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Československo

Usnesení
Městský soud v Praze rozhodl ve 

veřejném zasedání konaném dne 23. 
února 1983 v trestní věci proti odsou
zenému Jiřímu G r u n t o r á d o v i
o návrhu městského prokurátora v 
Praze na zabrání různých věcí, odňa
tých při domovní prohlídce v bytě 
Ludvíka V a c u l í k a  takto:

Podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. 
se z a b í r a j í  následující věci, uvede
né na čl. 134 až 137 trestního spisu 
pod pol. 1 až 122, které byly odňaty 
při domovní prohlídce konané dne 
29.1.1981 vbytěLudvíka  Vaculíka, tj.:

1. V. Svoboda a P. Skála “ Rozhovo
ry o evangeliích” , vydala Křesťanská 
akademie v Římě 1977;

2. Karel Pecka "Pasáž” , vydáno v 
Torontu, s věnováním autora z 20. 1. 
1981;

3. časopis “ Fórum" srpen 1980 — 
15 listů;

4. “Je něco jis té ” — rozhovor E. 
Kantůrkové s O. Havlovou z 30. 10. 
1979 — písemnost o 10 listech;

5. samizdat K. Sidon “ Návrat Abra
hamův” 1980;

6. písemnost začínající "konvicích 
pěnice most” a končící “ teda ji miluje 
a ona mu drží” , označené čísly 78 až 
94;

7. 2 štočky ze žlutého kovu, jeden s 
textem Ludvík Vaculík “ Český snář” , 
druhý s textem Ludvík Vaculík “ Milí 
spolužáci” ;

8. LP deska Karel Kryl “ Karavana 
mraků” , edice Šafrán 1978, nahráno 
v Praze, vydáno ve Švédsku;

9. LP deska Václav Havel “Audien
ce” , edice Šafrán 1978, nahráno v 
Praze, vydáno ve švédsku;

10. 10 použitých kopíráků formátu 
A5'

11.2  brožury “ Kalendář 1979” ;
12. časopis “Svědectví” č. 59/1979;
13. V. Hejl “ Ex o ffo” , vydáno v To

rontu 1980;
14. písemnost začínající “s opicí” a 

končící “ a ťs i ti”  — 11 listů A5;
15. písemnost začínající “ pro sebe” 

a končící “v koutě samoty” — 11 listů 
A5;

16. písemnost začínající “ nebo prá
vě” a končící “ to jsou ony” — 11 listů 
A5;

17. písemnost začínající “ nádher
né” a končící “Takřka” - 11 listů A5, 
1 list Anastaz Opasek “ Pozdrav Ale
xandru Solženicynovi” ;

18. 1 brožura “ Kalendář 1979” ;
19. písem nostzačínající“J iříM u lle r

— závěrečná řeč” a končící “ Helena 
Klímová 7. 9. 1972" — 3 listy A4;

20. samizdat A. Solženicyn “ Dub a 
tele” ;

21. písemnost — projev A. Solžéni- 
cyn, uveřejněno ve Švédsku 25. 8. 
1972 — 15 listů A4;

22. písemnost — přepis samizdatu 
“Oběšený harlekýn” od B. Fučíka — 
listy označené č. 4 až 34 po 11 exem
plářích;

23. 20 použitých kopíráků A5;
24. samizdat B. Fučík "Oběšený 

harlekýn", Praha 1979;
25. písemnost — Luboš Dobrovský 

“ Dva texty o komunikaci” — 13 listů;
26. písemnost — otevřený dopis, 

adresovaný lidu ČSSR, od Kuzněco- 
va — 3 listy A4;

27. písemnost — J. Gruša "Dr. Ko
keš — Mistr panny" Praha 1980 — 
78 listů;

28. časopis “ Svědectví” č. 47/1974;
29. časopis “ L isty” č. 7/1975;
30. časopis “ Studie" č. 69/1980ač. 

