 let od jejího narození.
Ruda Jílovský, po odchodu Fúrthovč, šéf
firm y František Borový, objevil v trezo
ru složku asi s dvaceti kolorovanými
kresbami k Babičce od Petra Dillingera
a navrhl mi, abych k nim napsal verše, že
knihu vydá k výročí... atd.
str. 590, 7. řádek zdola:
...scházel. Byl mezi nimi i M ikuláš Medek
a Vratislav Effenberger. Pracoval... atd.
str. 592. 13. řádek shora:
“ Jak jistě víte," psal mi mladý přítel
Teigův, Vratislav Effenberger, “ Karel
Teige ve svém romantismu...” atd.
str. 593. kapitola má tento konec:
Slečna E. žila jen několik dní. Času
použila, aby srovnala rukopisy, pokud je
Teige měl u ní, a odevzdala je přátelům.
A pak následovala Teigeho manželku.
Otevřela si kohoutek od plynu.
Její smrtí ustal tento truchlivý tanec
smrti, o kterém se veřejnost mnoho ne
dozvěděla “ d ík” opatřením, která násle
dovala po Teigeho smrti.
S jakým krásným a neobyčejným člo
věkem a umělcem jsme tu žili! Jaké to sílv
vyzařovala jeho bohatá osobnost.
V obřadní síni při Teigově pohřbu bvlo
téměř prázdno. Bylo tam jen několik jeho
mladých přátel, které jsem tehdy ještě ne
znal.
Z přátel a známých naší generace - byla
to generace Teigova a nikoli Wolkerova,
jak se již vžilo - nebyl tam žádný. Stáli
jsme sami s věrným malířem Muzikou za
prázdnými židlemi.
na str. 595 si naopak ve větě
V té intenzitě maličko přeháněl, tak
jsme ho však znali už odedávna...
(J. řádek zdola) škrtněte dovětek:
...a měli jsme ho rádi i s tím.
Poznámka:
Seznam škrtů si nedělá nárok na úplnost.
Seznam jmen chybějících
pražského vydání:

v

rejstříku

Alexandr Dr. (Lenin) (77); Arehipenko
Alexandr (úvod k dílu IV): Baťa Tomáš
(134); / Bourbonu. vévodkyně (103); Bradenovič Roko (121): Branaldová Helena
(382); Caesar Gaius Julius (121); Cassius (Kolman Cassius) Jaroslav (535);
Clam Gallas, generál (555): Corol Camille (30); Dietrichová Marl. - Hcdv. šá
teček (úvod k dílu IV): Dilong Rudolf

(323); Dominois, profesor (Rozhovor s
Frant. Hrubínem); Effenberger Vratislav
(585); Elekta, ctihodná (426); Eliáš Alois,
generál (535); E., slečna - přítelkyně Teigova (585); Fargue Leon Paul (Rozhovor
s Frant. Hrubínem); Frank Karl Hermann (535); Fuad, král (421); Fiirth Ju
lius (535); Gebauer Jan (612); Goliat
Otto (555); Heinz, hodinář (56); Her
mann Ignát (úvod k dílu IV ); Heydrich
Reinhard (535); Himmler Heinrich (535);
H itler A d o lf (464); Hořec Jaromír (58);
Hubičkoví (loutkové divadlo) (51); Humilitas, řádová sestra (403); Jakub J.,
Jílek Karel (Orten) (535); Jan Nepomucký (438); Jeřábek, profesor (280); Jílovský R udolf (535); Jirman, knihkupec
(144); J. R., rada (Hedvábný šáteček);
Kisling (úvod k dílu IV); Kodíček (Roz
hovor s Frant. Hrubínem); Kolman, la
hůdkář (156); Kosmas (512); Kovář, koň
ský řezník (156); Krejčí, F. V. (Hedvábný
šáteček); Krejčí Jiří (Hedvábný šáteček);
Kundera Milan (196); K., studentka z Vy
sokého Mýta (403); K., slečna (367); Lancaster Burton (úvod k dílu IV); Langer,
sochař (134); de Lenclos Ninon (Hedváb
ný šáteček); Lorenz, vydavatel v Třebíči
(79); Lukešovi (z Jiřina) (323); Mahen
Jiří (Hedvábný šáteček); Majer Dr. (Le
nin) (77); Mathesius Bohumil (438, 464,
585); Mathesius Vilém (297); Maurus Terentius (493); Medek Ivan (454); Medek
Mikuláš (454, 585); M., malíř (555); Nečásek František (Rozhovor s Frant. H ru
bínem); Nedbal Oskar (Hedvábný šáte
ček); Nostic Bedřich (316); N., přítel (382);
N. Kamila (103); O. (paní) (594); Palacký
František (512); Peroutka Ferdinand
(Rozhovor s Frant. Hrubínem); Polák
Karel (Hedvábný šáteček); Pommeret,
knihkupec (216); Rameš (493); Rambou
sek Jiří (156); Rostand Edmond (488);
Roudnický, páter (19, 328); Rudolf, ko
runní princ (403); Russel Bertrand (Roz
hovor s Frant. Hrubínem); Salgari (144);
Šklovský V ikto r (Rozhovor s Frant.
Hrubínem); Širáčková Marcelka j421);
Šmilovský Alois Vojtěch (493); Stambachr, pavlovický starosta (316); S., kate
cheta (79); Topič František (Rozhovor s
Frant. Hrubínem); Tracy Spencer (úvod
k dílu III); Tráger Josef (Hedvábný šá
teček); Turek, krejčí (585); Tvrdošíjní
(328, 331, 338); Vančurová Alena (512);
Vergilius (121); Vilímek J. R. (134); Voltaire (Hedvábný šáteček); Zadkine Osip
(úvod k dílu IV); Zahradníček Jan (Roz
hovor s Frant. Hrubínem); Záruba, farář
v Kralupech (79); Zvoníčková, hokynářka (156); Z. Hedvika (351).
Chybí v torontském vydání:
Byron, Kalašová Lenka, Portenová He
ny, Rafael Santi, Saska Maxmilián, Štorch
Marien, Toman Karel, Tzara Tristan.
Zieglerová Marie.
Kapitoly
vydání:

zcela

vypuštěné

z

pražského

Z 11. dílu:
Úvod
Kukaččin šalebný zpěv
Květ kaštanů
Rozhovor s Františkem Hrubínem

Petr Kouba

Rokenroly
Úryvek z románu Péťovy zásnubyi
Step - step - stepuju, rok - rok - rokuju.
Berunka u automatu už prohrála všech
no. Sedla si k nám. Ach to táhlé vytí za
okny. Kdyby šel okolo Jack London, tak
určitě znovu napíše Volání divočiny. N i
kdo nic neříkal. Kdyby šel kolem Bergmann, tak natočí Mlčení. Kdyby šel ko
kem děda Mráz, tak nám dá cukroví.
Gigi se podíval na hodinky. “ Hele,
pojďte na Rokenroly!”
“ A kam?”
“ Za hodinu to začíná na Slovanským
ostrově! Jedem!”
A jeli jsme.
Když jsme dojeli k domu, k velikému
domu postavenému někdy v minulém
století, a uviděli zářící vysoká okna a uvi
děli dav mládeže jak se tlačí u vchodů,
úplně se nám zatetelilo srdíčko radostí.
Byli jsme tu půl hodiny před začátkem,
ale nával už tady byl pekelnej. Já jsem se
začínal bát, že nedostaneme lístky a že
moje oblečení bude vypadat blbě, poně
vadž jsem měl místo džíns normální kal
hoty, a taky na nohou jsem neměl kožený
holínky - nebyl jsem zkrátka oděn před
pisově. To byste museli vidět kolem ty vyparáděbý fandy rokenrolu, navlečený do
odřený džínsoviny, vlasatý a vousatý a
točící se kolem dokola a brebentící o tom,
kde je Hendrix a M irda a Laky, a též tam
s nimi postávaly spousty holek v rozkvě
tu, co dychtily uslyšet rachot beatu, a
toužily předvést v tanečním reji své prdelky a rozpuštěný vlasy.
Stála tady už celá naše parta. Opírali
se o zábradlí nad řekou a čekali, jak to
náhoda zaonačí, abychom se dostali
dovnitř, neboť davem prošla hrůzná
zpráva, že lístky už sou vyprodaný. Kou
řili jsme žhavý cigárka a házeli jejich
m rtvolky do řeky a koukali se na rozzářenej vchod, u kterýho se tísnili lidi jako
my, co neměli lístek, ale přesto stáli co
nejblíž vchodu, i když bylo jasný, že je
pořadatelé bez lístku dovnitř stejně nepustěj. Ale oni stáli pořád co nejblíž co kdyby se stal ten zázrak a dobrý anděl
rokesu by je propašoval nějak dovnitř.
Ale my jsme tam nestáli, protože se
tam v mačkanici nedalo pokuřovat, a ta
ky poněvadž jsme chtěli vypadat důstojnějc, jako starý rokoví mazáci. Koukali
jsme na provoz na nábřeží za řekou - dům
stál na ostrově, a hledali, jestli neuvidíme
přicházet nějakýho známýho, nějakýho
toho šikulu, co maj styky všude, a nějgk
by nás, třebas přes sklepení, dostal do
vnitř. Byli jsme ochotni kopat chodby,
plazit se rourama, spustit se komínem,
upsat se ďáblu. Trochu jsme sakrovali a
Ze Uí. dílu:
Úvod
Za trochu lásky
Nad záhonem letních aster
Hedvábný šáteček
Ze IV. dílu:
Úvod

zlostně plivali bokem na trávník, a já byl
rád, že je tma, a že není vidět, že nemám
džíny jako všichni - komu bych mohl vy
světlovat, že jsem si je roztrhl o ty posraný plechy na nákladovým nádraží, a mý
ruce nejsou schopný udělat víc než deset
stehů za hodinu. Stejně by mi řekli, že
člověk, teda slušnej člověk, má mít nejmíň
jedny džíny v zásobě pro tyto případy ale já na druhý prostě neměl. Takhle mne
kliďánko mohou považovat za pořadate
le - ta hanba!
A uviděli jsme, ja k se dav u vchodu za
vlnil a dveře ruply v pantech a vysypaly
se jejich skleněný výplně a posypaly dych
tívej dav střípkama, a pořadatelé se chytli
loktama do sebe a utvořili kordón, ve
snaze, zarazit to stádo bizonů bez vstupe
nek. Měli natisknout víc lístků! M ěli to
uspořádat někde v poušti a ne v tomhle
starým, těsným domě! Na nějakej nor
mální koncert by bylo lístků dost, ale ne
na rokenrolovej, kdy si lidi musej dejchat
v nesmírný tlačenici za krk, pohupovat se
jako lán obilí ve stejným rytmu! Rokenrol
chce plnej sál, nebo je s ním konec.
A ke všemu foukal studenej vítr. Je te
dy fakt, že jsme si lupeny mohli koupit
prozíravě předem, ale to bychom neudě
lali, i kdybychom o tomhle koncertu dřív
věděli. Připadalo nám to nějak zaprděnýkoupit si lístky předem, aby měl člověk
jistotu zábavy - správnej fanda si prostě
musel vytrpět tyhle strkanice, pokecat si
v davu před zavřenejma dveřma, tahat
kolemjdoucí za rukáv a říkat: Nemáš je
den? A musíš si taky rychle se sousedama
vypovědět, jak se těšíš na tuhle bandu,
co dnes hraje, a jak bezvadný byli minu
le, i když jim vyplivla aparatura ... a také
bylo nutno říci, že tohle je možná jejich
poslední vystoupení, poněvadž vrchnost
neholduje rokesu a pase po nich jako po
Jánošíkově partě. Ach bože rokenrolovej
- bože, ty jeden pane bože rokenrolovej,
zakázanej, přeukrutnej, napěchovanej do
kožených kalhot a s řetězem kolem krku
a v košili z blejskavýho saténu, ach jo jenom se nám neschovávej, neodvracej
tvář, jenom na nás počkej-vždyť my jsme
tvoje armáda žoldnéřů zadarmo, dětská
křížová výprava k osvobození Jeruzalé
ma, šestnáctiletý výsadkový oddíly, co
jdou s nadšením vypáčit tvůj hrob, to
jsme my - surovci, které lze snadno zkro
tit - jen stačí zahrát, jsme oddíly vybave
ný zubní pastou, hřebenama a drzostí.
Jenom nás neodháněj!
A pak kordón pořadatelů prasknul úplně se rozplynulo těch pár staříků s
páskama na rukávech, tiše zesnuli v davu,
který se řítil dovnitř. Každej, kdo se v tý
chvíli nacházel poblíž vchodu byl nasátej
dovnitř, byl nesen dál nahoru po scho
dech, až se nakonec usmýkán, zdupán a
šťasten ocitl v sále, kde se u pódia vrtali
zvukaři v bednách a chystali zesilovače
na nejvyšší výkon - až se některá bedna
zlostně rozpískala.
Já jsem se rozhlížel dokola, jestli ne
uvidíme Gigiho s děvčetem, kteří se mi v
tom bordelu ztratili. Ale neviděl jsem ni
koho. Jak jsem tak brousil po sále a pře
kračoval nohy fantastickejch ctitelů, kte
ří se usadili na podlaze přímo před repráky veliký jako skříň, tak jsem zahlíd jed

nu holku, co chodívala občas k nám do
hospody. Teď jsem ji už léta neviděl. Vy^
padala, že je sama. Tak se tiačim k ní a
hned jí říkám Ahoj, jak se máš? A ona
řekla Ahoj - fajn, a že je tu děsný vedro a
že se včera rozvedla. Já ani nepostřehl,
že by kdy byla vdaná - asi to stihla v tý
pauze, co jsme se neviděli.
Řekla, že bude muset dřív domů, pro
tože jí sousedka hlídá dítě.
“ Tak ty máš teda děcko, jo?”
“ Jo - bezvadnou holčičku Haničku.”
“ A kolik jí je?”
“ Ale - já nevim. Hele, sou tu nějaký
známý?”
“ Jasně - zrovna teď se mi ztratili z vočí, ale všichni tady sou! M ohli bychom
zajít do bufetu, asi tam sedej. Pojď-dáme
si pivo!”
“ Tak jo ,” řekla a vsunula mi ruku pod
paži.
Sli jsme, teda prodírali jsme se, proti
tomu neslábnoucímu proudu - přišli sem
snad všichni páskové z města.
U bufetu byl taky nával, ale já měl
pravdu - ve frontě na pivo už stálí kluci
od nás a tak jsme jim dali prachy. Oni
koukali na tu holku - na Evu - jako by
patřila ke mně. A já byl celkem rád, že si
myslej, že patří ke mně, poněvadž byla
pěkná...
Byla pěkná tím to způsobem: Štíhlá +
vyšpulená pusa + prima partie klíčních
kostí přecházející do prsou velikých jako
pomeranče, kdyby pomeranče měly tu
špičku co citróny. Nebyl jsem zrovna sebejistej vedle ní, i když mi stovky lidových
mudrců samouků vysvětlovaly, že u klu
ka na nějaký tý nepovedený tělesný křiv
ce nesejde, že stačí pilně kecat a kecat a li
chotit a bejt vytrvalej (pozor, Béďo hlavně vytrvalost), až nakonec každá tu
tově podlehne. Jenže já moc m luvit nikdy
neuměl, jsem nervák. Mně stačilo, když
se holka jenom na vteřinku zatvářila
otráveně a balil jsem to.
Sedli jsme si spolu na okenní rám a
koukali dolů do tmy, jak se tam stále val!
proud cigaretovejch ohýnků a až teprve u
světla ve vchodu se zjevjej jejich nositelé roku ctitelé. Já jsem jí povídal, co kdo ze
známejch dělá, jaký změny nastaly mezi
lidma - samozřejmě ne sociologicky, ale
prostě která holka si koho vzala - však to
j i taky zajímalo nejvíc. A taky jsem sejí
zeptal, za koho byla provdaná.
“ Ále - toho neznáš!” řekla, a smazala
ho rukou, jako špatně načatej portrét.
Potom se dala do řeči s jednou z kama
rádek a tak jsem si jí mohi s boku neruše
ně prohlížet. Vypadala, kupodivu mladší,
nežli před lety, asi tím, že teď nosila vlasy
nakrátko. A taky už si nemalovala obočí
a ani kolem očí neměla narýsnutej ten
tlustej černej lem, se kterým se dřív holky
podobaly věštkyním.
Ze sálu se ozvalo D U M M M D U M M M
basovky. Všichni si honem nalili do krku
zbytek piva a hnali se tam, kde basák
škubnul kouzelně za struny. Vmáčkli
jsme se do koutku vedle pódia. Kluci z
kapely už měli zavěšený kytary na krku a
bubeník si srovnával bicí do správný po
lohy, aby obsáhl paličkama celý to svý
lesklý království ze zlata, niklu a suché
kůže. Potom klepnul párkrát paličkama
o sebe a dali se do toho.

Celej sál byl vmžiku plnej muziky až sc
tabulky v oknech vvdouvaly a nám dole
to úplně zmáčklo hrudní koše. Všichni se
koukali na hudebníky a Šťouchali do sebe
loktama a sálem lítalo společný telepatic
ký slovo - Dobrý je to!
Rytmus duněl pekelně silně a já koukal
na ten nebohej štukovej strop s ozdůbkama a andělíčkama, na kříštalovej lustr, a
říkla jsem si - “ Tohle jsi, starej dome, asi
ještě nezažil - kdo ví. jestli to vydržej tvý
starý dřevěný kosti.” A když kytaristi
rozječeli svoje sóla, úplně jsem cejtil, jak
se po tý sádrový veteši rozbíhaj drobný
puklinky, poněvadž ten starej dům ne
měl, tak jako my, trychtýřek ucha, který
by tu silnou hudbu svedl po nervech, jak
po hromosvodu, někam do hloubky k
srdci, k poničení. A ten historickej dům
to odsíral na plný pecky, A ti bezcitní klu
ci na pódiu ho ničili dál a dál, jako tajfun,
jako sněť.
Nám už začínalo bejt po chvíli pěkný
horko, každcj si sundal svetr, každej měl
košili propocenou jako topič parníku.
Tam, kde bylo aspoň drobet místa, dávali
se lidé do tance a řádili na ploše jedenkrát
jeden metr a zbytek světa jim moh bejt
ukradenej.
Já jsem byl netančící, a tak jsem se je
nom koukal. Možná kdyby tu nosili pi
vo, tak bych se taky odvázal, ale takhle
jsem se jenom díval a poslouchal, jak jede
jeden rokes za druhým, pauzy byly mi^
nimální - jeden vagón za druhým, a konec
vlaku v nedohlednu. A divil jsem se, jak je
tenhle novej příliv mladých ještě divo
čejší, nežli jsme bývali my - jak ve vystu
pování tak ve zjevu. M y jsme byli úplný
troškaři v dýlce vlasů, nás kdysi každej
centimetr jejich dýlky stál rok námahy a
zarputilého mlčení před tribunály zuří
cích kantorů a rodičů, kdežto tihle frájové to napálili raketovým tempem a někte
ří mládenci už nosili vzadu vlasy stažený
gumičkou - tak je měli dlouhý, a vousy
nosili jako poustevníci. My, první bojov
níci, jsme vedle těchto nových branců
vypadali krotce jako penzisti, jako miláč
kové pedagogických sborů.
A kluci na pódiu tam dali Džany by
gůůt, a to už letěly ruce nad hlavy, jako
by padl gól - což také padl, a my jsme ví
tězili. Tak to plynulo po hodinách a bylo
čím dál lepší.
Ale pak se to zhoršilo, poněvadž jsem
přeci jenom neodolal a šel si zatancovat,
přičemž mi okamžitě prdnul zip u těhle
náhradních kalhot. Tak jsem si půjčil od
jedný kočky zavírací špendlík a tlačil se
někam do klidu napravit tuhle nehodu,
kdybych to zkusil tady, lak si v tý strkanici nejvějš prošpendlím přirození. Tak
jsem vypadnul ven do parku. Sedl jsem si
na lavičku pod lucernu a hmoždilse tam s
těma debilníma kalhotama - to víte, byly
pěkně přiléhavý, na tělo - jina k to tehdá
nešlo, a tak dalo fušku bez zranění je
sepnout. Ale zdařilo se. Nějak sc mi zalí
bilo poslouchat chvilku hudbu ztlume
nou zdma a závěsama v oknech, sedět v
úplný tmě a kouřit cigárko. A vtom jsem
uviděl podivné zjevení] Po pěšince při
cházel svatej Mikuláš! Úplně samotinkej.
Přesně takovej, jak ho papež navrhl - bílý
fousy, dlouhá košile, na hlavě klobouk,
co vypadá jako rozšlápnutá krabice. Krá