67/1980 — vydává Křesťanská akade
mie v ftímě;

31. B. Chudoba “Jindy a nyní — dě
jiny  českého národa”  — Mnichov 
1975;

32. samizdat “ Slovník českých spi
sovatelů 1948-1979” , redigoval J iří 
Brabec, z roku 1980;

33. časopis “Stern" č. 22 z 22. 5. 
1980;

34. samizdat “ Tajemství zlaté kvě
tiny";

35. Karel Pecka “ Motáky nezvěst
nému” , Kanada duben 1980;

36. samizdat “ Patnáctero kázání” , 
1979;

37. Ferdinand Peroutka “ Budování 
státu” , New York 1974;

38. samizdat “ Dvě studie masary
kovské” od Václava Černého, 1977;

39. samizdat VI. Třešňák “ Vatikán";
40. samizdat M. Kusý “ Protesty, 

sťažnosti a inézávadné písom nosti” , 
Bratislava listopad 1980;

41. samizdat Robert Jasen “ Zápas
o nové lidství a program nového Čes
koslovenska” , 1980;

42. samizdat Václav Havel “ Moc 
bezmocných” 1980, 2krát (jeden vý
tisk má na obale název “ Robert Jasen: 
Zápas o nové lidství")

44. samizdat B. Hrabal “ Městečko, 
kde se zastavil čas” , 1974;

45. samizdat B. Hrabal “ Obsluhoval 
jsem anglického krále” ;

46. samizdat František Šamalík 
“ Úvahy o dějinách české literatury” —
1. díl, edice Petlice Praha 1979;

47. samizdat J. Gruša "Hodina na
děje — almanach české literatury 
1968-1978” , Praha 1978;

48. brožura ‘‘Stunde namens Hoff- 
nung” , Luzern srpen 1978, v němčině;

49. časopis “Západ” č. 1/1979; vy
dáno v Kanadě;

50. obálka s adresou L. Vaculíka, 
obsahující fo tografii 3 osob a písem
nost s názvem “Svépomocná lidová 
knihovna — Hrobka” a písemnost 
“ Bylo k zalknutí” ;

51. písemnost H. Červenka “ Pět

postav a pět sebeoslovení” — 14 listů;
52. samizdat D. Tatarka “Ne v čase” , 

Bratislava 1978;
53. písemnost Petr Pithart “ Stromy 

žalují” — 8 listů;
54. písemnost Petr Pithart "Před 

půlstoletím v R.Č.S." — 5 listů;
55. časopis “ Der Spiegel” č. 18/1980 

a č. 47/1980;
56. samizdat “ Básně polských au

to rů” — přeložil Luboš Dobrovský;
57. publikace “ Spektrum” , Londýn 

srpen 1978;
58. samizdat s úvodní básní “ Do

mov” ;
60. samizdat Z. Rotrekl “ Nezděné 

město” — 2krát, 1978;
61. samizdat J. Kameník “Zápisky v 

noci” , 1980;
62. samizdat J. Seifert “ Deštník z 

P iccadilly", 1978;
63. samizdat P. Jánský “ Území te

kutých písků” , 1976;
64. samizdat Jan Vladislav “ Tajný 

čtenář” ;
65. samizdat J. Seifert "4 básně" v 

původním znění, 1979;
66. samizdat Václav Havel "Verni

sáž” , 1975;
67. samizdat Jan Vladislav “ Věty” , 

1977;
68. samizdat Zdeněk Pochop “Mar

né volání” , 1977;
69. brožura P. Javor "Nápěvy", 

1978;
70. samizdat M. Šimečka “Spole

čenství strachu", 1979;
71. samizdat F. Kaufman “ Vladisla

vův  ta jný čtenář” , Jan Vladislav “ B i
b liografie 1943-1980” , Praha 1980;

72. samizdat Mojmír Klánský “A l
batros” , 1978;

73. samizdat Mojmír Klánský "Žalo
zpěv za májovým dnem", 1980;

74. samizdat J. Skácel “Oříšky pro 
černého papouška” ;

75. samizdat “ Slovník českých spi
sovatelů” — redigoval J. Brabec 1980;

76. samizdat Z. Rotrekl “ Neobvyk
lé zvyky” , 1980;

77. samizdat Ivan Klíma “Stojí ši- 
benička” , 1980;

78. samizdat H. M iller “T iché dny v 
O lichy";

79. samizdat dr. B. Komárková 
“ Rozhovory” ;

80. kniha A. H itler “ Mein Kampf” , 
Mnichov 1938;

81. kniha R. Kunze “ Die wunderba- 
ren Jahre” , 1976;

82. LP desky V. Třešňák "Země
měřič", edice Šafrán 1978, vydáno ve 
Švédsku;

83. samizdat “ Č tyřicet vybíraných 
pěsniček od Lopeníka” ;