čel s nůší na zádech - kmital to po cestičce
velice energicky. Kde se tu ten vůl bere vždyť je teprve podzim? A on zamířil ke
mně. A že to světlo lampy bylo takový
studený, jak v mořské hlubině, lak vypa
dal věrohodně magicky, až jsem se zatetelil o dárečky. Ale on to byl nějakej cvok,
kterej se vracel domů / maškarního ple
su. Požádal mě o připálení žvárka a pak
mizel dál do parku. Bylo mi líto tohodlc
obyčejnýho konce. Rozhlížel jsem se,
jestli nepůjde ještě nějakej zázrak, ale nic,
doba tomu nepřála - park byl opuštěnej.
Tak jsem si vzpomněl, jak jsme kdysi cho
dili na maškarní plesy; kluci všichni svor
ně převlečený za kovboje a holky za princezničky. A pomyslel jsem si, že jsem se
vlastně ani moc nezměnili, akorát si už
nemusím malovat kníry opáleným kor
kem a holky si teď kupujou tu svou bejvalou krepovou krásu v domech módy. A
nejenom vizáž, ale i mentalitu máme po
řád tu samotí - chlapci si pěstí vzezření
bijců a ženský jsou superněžný a rudý rty
jim září jako kdysi hvězdičky na čele. Že
jsem ale v tom parku meditoval! To ten
'Mikuláš.
Nahoře pořád hráli a tak jsem se vrátil.
Celej sál byl zahulenej a tančili už úplně
všichni. Hledal jsem svoji známost, ale v
tomhle bordelu to nešlo. Páni - co tady
bylo príma holek, poprsí všech tvarů a
velikostí, prdelky jedna hezčí než druhá díky vám, věčné díky - páni rodičové!
Tak jsem postával a pozoroval to dění a
koukal na zpěváka, ze kterýho stříkal pot
a bubeník řezal do bubnů jako .šílenec a
oči měl přibitý ke stropu, a sólák zase
klonil hlavu až ke kytaře, až mu černý
vlasy lízaly struny, a kvílel a kvílel, kdež
to basák stál úplně nehybně jako socha,
jenom ruka s trsátkem mu skákala po
strunách. Zpěvák byl celej v černým jako
Hamlet, mokrý vlasy se mu lepily na
skráně, svíral mikrofon oběma rukama
jakoby ho chtěl zaškrtit, a s ústy těsně u
něj teď vyřvával Blůstvejšůs.
Potom kolem mne pro trsal a ta moje
nová známá a já na ni zavolal: “ Dobrý?”
A ona zavolala: “ D obrý!” - a tančila dál
s nějakým haurem o dvě hlavy větším než
já. No co - neměl jsem na ni žádnej nárok.
(Tak vidíte, jak snadno a rychle vyklízím
bojiště - leda že bych na ni zaútočil, až
půjde domů, jestli ji tenvfrája nebude dr
žet moc těsně u sebe.) Sel jsem zase do
bufetu., Tam bylo poloprázdno, tt jedno
ho pultíku postával kámoš Filip a pil zu
řivě pivo z papírovýho kelímku.
“ Co je, vole?” povídám.
“ Dostal jsem najednou pekelnou ží
zeň!”
To tedy kecal, protože aby moh žízeň
najednou dostat, musela by jej napřed
vůbec kdy opustit - byl to zdárně začínají
cí alkoholik. Když nebyl zrovna moc opi
lý, byla s ním zábava. Byl to člověk, kte
rý vyloženě žil v řečech a z. řečí, všechno
ostatní - práce, prachy, příroda - to pro
něj bylo jenom nutný zlo, který jej zdržo
valo od věčných hovorů. Ožíval, až když
zasedl s pár lidma u stolu, zábava s ním
nikdy nevázla. Horší bylo. že později ve
čer na něho s množstvím vypitého alko
holu sedal těžkej sentiment, a někdy se
dal najednou do pláče jako právej ochlasta, slzy mu tekly v proudech, rozmazával

rát včas. Pomyslel jsem si - jak to tam ta
nová vlna zvládne, jak budou ty mladič
ký rokenrolačky s malejma prsíčkama
reagovat na ty kožený gorily a jaký bu
dou ti silně zarostlí hubeňouři, jak asi
budou mávat tenkejma rukama a volat
něco o spravedlnosti, a ty gorily je mlčky
čapnou za vlasy (ach braši, na to jsme si
je teda vypěstovali) a odvlečou do vozů,
Erotoman Filip, kočička a já jsme šli
rychle pryč. Kočička říkala: “ Musíme se
zejtra zeptat, co bylo.” F ilip ji směroval
kamsi do bludiště města, kde měl svůj
brloh a hrůzný kabinet, Taky já se ho
musím zejtra zeptat, co bylo.

S ta n is la v Reiniš

O nových knihách

si nudle rukávem a vypadal jako svoje
babička. Taky lo byf silnej erotoman.
Kupodivu, poněvadž já slyšel, že alkohol
podlamuje potenci. To tedy u něho ne
svedl, žádný litry chlastu mu nepodváza
ly jeho pilnéj šourek. Měl s tím dost znač
ný potíže, poněvadž jeho nároky na ero
tický dráždění s Ictama stoupaly, až začal
po parcích obtěžovat osamělé chodkyně,
vytahoval na ně přirození, pokřikoval
oplzlá slova. Až mu jedna kurážnější řek
la: “ Co to tam máš, chudáčku? S tímhle
bys nepolekal ani jeptišku! Tak pojď,
půjdeme na p o lic ii!" - a popadla ho za
límec. A on před ní klečel jak před bohyní
pomsty a žadonil o smilování, že už přej
za tohle jednou seděl - což byla svátá
pravda. Ale jinak byl neškodnej a taky
nikdy neobtěžoval nezletilý. T ak ho pus
tila. “ To byl nějakej King Kong převlečenej za ženskou!” říkal o ní. Strašně si taky
vymejšlel, tenhle Filip, a my jsme niobii
pojít sinichv, když si jednou nepromýšlel
svý lhaní a tvrdil nám. že měl dvě najed
nou. přičemž jednu normálně píchal a
druhá mu mazlila přirození. Upřímně
bych mu přál dva pohlavní údy.
Tak jsme upíjeli pivo a debatovali a on
mi řekl, že už ho čeká další trest za veřej
né pohoršování - byl to mučedník roz
množovacího pudu. Potom si k nám
sloupla docela pohledná kočk.i. lalna '.

ho známá, a řekla, že venku stojej aula s
policajtama a že to bude asi při odchodu
hustý. Koukli jsme oknem ven, a oprav
du - venku stálo dobrejch padesát poli
cajtů a přicházeli další. Nic nedělali, je
nom pohupovali v rukách dlouhejma
pendrekama, jejich bílý přilby vypadaly
ve tmě jako žampiony. Všude mezi stro
my blikaly modré majáčky na autech.
F ilip řekl. že by nebylo na škodu zmi
zet už teď, než dojde k nějakým strkanieím. Já jsem souhlasil a děvče se přidalo
k nám. Nikdo z těch rock-woodoo-nadšeneů v sále netušil, co se na ně venku
chystá - li jim osladí to jásání a vyvrácený
dveře. Tiše, jako správný hnusný ticho
šlápci, filutové, mazaný chytrouškové.
kanální vítězové ... jsme se vytratili.
Prošli jsme s malejma dušičkama me
zi těma koženejma liromollukam a. ale
nic nám neřekli, až na mostě nás zastavili
obyčejný policajti a kontrolovali nám
legitimace, sv ítil i nám baterkama do
obličeje a byli lehounce, shovívavě iro
ničtí z pozice síly.
“ Běžte k mámč. děťátka!" řekl jeden z
nich.
No nic. šli jsem dál a až za mostem jsme
se ohlidli - ve staré budově se najednou
rozsvítila všechna okna a hudba zmlkla.
I 'slvšeli jsme hvízdáni a řváni do megafo
nů. V\ patlalo to. že jsme se v\ tratili ako

Je nepopiratelným faktem, že česká
exilová nakladatelství přežívají a relativ
ně prosperují už mnoho let. To je podivu
hodný fakt, který nás odlišuje od ostat
ních exilových skupin. Nám musí jít ov
šem nejen o to, abychom - všichni společ
ně - udrželi vydávání českých exilových
knih, ale aby se tyto knihy také dostávaly
do Československa a aby je četli lidé, kte
ří jen na krátkou dobu z Československa
vyjedou.
Obsahy a forma dnešního souboru
jsou značně rozmanité. Nejdříve chci na
psat o jedné knize, která patrně vyvolá
polemiky.
“ Setkání a střety” Jiřího Hájka (IN 
D EX ) je četbou pro muže silných nervů.
Jiří Hájek, kterého si vážím pro jeho ny
nější činnost, odvahu a vytrvalost odporu
groti socialistické moci, popisuje vývoj
Československa až do nejnovější doby.
Za hlavní příčinu selhání socialismu v
Československu považuje to, že Stalin
násilně přerušil vývoj “ československé
cesty k socialismu” . Rok 1968 byl pak
návratem k této “ československé cestě” .
V podstatě, podle Hájka, únor 1948 byl
také dobrý, jen nám to pak zevní vlivy
zkazily.
Naproti tomu v knize “ Krize v sovět
ských systémech 1953-1981” Zdeňka
Mlynáře (vydal IN D E X ) je chladným,
klidným, rozumným rozborem přítom 
nosti a budoucnosti systému “ reálného
socialismu” . Závěry z tohoto rozboru
vyplývající jsou poněkud nejasné, ale
konkrétní předvídání budoucnosti ono
ho systému stejně nemůžeme od nikoho
žádat.
Edice Světlík je novým přírůstkem exi
lové literatury. Vydává ji Jan Pele, Foyer
A D E F , 28 Rue de la Gaite, 94500 Champigny, Francie. Svazeček, který nedávno
vyšeí, se jmenuje “ Zabijačka” a shrnuje
tvorbu těch mladých a nejmladších, kteří
právě vyletěli z Československa nebo v
Československu ještě žijí. Jsou originál
ní, občas drsní, nekonformní, mnozí jsou
zcela neznámí, ale vyjadřují živé a skuteč
né pocity vzteku a odporu vůči onomu
systému tam doma. Vše je jiné, a přitom
opravdové. Tak jsme to cítili, když jsme
tam byli. Tak to dnes cítí oni.
P okračování příště

Autostop v sobotu
odpoledne
Jaromír Savrda
Stála na silnici nedaleko benzínové
pumpy: na očích mola tmavé brvle v brčáIovč zelené obroučcc a v levé ruce držela
sport ov ní pytel. Pravou rukou míh ala na
auta. ale ta byla většinou pinč obsa/ena.
takže jí žádné nezastavilo, ačkoli v let
ních šatech, vlajících ve větru, vypadala
hezky.
Mčla jsem se normálně postavit blíž ke
konečné, já husa. říkala si v duchu, neboť
pojala hrozné podezření, že jiní stopaři a
hlavně stopařky už obsadili všechny vo
zy, jedoucí k horám. Na silnici se objevilo
žluté auto. za chviličku rozpoznala, že je
to felicie. Zamávala na ní. ačkoliv před
pokládala. že to bude stejně marné. K je
jím u údivu začala žlutá felicie okamžitě
brzdit.
Člověk, který v ní seděl, nebyl už z nej
mladších. Ale měl příjemně souměrný
obličej a krásné zubv a usmál sena ni. Je
ho obličej jí připadal velmi povědomý,
ale nemohla přijít na to. odkud ho zná.
"M o h l byste mě svézt, pane?" zeptala
se koketně.
“ Podle toho. kam jedete,” řekl a otevřel
dvířka.
"T am ,” mávla neurčitě rukou tím smě
rem. kudy vedla silnice.
“ Tak si nasedněte,” řekl a ona nesměle
položila svůj sportovní pytel na zadní
nouzové sedátko.
“ Máte špatně zavřené dveře,” upozor
nil ji. “ Jdou mi trochu ztěžka, musí se j i 
mi břinknout.” Natáhl obnaženou ruku
ke klice na druhé straně a přitom náho
dou zavadil o její ňadra. Nebylo jí to ne
příjemné. Pak několikrát pohnul řídicí
pákou a motor sportovního vozíku se
rozbzučel v solidních obrátkách. Patníky
se rychle míhaly kolem pravého blatníku.
Dívala se dopředu, jako by sama řídila.
Chtěla, aby jí neušlo nic z té náramné jíz
dy.
“ Felina je ohromně úžasná,” řekla ne
obratně. Připadalo jí dost hloupé sedět
vedle toho hezkého a laskavého člověka
mlčky jako nějaký kontrolní orgán.
“ Myslíte?"
"Já se jen divím, že jezdíte sám.”
“ Nejedu sám,” odpověděl. “ Jedu s vá
mi.”
v Vjeli do města a tempo jízdy klesalo.
Řidič dával pozor na cestu a přestal si
děvčete všímat.
Jsi husa, normální husa, nadávala si v
duchu. Vždyť se ti posmívá a ty si to ne
cháš líbit. Řeknu mu, aby mi zastavil,
rozhodla se. Aby mi zastavil támhleti kři
žovatky. A počkám si na někoho jiného,
to je krámů.
Ale když žlutá felicie dojela ke křižo
vatce, děvče sedělo jako puťka a dívalo se
před sebe.
Aťsi. odpovídala svému vnitřnímu hla
su. který se cítil dotčen jejím jednáním.
Tak mu řeknu u příští křižovatky... Ale
odkud já ho jen znám? Proč je mi tak
strašně povědomý?

Mezním auto projelo několika měst
sky mi křižovatkami a ani na jedné nesní
žilo rychlost, neboť di\ ka ani jednou ne
projevila přání, že b\ ráda vystoupila.
Y\ jeli zase na volnou silnici a muž za vo
lantem přidal opět ply 1 1 .
“ Já mám takov ý pocit, že vás odněkud
znám.” řeklo děvče. (.Isi husa. Úžasná
husa.)
“ Opravdu? To je možné,.,” Připadalo
jí, že se na ni trochu usmál do zpětného
zrcátka.
“ A vy si nevzpomínáte, že bychom se
někde viděli?”
“ Snažím se, ale zatím mi to nejde ... To
nevadí,” usmál se na ni daleko zřetelněji.
“ Důležitější je, že se vidíme teď.”
Byl v tom v jistém smyslu příslib. Děv
četi se muž za volantem opravdu líbil - a
felina normálně taky - jak by ne! Vnitřní
hlas zuřivě protestoval. Okamžitě požá
dej, aby ti zastavil, nařizoval kategoric
ky. Co si o tobě myslí? Už teď na tebe
kouká ja k na kořist.
Tady ... to zrovna, odpovídala vnitřní
mu hlasu. A půjdu hodinu pěšky, než ně
kam dojdu. Ostatně a ťs i myslí co chce,
mně se líbí.
Žlutá felicie ulétla opět několik kilo 
metrů po dobré silnici.
“ Kam vlastně jedeme?" zeptala se ho.
Vnitřní hlas byl tentokrát dokonce v prá
vu. Nebylo zrovna moudré, že to řekla.
Vydala se tím definitivně muži s felicií,
“ Ještě daleko,” odpověděl. “ Mám
jedno takové místečko, je to až za Ž ilinou, u Rájeckých Teplic. Ale jestli chcete,
zastavíme u tohohle lesíka a zakouříme
si.”
Měla dojem, že to z jeho strany není
docela v pořádku. Měla žízeň. Na slunci,
v otevřeném voze, bylo vedro, nebyla by
pohrdla, kdyby ji byl pozval někam do
hospody, po cestě viděla už nejednu, a
koupil jí pivo nebo limonádu. Nebyla by
normálně čekala od člověka, který má felinu, že bude takový škrob a nabídne jí
cestou jednu mizernou cigaretu. Jsi
zkrátka husa, ozvalo se to v ní znovu.
Záleží mu na tobě jako na loňských žíža
lách. Jen co se zase ocitnete v civilizaci,
řekneš mu, aby tě nechal vystoupit.
Sjel ze silnice na neudržovanou lesní
cestu a zatáhl auto až mezi stromy.
“ To snad bylo zbytečné, taková za
jížďka kvůli jedné cigaretě,” řekla jíz li
vě.
“ Aspoň tady nebude svítit slunce na
autom obil,” odpověděl trpělivě, jako by
nepostřehl ironickou špičku v její po
známce. “ Slyšel jsem, že prý to škodí la
ku.”
Otevřel kufr a vytáhl termosku.
“ Nemáte žízeň?”
“ Podle toho na co,” řekla znovu tak
sršatě. “ M eltu normálně nepiju.”
“ Tak zkuste.”
Naplnil pohárek, který odšrouboval z
hrdla lahve a podal jí ho opatrně do ruky.
Zavonělo mlékem a malinami. Napila se
a pochvalně přikývla.
“ To jste dělal sám?”
“ Ne, to mi dělala prababička.”
Pokusila se potrestat ho za jeho ne
vinnou škodolibost, zašklebila se na ně

ho, jak nejhůř to uměla, ale nápoj byl
chladný a lahodný a ona ještě cítila jeho
chuť na jazyku, takže sejí škleb nepovedl:
aniž to musela kontrolovat v zrcátku, cítila^jak obličejové svaly selhaly.
“ Šklebit se nemusíte,” napomenul ji.
“ Není v tom ani kapka alkoholu.”
“ To jsem normálně poznala,” odsekla.
“ Mládeži přístupno, viďte? Ale já už ne
jsem pod zákonem.”
Podíval se na ni pronikavým, zkouma
vým pohledem, a ona si uvědomila, že za
se řekla něco, co by si mohl nevhodně vy
světlovat. Vynaložila všechno své úsilí na
to, aby se nezačervenala, aby se neodvrátila, aby vydržela ten pohled. Určitě ho
odněkud znám, řekla si znovu.
“ Co se na mě tak díváte?” vyjela si na
něho, a v tom, jak to řekla, byla všecka je
jí bezbrannost proti němu, neolitovaná,
ale tentokrát přece jen výjimečně bez koketerie, bez výzvy.
“ Což - člověk se rád podívá, když je
nač,” přešel do útoku. Ale hned jako by
se zarazil. “ Předtím jste říkala, že se zná
me, tak jsem se vás snažil identifikovat.”
(To cizí slovo j i zarazilo. Brr, upadla do
rukou nějakého intelektuála. Nakonec jí
bude dělat přednášku o morálce.) Zastr
čil termosku zpátky do kufru a vytáhl od
tud plechovou krabici na potraviny.
“ Pojďte si vzít, mám tu nějaké chlebíč
ky.”
“ Ty dělala taky prababička?” řekla a
vzala si. Vida, není to takový škrob, uzna
la. Jedla s chutí, neboť vyhladověla už
předtím, když u benzínové pumpy máva
la na auta, a snědla jich půl krabice. Te
prve potom došlo na cigaretu, která byla
původně záminkou k téhle zastávce. Na
bídl jí nějakou cizí značku, kterou ještě
nikdy neviděla, a připálil zapalovačem,
jaký by si přála mít.
Seděli na mezi a ona si myslela, že její
neznámý známý normálně pozoruje mra
veniště, navršené asi na tři kroky od
nich.
“ Jsem, jak je vidět, starší a je to tedy na
mně,” řekl soustředěně, nedívaje se na ni.
“ Myslím, když jsme spolu ujeli takový
lán světa, že bychom si měli tykat.”
Oddychla si. Aniž si to přiznávala, byla
zvědavá a trochu rozechvělá z toho, co jí
chce, že s tím dělá takové štráchy. proti
tykání ovšem nebyla, jen vnitřní hlas, ja 
kýsi umravňující mechanismus, který do
ní zasadila školní a rodinná výchova, hu
lákal pln nevole: Jen se opovaž!
I kuš, okřikla jej a odpověděla:
“ Platí.”
Vztáhl k ní pravici:
“ Já jsem Petr.”
“ Já jsem Marcela,” stačila říci, než se
dlaň setkala s dlaní.
Když tam dojeli, byly teprve čtyři hodi
ny odpoledne. Zabočil opatrně na polní
cestu a ujel po ní ještě čtyři sta nebo pět
set metrů. Stál tam nějaký vůz a kolem
něho seděla na skládacích stoličkách celá
jeho posádka.
“ Kruci písek,” řekl a ta klukovská
kletba zněla z jeho úst tak komicky, že se
oba rozesmáli.
“ Ale vážně - to je zrovna to místo.”
“ Přece nebudeme brečet,” namítla.