84. brožura Milan Šimečka “ Obno
vení pořádku — příspěvek k typo log ii 
reálného socialism u” , edice Index v 
NSR:

85. kniha J. Škvorecký “Tankový 
prapor” , Toronto;

86. soubor dopisů psaných strojem



A4, číslovaných 1 až 62;
87. písemnost “Prohlášení spolu

občanů” , 2 listy;
89. písemnost dopis L. Vaculíkovi z 

Bratislavy ze srpna 1980, 6 listů;
90. písemnost dopis L. Vaculíkovi, 

podpis Milan, 1 list A4;
91. písemnost dopis L. Vaculíkovi, 

podpis Vladimír Karfík, 24 listů A4;
92. písemnost Praha 22. 9.1980 ma

joru Fišerovi — 1 list A4;
93. písemnost “Záznam rozhovoru 

s Petrem Chudožilovem” — 2 listy A4;
94. písemnost “ Záznam o rozhovo

ru..." — 1 list A4;
95. písemnost dopis L. Vaculíkovi 

z 21. 10. 1980 — 4 listy A4;
96. písemnost dopis L. Vaculíkovi 

z 25. 10. 1980 — 2 listy A4;
97. písemnost dopis L. Vaculíkovi 

od Zdenka Pince z 19. 7. 1980 — 24 
listů A4;

98. písemnost dopis L. Vaculíkovi 
od Pavla Kohouta z 1. 11. 1980 — 1 
list A4;

99. písemnost dopis L. Vaculíkovi 
od M. Hubla ze 16. 1. 1980 — 3 listy;

100. písemnost dopis L. Vaculíkovi 
od Mojmíra Klánského z 26. 11. 1980
— 2 listy;

101. písemnost “ Podivínský příteli” , 
podpis Klement Lukeš z 20. 1.1981 —
4 listy;

102. barevná fotografie muže a že
ny — Bressanone Brixen — podpis 
Jelena a Pavel;

103. fotografie týchž osob, PF 80, 
podpis Jelena a Pavol;

104. obálka s dopisem z NSR ode
slaným 8. 10. 1980, určený L. Vaculí
kovi;

105. obálka s dopisem z Mnichova
16. 7 .1978-podp isO taF ilip , Mnichov 
40;

106. obálka s dopisem z Mnichovas 
datem 5. 10. 1977, podpis Tvůj Ota;

107. samizdat V. Sacher "Krvavé 
velikonoce", 1971;

108. samizdat D. Bonhoeffer “ Úva
hy, dopisy rodičům a básně z let 1942- 
1944” ;

109. samizdat Z. Havlíček “ Meteo
ry” - poezie 1944-1966;

110. samizdat v bílých deskách Ka
rel Pecka "L im ita” ;

111. samizdat Ján Holík “ Epizoda 
zo života kulisára" — A4;

112. samizdat Ján Holík “ Scéna na 
v id ieku” — A4;

113. samizdat v zelených deskách 
Karel Pecka “ Lim ita” ;

114. samizdat v bílých deskách A5
— E. Kriseová “Klíční kůstka netopý
ra” ;

115. fo tokopie v zelených deských 
Erazim Kohák “ Národ v nás” ;

116. samizdat v plátěných deskách 
A4 — sborník více autorů, jako první 
K. Šiktanc “ Říjen";

117. brožura A5 L. Lederer "P o litic 
ký vězeň” , vydal Index;

118. dopis J. Tomina z 1. 5. 1979, 
adresovaný MV ČSSR;

119. dopis M. Tomina z 1. 5. 1979, 
adresovaný ředitelství ZOO;

120. písemnost “ Perská říše v tros
kách aneb jménem zákona končíme”

— 7 listů A4;
121. písemnost “ O třech pachate

lích" — 15 listů A4;
122. 18 použitých uhlových papírů 

A4 a 3 použité uhlové papíry A5.

O d ů v o d n ě n í

Městský prokurátor v Praze podal 
návrh, aby podle § 232 a násl. tr. řádu 
bylo na veřejném zasedání vysloveno 
zabrání věcí zajištěných při domovní 
prohlídce u Ludvíka Vaculíka, a to 
podle § 73 odst. 1 písm. a), c) tr. zák. 
Tento návrh byl pak u veřejného za
sedání odůvodněn zástupkyní měst
ské prokuratury s tím, že domovní 
prohlídka i v bytě Ludvíka Vaculíka 
byla provedena v souvislosti s pro jed
náním trestní věci proti odsouzené
mu Jiřímu Gruntorádovi, který byl 
stíhán pro trestný čin podvracení re
publiky podle § 98 tr. zák., neboťbylo  
podezření na styky Ludvíka Vaculíka 
s Jiřím  Gruntorádem. Materiály, za
jištěné při této prohlídce považuje 
městský prokurátor vzhledem k jejich 
obsahu za závadné. Materiály nezá
vadného obsahu byly vyšetřovatelem 
Ludvíku Vaculíkovi vráceny. Jinak i 
v dílech klasiků se mohou vyskytnout 
věci, které nejsou vhodné, aby se do
staly na veřejnost za určité poiitické 
situace. Jsou dány podmínky pro za
brání těchto věcí podle § 73 odst. 1 
písm. a), c) tr. zák. Osoba, která tyto 
materiály rozšiřovala, nebyla zjištěna, 
neboť by byly dány podmínky pro její 
trestní stíhání pro trestný čin podle 
§ 98 tr. zák. Se zřetelem k obsahu ma
teriálů vyžaduje je jich zabrání obec
ný zájem.

Ludvík Vaculík předložil soudu sez
nam materiálů, je jichž vrácení nežá
dá, dále seznam věcí, na je jichž vrá
cení trvá, a konečně seznam věcí, kte
ré by podle svého názoru měl dostat 
zpět, ale neví, zda mu budou vráceny.

Městský soud návrhu prokurátora 
vyhověl v celém rozsahu a prohlásil 
za zabrané věci, uvedené shora ve vý
roku tohoto  usnesení, podle § 73 
odst. 1, písm. c] tr. zák., a to z násle
dujících důvodu:

Z protokolu o domovní prohlídce 
ze dne 29. ledna 1981 (čl. 72 až 89 tr. 
spisu), jakož i z návrhu vyšetřovatele 
na zabrání věcí (čl. 134 až 137 tr. spi
su) soud zjistil, že domovní prohlídka 
v bytě Ludvíka Vaculíka v Praze 7, 
Veletržní 21, a v jeho rekreačním ob
jektu v Dobřichovicích č. 117/1, okre
se Praha—západ byla provedena v 
souvislosti s trestním stíháním Jiřího 
Gruntoráda, který byl rozsudkem 
městského soudu v Praze ze dne 9. 7. 
1981, sp. zn. 1 T 15/81, ve spojení s 
rozsudkem Nejvyššího soudu ČSR ze 
dne 15. 10. 1981, sp. zn. To 9/81, od
souzen pro trestný čin podvracení 
republiky podle § 98 odst. 1 tr. zák. 
Že takový postup nebyl neodůvod
něný, tomu nasvědčuje ta okolnost, 
že při domovní prohlídce v bytě Jiřího 
Gruntoráda byla nalezena i adresa 
manželky Ludvíka Vaculíka, shodnás

adresou Ludvíka Vaculíka, a dále byly 
nalezeny i některé shodné materiály.

Podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. 
nebyl-li uložen trest propadnutí věcí 
uvedený v § 55 odst. 1 tr. zák., může 
soud uložit, že se taková věc zabírá, 
vyžaduje-li to  bezpečnost lidí nebo 
majetku, popřípadě jiný  obecný zá
jem. Takový obecný zájem spočívá 
např. v zájmu na ochraně nerušeného 
vývoje socialistické společnosti v 
různých oblastech, zejména také po
litickém  zájmu na tom, aby nebyly ší
řeny tiskoviny s antikomunistickým  a 
antisocialistickým  obsahem, a také v 
zájmu morálním, aby nebyly šířeny 
tiskoviny ohrožující mravnost. Zajiš
těné materiály jsou takového charak
teru, že jejich rozšiřování mohlo na
rušit vývoj naší socialistické společ
nosti v oblasti politické, vyvolat ne
přátelskou náladu vůči našemu so
cialistickému zřízení i vůči socialis
tickému zřízení v jiných zemích, něk
teré mohly narušit mravnost.