“ Možná, že za tímhle dalším křovím je
ještě volno.”
Bylo. Postavili tam auto Jako klademe
aktovku na sedadlo v rychlíku. Zname
nalo to: zadáno. Bylo však ještě brzy zaři
zovat se na noc. Ale na koupání v horské
říčce už bylo zase pozdě. To dokáže vět
šina městských lidí jen v prudkém poled
ním slunci.
“ Půjdeme se projít do kopce - ne?”
A ni se nepřevléicli. Kdyby měla říci
pravdu, neměla vlastně ani do čeho: kro
mě letních šatů, ve kterých vězela, měla
už jen plavky zvané b ikini, a protože
plavky jsou zejména na koupání, připa
dalo jí trochu hloupé předvádět se mu v
nich nasucho.
Loudali se prašnou a kamenitou ce
stou a občas se ohlíželi, aby viděli, jak už
jsou vysoko. Žlutá felicie, na kterou Petr
natáhl plátěnou střechu, pro všechny pří
pady, jak říkal, jako by se jim propadala
každým ohlédnutím hlouběji a hlouběji.
Marcele chvíli připadalo, že už jsou v po
lovičce cesty k vrcholu; byla by si přála
dojít až tam. Ale vystoupili o další desít
ky metrů a ukázalo se, že polovina svahu
je ještě pěkný kousek nad nimi.
“ Nahoře prý je medvěd,” řekl Petr a
strčil si mezi zuby stéblo trávy, které utrhl
u cesty.
“ Jak to víš? Tys ho viděl?”
“ Kdepak... Ten se umí schovat, toho
nikdo nenajde,” usmál se.
“ Tak jak to víš?”
“ Říkali bačové. Odnesl jim nějaké ov
ce.”
Podívala se toužebně nahoru, kde se
po nazelenalém úbočí zvolna, velmi zvol
na pohybovaly bílé skvrny.
“ Chtěla bych vidět toho tvého medvě
da.” Byl z toho sladký a zajímavý pocit
pocit strachu, který v nás vyvolává po
myslné nebezpečí, když víme, že se nemu
síme doopravdy bát.
“ Jdi ty,” pronesl, jako by m luvil s dí
tětem.
“ Náhodou... Ráda bych tě viděla, co
bys dělal, kdyby ti tak medvěd normálně
šlápl na střechu feliny.”
“ Co bych dělal? Oznámil bych to ins
pektorátu státní pojišťovny.”
Šli dále, držíce se stále té kamenité a
prašné cesty vzhůru. Stoupání tady bylo
prudší, a to přetrhlo jejich rozhovor o
medvědovi. Po deseti minutách byla
zčervenalá a udýchaná; bílé skvrny ovcí,
pasoucích se na hřebeni, nebyly však o
nic blíž než předtím.
“ Vrátíme se,” řekl Petr a ukázal prs
tem na valící se bouřkové mračno, které
zakrylo už půlku oblohy. Marcela se vy
děsila: představila si, jak by asi vypadal
její umně natupírovaný účes, kdyby pro
šel průtrží mračen.
Avšak co jim bylo souzeno, to je nemi
nulo. Když spadly první kapky, jevila se
jim felicie jen jako žlutý bod hluboko v
údolí. Před deštěm se nebylo kam scho
vat, rostla tu jenom hubená horská tráva
a tu a tam trs křoví. Marcele bylo do bre
ku a přemáhala jej tím , že Petrovi křečo
vitě vykládala jakousi nepříliš podařenou
anekdotu. Potom si velice rozumně řekla:
Aťsi - a vnitřní napětí povolilo. Vyzula si
střevíce a nesla je v ruce, aby šije nezniči

la. Prach na cestě se v několika vteřinách
změnil v bláto.
Přestala myslet na účes a vzdala se lijá 
ku. Nastavilu mu tvář a vymyslila si, že je
sama na světě, sama jediná s Petrem, na
světě bez měst, bez lidí, bez automobilů.
Bez možnosti ochránit se před živly - vy
bavena pouze hrdou pokorou prvotního
člověka, který se poddává krutostem pří
rody a současně jim i pohrdá, zvedaje
proti nim nejstarší a nejbytelnější vlast
nosti lidského živočicha - trpělivost a
odolnost. Pramáti Evu ovšem nepíchaly
kaménky do chodidel a Adam se nemusel
hrozit, že mu v lijáku nateče do hodinek.
To byla jejich výhoda. Zároveň však je
nikde nečekala felicie, v jejímž vodotěs
ném kufru se najde nějaké suché oblečení
pro Adama a (při troše skromnosti) i pro
Evu. Ale na to všechno Marcela nemysle
la. Má normálně štěstí, že není sama. Že
je tu s ní ten muž. (Dokonce i v myšlen
kách se zdráhala nazvat ho obvyklým vý
razem “ kořen” .) Petr měl pro ni v tom
okamžiku ze všeho největší důležitost.
Kromě toho byla také tak trochu zvěda
va, co udělá. Bezvýhradně mu věřila, že
zvládne i tuto poněkud neobvyklou situ
aci: přesto však j i nepřestával zaměstná
vat problém, jak.
Petr šel zatím s hlavou sklopenou, ne
vyhýbaje se kalužím v cestě. Mrzelo ho,
že se ta věc stala. Měl výčitky svědomí.
Na něm, na starším a zkušenějším, na ho
stiteli bylo, aby dával pozor, aby včas
uviděl valící se bouřku. Co si teď ta žabka
o něm pomyslí? Snažil se ukrýt své roz
paky za mlčenlivou, lhostejnou tvář;
snad se to podaří. V nitřní sebekázně mu
nechybělo. Ale přitom cítil, ja k jeho su
verénní jistota, jeho chladná dokonalost
taje už při pouhém pohledu na dívčiny
zmáčené vlasy. Sám asi nevypadám nijak
dobře v mokrých šatech, napadlo mu, a
její vzhled přitom stoupl o sto procent:
tenká mokrá látka se přilepila na kůži a
dala vyniknout všemu tomu, co je přitaž
livého, žádoucího, úchvatného na mladé
ženské postavě. Připadalo mu zkrátka,
že se situace obrátila: dosud měl před
svou stopařkou pocit p riority, kterou mu
dávala felicie a všecko, co si v ní vezl, prá
vě tak jako ledabylá jistota ve vystupová
ní. Nyní, v mokrých, umačkaných šatech
a zablácených polobotkách byl mnoho
násobně chudší než ona, neboť nepřiná
šela nic více a nic méně, než ladnost a ně
hu svého tělesného tvaru.
Bouřkový lijá k ustal přesně v okamži
ku, kdy oba prom okli do poslední nitě.
Než došli ke žluté felicii, opět se objevilo
slunce.
“ Tak jsme dopadli jako ti sedláci u
Chlumce,” pokusil se o ostýchavý úsměv.
“ Není ti zima?”
“ Není,” lhalo děvče, ale promodrávající žilky a husí kůže na pažích j i usvěd
čily.
Odemkl ku fr automobilu a vyštrachal
tam nevelkou lahvičku koňaku.
“ Napij se,” řekl, “ ale pořádně. Jestli se
ti bude trošičku motat hlava, nic se nesta
ne.”
“ Nebude, neboj.” Udělala několik ma
lých hltů a zakuckala se. “ Jsem na to nor
málně odolná.” Po vteřince zaváhání do

dala tišeji: “ Jako každá mladá dáma, ne
požívající nejlepší pověsti.”
Koňak byl silný a Marcela se trochu
vytahovala. A čkoli se napila jen jednou,
za chvilku jí začaly trpnout koutky úst,
rty, brada.
Petr zatím připravil poněkud omšelou,
ale hlavně suchou teglákovou soupravu.
“ Převlíkni se, na. Ze ti to bude trochu
velké, na to se nekoukej.”
Podívala se na něho překvapeně.
“ A co si vezmeš ty?”
“ Bez starosti. Šatník sice s sebou nevo
zím, ale něco tu už najdu.” Po pravdě ře
čeno, zbyly mu ve voze jenom šortky a
špinavé montérky, kterých užíval, když
myl a udržoval automobil. Znamenalo to
volbu mezi husí kůží na jedné straně a
vzhledem neupraveného automechanika
uprostřed pracovního dne na straně dru
hé. Rozhodl se pro husí kůži a řekl si, že
ho sluníčko ještě zahřeje.
Dívka mezitím zmizela s teplákovou
soupravou v ruce za hustým keřem. Nic
než nepravidelné pohupování větviček
nesvědčilo o tom , že tam mladá dívka
bezohledně stahuje s těla mokré šaty a
prádlo.
Mám se za ní podívat? Nebo nemám?
uvažoval Petr. Když se půjdu podívat nebude to vypadat puberťácky hloupě? A
když nepůjdu - nebude si o mně myslet, že
je mi lhostejná?
Rozhodl se pro zlatou střední cestu.
“ Nepotřebuješ pomoct?” zeptal se
hezky nahlas.
“ Jestli máš rád striptýz, tak pojď,” ře
klo křoví. Vtom se Marcela zarazila a ce
lou j i polila červeň. Huláká si jako na lesy
a zatím tu s ním není sama... N ěkolik de
sítek metrů odtud viděli přece jiné auto s
celou rodinnou posádkou.
Petr si však blízkost cizího vozu nesta
čil zatím připomenout.
“ Striptýz,” odpověděl stejně sytým
hlasem, “ představuje pro moderního
Člověka estetickou hodnotu zcela zvlášt
ního charakteru.” V ykročil ke křoví. Ale
než rozhrnul větve, než j i spatřil, měla už
na nahém těle teplákovou soupravu a
právě vytahovala zdrhovadlo u krku.
“ Teď hezky vypadni,” vyzval j i , “ chci
se také převléknout.”
“ Máš pravdu. Já normálně vůbec ne
mám ráda striptýz.”
Otočila se na patě bosé nohy, vlezla do
vozu, dokonce se drze posadila za volant
a stiskla houkačku. Klakson zaječel, sa
ma se lekla neočekávané prudkosti toho
zvuku.
V rá til se v bílých šortkách a v červe
ném tričku a sháněl se po hřebínku, už
zase suverénní a vyrovnaný. Nemohl jej
najít. Půjčila mu svůj.
“ Je to k vzteku,” řekl. “ K oupil jsem
špekáčky a myslel jsem, že budou k veče
ři, opečené na klacku nad ohněm. Už sis
někdy opékala špekáčky nad ohněm?”
Přikývla.
“ Jenomže teď nenajdeme ani kousek
dříví, které by hořelo. Lihový vařič mám
sice s sebou, ale nad lihovým plamenem
to nebude ono,”
Našel dva rovné a syrové pruty, p ři
pravil hořák, nalil do zásobníku líh z láh
ve a zapálil. První dvojici špekáčků pekli

půl hodiny a nakonec zjistili, že mají chuť
jako v restauraci čtvrté cenové skupiny.
M im oto ani zásoby lihu nebyly nevyčer
patelné. Proto zbytek uzenin ohřáli ve
vařící vodě. rezignujíce tak najeden z ni
koli nejmenších půvabů automobilové
turistiky.
Slunce se dotklo obzoru a vzduch, stále
ještě čerstvý po odpolední bouřce, se té
měř okamžitě opět ochladil.
“ Budeme muset postavit stan,” kon
statoval Peti. “ Je to hloupé, tráva ještě
docela neoschla a za chvíli začne znovu
vlhnout. Musíme najít místo, kde je co
nejméně vody.”
Místečko, pro které se nakonec roz
hodli, bylo jen zpola porostlé řídkou a ni
zoučkou trávou. Zpola bylo přikryto
oblázky,
“ Moc měkce se tu ležet nebude,” po
vzdychla.
“ Nic se neboj, pro takové případy jsme
vybaveni,” uklidnil ji. “ Stan mám ovšem
jen jeden a spací pytel taky, ale zato je vel
ký. Je šitý na objednávku, a když jsem jej
dával dělat, počítal jsem jaksi s tím, že v
něm budu občas hostit i podnájemníka.”
“ Podnájemnici,” opravila ho.
“ Máš pravdu, podnájemnici. Dosud to
byly ve zdrcující většině samé podnájem
nice.”
Proč to říká, napadlo ji. Je to úplně
zbytečné. Když se s ním rozhodla pod
niknout ten výlet, nepředpokládala přece
ani na chviličku, že má dva stany a dva
spací pytle. A o těch ostatních, to je nor
málně cynismus. Za týden bude zase ně
komu jinému vykládat o svých podná
jemnicích, a bude do toho počítat také
ji...
Vezmi mu roha, ještě můžeš, nabádal ji
opět vnitřní hlas, nasazený do jejího po
vědomí školní a rodinnou výchovou. Ale
dneska dělala všechno, co jí hlas doporu
čoval, s tvrdohlavým fanatismem přesně
naopak.
Postavili stan, přesně podle předpisu
vypjali stanové dílce a vykopali odvodňovací stružku pro případ, že by se lijavec v noci vrátil. Petr si odskočil a vrátil
se s překvapující novinou:
“ Víš, že naši sousedé vyklid ili pole?”
“ Zahnal je asi déšť,” usmála se. “ Byli
to paďouři...normálně.”
Usadila se na klády, za kterými stála
felina.
“ Táborák nemáme,” řekl. “ Opět zá
važný nedostatek organizace. Za další:
neumím hrát na kytaru. Koneckonců ani žádnou nemám. Jediné, co ti můžu
nabídnout, je hlt koňaku.”
“ Nechci. Není třeba. Dones obyčejnou
vodu.”
V
houstnoucím soumraku se škrabal
do stráně k prameni, odkud brali pitnou
vodu, v ruce měl hliníkový hrnek z lihové
soupravy. Slyšela, jak se mu pod nohama
sypou oblázky.
Tohle ;e ještě poslední možnost, jak
svou účast na tomhle dobrodružství od
volat, ja k po anglicku zmizet, říkala si.
Vlastně si s tou myšlenkou jen tak pohrá
vala. O všem bylo už přece rozhodnuto.
D o nejbližší vesnice bylo mnoho kilome
trů, šla by tam pěšky možná celou noc,
nevydala by se teď večer na tu cestu za

nic na světě. Nadto vězela v Petrových
teplácích. oblečených na holé tělo, šaty,
boty i prádlo se sušily na křovisku a vů
bec nepochybovala o tom, že je všecko
ještě důkladně mokré.
O všem bylo přece už rozhodnuto. Ne
bude to konečně první její dobrodružství
tohoto druhu. Nastalo to, čemu se říká
objektivní příčiny. Ale přesto neměla
tísnivý pocit, že je k tomu, co ji čeká, do
nucena. Dokonce to vypadalo, že nejsil
nějším argumentem, proč neodejde, není
ani ta noční cesta, ani mokré šaty, ba ani
žlutá felina, ale sám Petr. Věděla, že by
zůstala i kdyby všechno bylo jinak.
Petr se vrátil a Marcela se napila stude
né pramenité vody z aluminiového ple
cháče. Vzala si od něho cigaretu, zase tu
cizí neznámou značku, vyfoukla kouř a
zeptala se ho:
“ Co bys dělal, kdybych tě požádala,
abys mě teď odvezl někam do hotelu?”
Neodpověděl hned, možná, že si to
potřeboval rozmyslet, možná, že měl prá
vě plná ústa kouře.
“ Když chceš... Počkej, dokouříme a já
obrátím mašinu.”
Tohle nečekala.
“ Hlupáčku,” ozvala se. “ Stejně ne
mám na hotel. Ani na vlak. Kdybys mě tu
nechal, musela bych do Ostravy pěšky. A
nedošla bych ani za týden. Jenom mi řek
ni, jestli by tě normálně mrzelo, kdybych
tu s tebou nezůstala.”
“ M hm ,” přitakal rozpačitě, ale podle
pravdy. Obtočil ruku kolem jejího pasu.
Prsty se jaksi dokonce dostaly pod gumu
horního dílu, bunda jí byla v pase pocho
pitelně velmi volná. Ucítil teplo, sálající z
její pokožky. Ten dotyk mě nepřestane
elektrizovat snad nikdy v životě, pomy
slel si.
Marcela seděla jako ztuhlá, chránila se
udělat cokoli, co by si mohl vysvětlit jako
odmítání, ale zase nechtěla, aby měl do
jem, že je příliš snadnou kořistí. Rozhod
la se předstírat, že tu ruku v pase nebere
vůbec na vědomí, že o ní prostě neví.
Soustředěně se věnovala své cigaretě, po
máhala jí, jako pomáhá rekvizita hereč
ce, umožňovala, aby nemusela zaujímat
stanovisko dřív, než si to řádně rozmyslí.
Ale Petr přitiskl. Jako by věděl o její
hře, jako by jí to chtěl překazit.
“ Začíná být chladno,” řekla.
Petr začal zničehonic zpívat. Byl to ně
jaký m ilostný šlágr z repertoáru Walde
mara Marušky, a zněl kupodivu čistě, vy
rovnaně, vůbec si nezadal s provedením v
tranzistoráku.
“ U nás v dílně zpíváme moc rády,” ře
kla obdivné, “ ale takhle to neumíme žád
ná. Kde ses to naučil?”
“ To přece nic není. Potřeboval bych
kytaru, ale nemám kdy se na ni učit. Za
zpívej taky něco.”
“ To bude ostuda,” bránila se.
“ Proč? N ikdo tu není.”
“ Jsi tu ty. To snad normálně stačí,
ne?”
“ Já jsem ti taky zazpíval.”
Dívala se vzhůru, vycházely tam hvěz
dy. Pozoroval její p rofil ze strany proti
světlejšímu nebi. Nebyl klasicky čistý,
něco mu chybělo do absolutní krásy, ale
bylo v něm to lik něhy, že se zatřásl.

Náhle zanotovala písničku, odřenou
taneční odrhovačku, a tichý hlásek se třá
sl, jako by skládala zkoušku, na které
bůhvíco závisí. Spodní drsné tóny, který
mi si celé odpoledne dokazovala, že jí
vlastně na ničem nezáleží, že je normálně
dospělá a že jí nikdo nemá co dokazovat,
byly najednou ty tam.
Nedozpívala atii do polovičky. Nevě
děla náhle, co se s ní děje, připadalo jí, že
padá do nesmírné hloubky, že nemůže
dopadnout, že se vznáší - a ačkoliv se ve
svém pozdějším životě nejednou znovu a
znovu snažila vybavit si ten okamžik,
nikdy nepřišla na to, kdo z nich začal,
kdo se dal strhnout jako první.
Když ráno otevřel oči, stanovým plát
nem prosvítalo už slunce. Marcela byla
pryč, a to způsobilo, že se dokonce v prv
ním okamžiku pokusil zahnat tísnivý po
cit jakési neurčité viny. Stalo se, co se ne
může odestát... Vzpomněl si, jak zpívala
populární šlágr, jako by to byla Ave Ma
ria, vzpomněl si, jak ho potom ve stanu
mezi křečovitým vzlykáním odprošovala, že není jejím prvním - srovnával ji se
sebou a bylo mu z toho nanic, všechny
výhody byly na její straně, mládí, vřelost
citu, čistota, připadal si proti ní jako
sprostý, sobecký cynik - ale současně mu
bylo i jako po koupeli, měl v sobě jakési
hluboké uvolnění, bohorovný klid, jaký
ještě nepotkal; nevěděl, zda má vyskočit
a poohlédnout se po ní, nebo zůstat ve
stanu a počkat, až přijde sama.
Přece jen se vysoukal ze spacího pyt
le a vylezl před stan. Stála tam na břehu,
skloněna nad hladinou horské říčky, mě
la na sobě pouze podkasané tepláky, čer
ná bunda ležela na placatém kameni.
Na dálku poznala, že se na ni dívá, a
bleskurychle na sebe natáhla jeho bun
du. Pak k němu obrátila mokrý obličej s
mohutnými stopami zubní pasty kolem
úst a vesele na něho zamávala rukou.
Tak začal jejich druhý den, kouzelná
letní neděle s vysokým čistým nebem,
den, v němž se honili s míčem, koupali,
vařili na ohníčku z chrastí, stoupali po
stráni vzhůru a m luvili o medvědech. A
když přišla chvíle, kdy museli strhnout
tábor, pečlivě si nabílila pusu, kontrolu
jíc dílo ve zpětném zrcátku, oblékla se do
svých suchých, ale umačkaných letních
šatů a bez nejmenší známky sentimentali
ty se uvelebila na měkkém sedadle žluté
felicie.
Zastavil jí na živé ostravské křižovatce,
jak si přála.
“ Kdy se zase uvidíme?”
“ N ikdy,” odpověděla a podávala mu
ruku.
“ Řekni mi aspoň, jak se jmenuješ.”
“ K čemu by ti to bylo?”
“ Zavezu tě domů, pojď. Takhle po
mačkaná nemůžeš přece courat po Ostra
vě.”
Prohlédla jeho nevinnou lest.
“ Co by ne? Takové obyčejné holky si
normálně nikdo nevšimne.”
A potom už bylo jen klapnutí dvířek,
dvojice rukou zamávala na pozdrav, a
Marcela stála najednou sama u křižovat
ky, zatímco za rohem doznívaly vysoké
obrátky felicie.
Marcela nebyla sentimentální ani teďa

M . A . C a rp in

Co koho napadne
Sborník o Voskovcovi na jde jistě hod
ně čtenářů.
Editoři si však vybrali ze všech mož
ných způsobů, jakým i taková kniha mů
že vzniknout, cestu nejsnazší: několika
desítkám osob položili otázku: Co vás
napadne, když se řekne Voskovec?
Takovou otázku je možné položit jen v
bezbřehé důvěře k soudnosti dotazované
ho, který ví, za prvé, ža ne cokoliv, co se
člověku vybaví, má být sděleno veřejnos
ti, a za druhé, že hommagc umělci a jeho
dílu má být poctou - ať už má tvář obec
nějšího zamyšlení, vlastního zážitku či
jen osobní vzpomínky. Stalo se, co se stát
muselo: Kromě cenných příspěvků (Fischl,
G illar, Hejl, Kájnet, Kolín, Lustig, Má
cha, Preisner, Skvorecký, Tigrid, Vla
dislav), se dozvídáme, že při jméně Vos
kovec se vybaví Werich a Osvobozené di
vadlo (komu ne?), pan ředitel nebo tuplák slivovice, někdo potkal Voskovce v
redakci, jiný v šortkách, kdosi o něm slý
chal v dětství ... někteří s ním m luvili jen
jednou, jiní nikdy a pokládají za nutné
se nám jaksi za to o m lu v it... jako by toho
bylo potřeba, jako by fenomén V + W
neoslňoval tři generace slovem psaným,
mluveným a zpívaným, o film u nemluvě!
A tak nejcennější a nejkrásnější částí
knihy zůstává ipse dixit, dva rozsáhlé
interviewy Voskovcovy z. let 1963 a 1975,
texty trvalé hodnoty, jež je radost číst
znova.
Tak jako mnohým mimořádným vý
konům v českém umění, nedostalo se
Voskovcovi a Werichovi po r. 1938 nikdy
přiměřené kritiky. Oba, nezmýleni úspě
chem, popularitou i uznáním oficiálním,
věděli o svých slabinách politických i
uměleckých. Snad to měl na mysli jeden z
přispěvatelů svým přáním, aby se veřejně
nebylo jí to líto. Prožila krásný víkend,
bude mít dlouho nač vzpomínat. A je to
možná lepší, než kdyby se to mělo roz
drobit do každodenních schůzek, do pro
zaického tahání po parcích a po kavár
nách, nebo, nedej Bože, do manželského
života.
S hlukem živé křižovatky k ní přicházel
její život, všední život mladé ostravské
dělnice. A půjdu večer do kina, rozhodla
se. Půjdu se domů převléci a pak do kina.
Podívala se na vysokou, strmou a
obrovskou propagační ta bu li, aby
zjistila, co se dává. Zavřela oči, zatřásla
hlavou, znovu se podívala na mohutnou
tabuli, potom se zvolna obrátila a věděla,
že ten večer do žádného kina nepůjde.
Z propagační tabule nového film u se
na ni usmívala křiklavě malovaná, ale
přece nesporně autentická Petrova tvář.
3. března byl v Ostravě spisovatel Jaromír
ŠAVRDA odsouzen na 25 měsíců za “ na
padání republiky, je jí společenské zřízení
a přátelství se soc. zeměmi, zejména
SSSR” . “ Napadání” bylo definováno ja 
ko rozmnožování a rozšiřování materiálů
Charty 77.
□

ozvali nejen ti, kteří Osvobozené divadlo
milovali, ale i ti druzí.
Nuže: ti druzí, kteří divadlo nejen ne
milovali. ale přímo odmítali až do zlobné
nenávisti, ať už z pozic tradicionalistického záchovnictví či přímo někdejší poli
tické pravice z největší části už nejsou me
zi námi!
Jejich kritika by se stěží mohla po
vznést nad rechthaberei a repetici z anno
dazumal: my jsme přece věděli, že všech
no to levicově avantgardní osvobozování
divadla k ničemu nevede, jeho bezvý
, chodná sterilita se prokázala po r. 1945,
nezmohli se na nic, leč na přešlapování v
botkách svého předválečného mládí - a k
jak tristním koncům došli ti všichni Honzlové, E. F. Burianové, Voskovcové, jen
k zoufalým útěkům ze země, ze života či
do plukovnické uniformy!
Jak patrno, takové “ veřejné ozvání”
by nepřineslo nic, kromě utvrzení po
zic: zde nadšený obdiv (až po známé čecháčkovské poklonkování) - onde na
prostý odsudek.
Ale ptejme se, jak zavzpomíná, jak se
zamyslí nad dokončenými životy obou
protagonistů ten, kdo Voskonce a Weri
cha měl rád, z upřímného zážitků divác
kého. čtenářského, posluchačského, kte
rému se nejen líbili, ale který se cítil být
osloven, stržen či uchvácen tvarem, mélosem, ostřím ironie a magií jazyka a při
tom tušil, že za tím vším stojí poctivost a
nezáludnost; pravda, která nemusí být
nutně pravdou, ale svoboda, která je svo
bodou pro každého...
Jak zavzpomíná, co se tedy vybaví di
vákovi poválečné Pěsti na oko, který se
znovu a znovu musel ujišťovat, že tři
vrcholy tohoto představení neztratí svou
sílu reprízami: slastné trnutí při Předehře,
koncentrát Jaroslava Ježka. Úžas nad
tím. jak samozřejmě zněly ze scény Sei
fertovy verše. A pak téměř v hrůze ustrnu
lé publikum při sloce: “ ... a nebál se a nekrad a za slabé znal se prát - na pravdu si
potrpěl a žvásty neměl rád” . Je to vůbec
I možné, může se to povést, vždyť je to tro
jité salto zpívat o T G M , teď spadnou a
nabijou si. Ale nespadli ani to tatíčkovské
sentimentality ani do banality plakátové
podlézavosti. naopak: zpívali o tom, že
Masaryk se nebál. Václav Kopecký právě
vyhlásil éru Čapků a Peroutku za skonče
nou: mohl klidně dodat: i Voskovců a
Werichů.
Pěst na oko byla labutí písní V + W.
Její písňová čísla, liberalizace neliberalizace, zůstala novějšímu publiku nezná
má, ať šlo o relativně bezzubou "Baladu
o byrokratovi” nebo kritiku tzv. národní
povahy v árii “ Čehona byl občan pilný” .
Co přišlo pak, muzikál Divotvorný
hrnec, přes nejmasovější ohlas a popula
ritu. byl jen počátek konce: rozšafnický
humor vodníka Čochtana + operetní
výplně + úlitby režimu s texty opsanými
/ Durišových protizemědělskych zákonů:
máme se na co těšiti, teď přijde “ to co se
. ,i jen zdá, že půda, kterou, já obdělávám,
bude m á". Později se pak zpívalo “ já pěs
tuji! mže” a “ když všichni všechno všechněm dáme, pak budeme dohromady mít
všeho dost", to Karel Pecka kopal uran a
nikdo neměl nic, to však už je historie jen
Werichova.

Chandlerovy detektivky nikdo neanalyzoval, protože jsou příliš dobře napsa
né, zjistil Skvorecký. Obdobně je možné
říci, že texty V + W nikdo neanalyzoval byly nejen dobře napsané, ale i hudbou a
atmosférou (a k tomu patří i nostalgie)
proti analýzám odolné, ostatně celou řa
du písní proti hnědé diktatuře bylo mož
né zpívat po válce s novou aktualitou.
Když nás půjdou m ilióny, všichni proti
větru ... vítr vanul z Moskvy a proti němu
šli jen nemnozí. Po větru kutálela se ve
teš, po větru, nyní protiamerickém, do
zvídali jsme se, co je to Kolumbovo vejce
světové politiky: “ přesvědčit americký
strejce, ať atomem nedělají díru do světovýho m íru” , stejně jednoduché před le
ty jako dnes...
“ Šlápli jsme často vedle,” řekl Vosko
vec a měl na mysli nejen válečná vysílání
a politické pochody; jeho dlouholeté
mlčení bylo výrazem cudnosti umělce a
občana, kterému se protiví m luvit o pro
hrách. Tím, a jen tím lze pochopit, že
své paměi napsat prostě nemohl. Nor talk
too wise. Nelitujme toho, nepotřebujeme
je - máme ho ve své paměti, byť každý po
svém, Jiřího, George Voskovce, jenž
uměl meet the Triumph and Disaster and
treat these two impostors just the same.
(... a když se řekne Voskovec, IN D E X ,
Pf. 410511, 5000 Koin 41)

□

Pro zm ěnu jedna radostná zpráva z
Prahy. V p ro s in c i byla v je d n o m pra ž
ském kostele pokřtěna dcera M arty
Kubišové Kateřina. Km otrem b yl
Václav Havel. G ratulujem e!

Exilovv film vyznamenán
Nedávno d o ko n č e n ý film režiséra
Bernarda Šafaříka na nám ět Ja ro sla 
va Vejvody a s Pavlem Landovským v
hlavní ro li nazvaný “H u n d e re n n e n "
("P si závody", Švýcarsko, 1983), o
něm ž jsm e p sa li v Západu č. 5/83, o b 
držel p ři XXXII. M ezinárodním film o 
vém týd nu v M annheim u Cenu M ezi
n á ro d n i evangelické p o ro ty a Čestné
uzná ni P o roty š k o l II. c y k lu (Volksh o c h s c h u l-J u ry ). Redakce Západu
bla ho pře je k to m u to úspěchu všem
tvů rců m film u.
Redakce

Služba čtenářům
Vdova 60 let hledá inteligentního pří
tele. Zn.: “Dobrá kuchařka".
▼
38/180, střed, se zájmy o sportovní
činnost a literaturu se rád seznámí s
ženou přiměř, věku. Prosím pište: J. J.
P. O. Box 490, New York, N. Y. 10468.
Uprchlická rodina, t.£. v Německu,
hledá sponzora v Kanadě nebo USA.
Otec, 43 let, instalatér, topenář, svá
řeč a všeobecný údržbář s manžel
kou, 9letou dcerou a 18letým synem,
juniorský reprezentant ve veslováni,
budou vděčni za jakoukoliv informaci
a pomoc. Zn.: “Sportovec!”

b o r opravdu o rig in á ln ích našich p ís
niče k z poválečné d ob y? N ebudu asi
sám, ko ho překvapuje, že řada šlágrů,
považovaných za o rigin áln í, jsou
adaptace a překlady, p ro to b ych rád
věděl, co b ylo skutečně o rigin áln í.
G. Schlee, H olandsko
Pozn. redakce:
Č asopis Západ vždy uvítá a ocení
úsilí čtenářů při získání dalších před
pla tite lů . Ke každém u číslu p řiklád á 
me propagační kartu. Raději než p ů j
čovat, získejte nám nové p ře dp latite 
le.
Západem vydaná deska Swing
Tim e je rozebraná. D ruhé vydání zá
visí na počtu dalších zájem ců. Jako
alternativu uvažujem e s kvalitním na
hráním na pásek, m ísto desky. Dejte
nám vědět. Deska po odch od u Kam i
la Běhounka je skutečné unikátní
sběratelská kolekce.
R ozbor o rig in a lity našich písniček
by stál jistě za článek. Snad se k tom u
někdo, např. Jiří Traxler, dostane?
Nýčko sa nehukázalo
Nýčko sa hukázalo, k čemu vlastně ty
vaše redakční rady slouží. Kdybyste se to
tiž na redakčních řádkách zabývali redak
čním řáděním, musel by pan profesor Tá
borský Václav nebo filmový vědec Uhde
konstatovat, že každý filmový adept ví, že
V. Wasserman je nepochybně n e jp ro 
duktivnější scénárista čs. kinematografie.
Svůj prvni scénář napsal v roce 1918a pak
chrlit týdně i dva scénáře pro český a ně
mecký film. Nástupem zvukového filmu se
jeho pracovní tempo sice zmírnilo, ale
přesto dokázal vyprodukovat kolem 30
scénářů. Ročně.
Tak mě neuvádějte příště v očích las
kavých čtenářů v pochyb a obraťte se v
konzultativních věcech na pana profesora
Táborského či filmového vědce Uhdeho a pak teprve jim dolejte!
A jedeme dál úvozem tmavým kol čer
ných skal!
Vladimír Škutina, Švýcarsko
Pozn. redakce:
Výše uvedená poznámka se vztahuje k
článku VI. Škutiny “Přezdívky, pseudonymové a anonymové”, Západ č. 5/83,
str. 27, kde je tvrzeno, že Václav Wasser
man napsal scénáře k 600 filmům. Napsa
li jsme, že nevíme, možná že se tam vlou
dila V. Š. nula navíc. Shodou okolností
jsme na redakční radě toto tvrzení disku
tovali za účasti profesora Táborského a
filmového vědce Uhdeho. Do následné
porady si profesor filmových věd V. Tá
borský dal práci s tím, aby vyhledal, že od
počátku čs. filmu do 2. světové války bylo
vytvořeno ne více než 600-700 filmu. Ne
pochybujeme, že Václav Wasserman byl
nejproduktivnější scénárista čs. kinema
tografie. Pochybujeme však, že na ostatní
filmové tvůrce zbylo necelých 100 filmů.
Zpráva tedy může v očích laskavých čte
nářů vzbudit pochyby.
Stabat Mater zásluhou V. Mácala
Kromě jiných článků se m i letos nejvíce
líbil rozhovor redaktora Hlasu Ameriky
Jaromíra Zástěry s dirigentem Zdeňkem
Mácalem. Kromě jiných význačných uměl

ců a těles, hostoval letos v září a říjnu po
prvé také v Austrálii Zdeněk Mácal. Měl
jsem to štěstí, že jsem v té době byl v Syd
ney na dovolené a tak jsem se osobně zú
častnil dvou koncertů, které řídil a musím
přiznat, že to je úžasný požitek sledovat
Zdeňka Mácala při práci; dokáže navodit
fantastickou atmosféru, a to jak mezi čle
ny orchestru, tak i mezi přítomným obe
censtvem. Zajímalo by mne, jak se mu po
vedlo v vás v Ottawě uvedeni Dvořákova
Stabat Mater? Kdybyste se o tom mohli v
některém z příštích čísel na pár řádcích
zmínit.
V. Zavadil, Austrálie
Pozn. redakce:
Uvedení Stabat Mater v Ottawě 16. a
17. února 1983 bylo zásluhou především
Zdeňka Mácala. Tato vyčerpávající skla
dba kladla značné nároky na dirigenta,
orchestr, sbor a sólisty Carmen Lavani
(soprán), Janice Taylor (alt), Vinson Cole (tenor) a Marius Rintzlera (bas). Pro
vedení mělo obrovský úspěch a přispělo k
hudebnímu obohacení hlavního města
Kanady. Doufáme, že Z Mácal na Otta
wu příště opět nezapomene!
Od lenivého marxistického skeptika
Pokračujte v dobré práci. Jednoho dne
se snad dostanu k tomu, abych vám nebo
snad jinému exilovému časopisu napsal,
proč po pětatřiceti letech v exilu jsem po
řád sympatický, i když skeptický, k mar
xismu. To jest ovšem, pokud se m i podaří
přemoct m oji přirozenou lenost.
Stále ještě věřim, že vydávat slušně ča
sopisy (mezi než počitám vás, Listy, Hla
sy a Svědectví) a také knihy, je lepši než
jakákoliv jiná politická činnost. Uspořá
dávat různé politické partaje, exilové vlády
a podobné instituce je úplný nesmysl. Tosi
nakonec budou muset uspořádat ti, kteří
zů stali a trp ě li dom a. Ne my, k te ří se
vyžíváme v poměrném blahobytu na zápa
dě.
Jiří E. Doležal, Austrálie
Po stesku
D ěkujem e vám za u veřejn ěn i člá n 
ků o s itu a c i dom a, stesk a touha po
návratu po je jic h p ře č te n i je ta tam!
J iři Volný, USA
Dokreslení situace roku 1968
N a d c h n u l mě ro z h o v o r s dr. V. Pě
chotou. Č lánek jsem doslova hltal,
n e b o ť m ně d o k re s lil s itu a c i v roce
1968. V těch letech m i to tiž b y lo 12 let
a nem ěl jsem tudíž te nkrát na u dá lo sti
dost rozu m u a p o z d ě ji již čs. zpravo
dajská služba m ěla na věci jin ý názor.
Dále vám c h c i napsat, že v táboře ča
so pis jd e z ru k y do ruky, že se všem
m oc líbí. M ně tam a ko rá t tro c h u c h y b í
stránka č i dvojstrán ka sportu.
Ivan Kubec, N ěm ecko
Souhlas s návrhy
V
p rů b ě h u ročn ího če k á n i v Ř ecku
se m i d o sta l d o ru k o u váš časopis.
N y n i jsem v Kanadě a tak bych velm i
rád dostával časopis pravidelně. V
Západu b yla otištěn a korespondence
tý k a jíc í se S m ěrnic 58. Užívám této
cesty k vyjá d ře n i so uhlasu s návrhy,

které uvedl ve svém dopise redaktor
pan Šuchma. Jsem přesvědčen, že
stávající situace vyžaduje co nejry
chlejšího a zásadního řešeni.
Bohuslav Mojdl, Kanada

K “řádění” Svitáků
Váš redaktor, který rozmlouval na
balkónu luxusního komplexu - kde
jinde - s dubčekovcem Vratislavem
Pěchotou, považoval za přiměřené
ptát se, zda se na jaře roku 1968 mělo
“zabránit aby řádili svitáci" (Západ
1983, č.4). Neberu mu to za zlé, i když
jednoho Svitáka je na náš malý národ
až dost - ne-li až moc a představa ště
peni tohoto extremisty budí ve mě
stejnou hrůzu jako v otrlých vlasten
cích vpravo i vlevo. Co mne opravdu
dodnes překvapuje, že po patnácti le
tech je stále v oběhu nálepka, kterou
vyrobili dubčekovci 15. záři 1968 v
Rudém právu, a která měla sloužit
naprosto lživé představě, že totiž ge
niálním dubčekovcům kazili hru ne
zodpovědní extremisté a antisocialistické živly. Dnes sami bývali dubče
kovci, Pěchota, Mlynář, Hájek, po
chopili aspoň zčásti své vlastni omyly, |
které způsobily okupaci, bez ohledu,
co si tehdy mysleli “extremisté", kteří
m ěli tu smůlu, že intelektuálně převy
šovali národní hrdiny. Je tedy podiv
né, proč Váš redaktor, jenž zná pod
vodný ráz dubčekovské politiky na
podzim 1968, opakuje staré hledisko
Zdeňka Mlynáře z Rudého práva, jenž
si tehdy právě zachraňoval kůži na
účet “řádících Svitáků". Ležm á dlou
hé nohy. Kdokoli si přečte mé uveřej
něné dokumenty v angličtině a v něm
čině (Cz. Experiment, 1970, Verbotene Horizonte, 1969), lehce najde, kdo
že měl tehdy víc pravdy. Snad si tako
vý kritický čtenář položí i otázku, proč
tato knížka nikdy nevyšla v češtině a
proč se Západ nezeptá přímo autora,
jak to bylo s tím “řáděním". A tak i po
patnácti letech trvá kalifornský podi
vín jako symbol extremismu, zatímco
na vlnách Svobodné Evropy dubče
kovci úspěšně obhajuji své omyly. A
s pom oci Západu dokážou delegovat
zodpovědnost za n áro d n í krach,
srovnatelný jedině s Bílou Horou do
bot jakýchsi řádících extremistů, ja 
kým v jejich vědomi zůstává i Váš
Ivan Sviták, USA

Neni to lehké
M ůj obdiv a respekt vůči Vám vzrůstá
tím víc, čím častěji čtu v rubrice Dopi
sy všechny ty výpady, kritiku a pole -i
miku. Věru nemáte to lehké a já Vám
závidím (leč přeju) takovou dávku
imunity pokračovat v záslužné práci
a přesvědčit lidi, aby neblbli.
P. Pilcová, Austrálie

Multikulturalismus
není jenom sen
Z ačalo to v roce 1971, kdy se m ultikulturalism us
stal oficiálním o p atřen ím kanad sk é vlády.
A v roce 1982 se kulturní m ozaika, což je
K a n ad a , dostala p o d o c h ra n u C h arty práv a
svobod.
D nes každý, bez ohledu na k ultu rní dědictví,
užívá ta to p ráva a svobody.
Pro in fo rm a c i se obraťte na
nejbližší úřad Secretary o f State,
nebo napište na:
C o m m u n ic a tio n s D ire c to ra te
Section “ M ”
D e p a rtm e n t o f the Secretary o f State
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M ultikulturalism us...
to je skutečnost!
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