Z věcí, je jichž vrácení Ludvík Vacu
lík nežádal, časopisy “Západ”, “Svě
dectví”, “Listy”, “Studie” jsou emi- 
grantské publikace, které záměrně 
hrubě zkresluji a hanobi poměry v na
ší republice i v dalších socialistických 
zemích. “ Stem ” a “ Der Spiegel” jsou 
západoněmecké časopisy, obsahují- 
cí i články, nepřátelsky zaměřené vůči 
SSSR a PLR; kniha od A. Solženicyna 
“ Dub a tele” a “ Projev A. Solženicy
na” z 25. 8. 1972, uveřejněný ve Švéd- 
sku, jsou hanobením SSSR, stejneja- 
ko dopis od Kuzněcova “Otevřený 
dopis lidu ČSSR", “ Die wunderbaren 
Jahre" od Reinera Kunze zkresluji a 
ironizují poměry v NDR i v naší repub
lice, publikace obsahuje to tiž J pří
spěvky našich autorů. H itlerův “ Mein 
Kampf” je základem ideologie a poli
tiky fašistického Německa, časopis 
“Fórum” , “ Politický vězeň” od Jiřího 
Lederera a “ Ef o ffo ” od Viléma Hájka 
zkreslují a hanobí práci našich bez
pečnostních a justičních orgánů a na
ši socialistickou společnost vůbec. 
Podobně i dopisy J. Tom ina m inister
stvu vnitra a náměstkovi ředitele ZOO. 
Urážející charakter mají i nahrávky 
textů Karla Kryla na LP desce. Štočky 
a uhlový papír byly použity event. 
určeny k rozmnožování podobných 
písemností.

K věcem a písemnostem, o nichž 
měl Ludvík Vaculík zato, že by je měl 
dostat zpět, ale neví, zda je dostane, 
je třeba uvést: pokud pocházejí od 
signatářů Charty 77 nebo od našich 
emigrantů, zkreslují, zesměšňují, ha
nobí naši socia listickou společnost a 
poměry v ní, socia listický společen
ský řád, práci našich státních, zejmé
na i bezpečnostních orgánů, prokura
tury a soudů, politiku naší strany a 
vlády, také v oblasti církevní a ku ltur
ní politiky. Na druhé straně vychvalují 
hnutí Charty 77 a disidenty jako od
půrce našeho režimu. Takového cha
rakteru jsou například: Karel Pecka 
“Motáky nezvěstnému” , Milan Simeč- 
ka “Společenství strachu a Obnove
ní pořádku” , J. škvorecký Tankový



prapor” , “Je něco jistého?" — rozho
vor E. Kantůrkové s O. Havlovou, 
“ Hodina naděje” a její německý pře
klad “ Stunde names Hoffnung” , Vác
lav Havel “ Moc bezmocných", Mil. 
Kusý “ Protesty, sťažnosti a i né závad
né písomnosti” ; i "Rozhovory o evan
gelících” od Václava Svobody a P. 
Skály jsou podobné povahy, stejně 
tak nahrávky “Audience” od Václava 
Havla a "Zeměměřič” od V. Třešňá- 
ka na LP deskách a sborník “ Spek
trum  I” , vydaný v Londýně, složený 
z příspěvků signatářů Charty 77. Ne 
jiného charakteru je i řada písemnos
tí, je jichž vrácení se Ludvík Vaculík 
domáhal, jako Robert Jasen “Zápas o 
nové lidství a...”  (obsahuje i hanobení 
socialistické společnosti a socialis
tického společenského řádu, marxis- 
ticko-leninské filozofie, SSSR i NDR); 
Erazim Kohák “ Národ v nás” , vydaný 
v Kanadě (vychvaluje Chartu 77, hu
manitu a demokracii v buržoazním 
pojetí, pravicový socialismus, hanobí 
politiku našeho státu, i SSSR); Karel 
Pecka “ Lim ita” (některé články urá
žející, zesměšňující, jako “ Pohřeb 
m inistra" i jiné), a “ Pasáž” (ironizuje 
poměry v Praze); Luboš Dobrovský 
“ Dva texty o komunikaci” , Mojmír 
K lánský “ Žalozpěv za májovým 
dnem” (hanobí naši justic i i společ
nost), a "A lbatros” (i poměry v naší 
armádě); Ján Holík "Scéna na vidie- 
ku” a “ Epizoda zo života kulisára” 
(hrubě napadá a uráží naší socialis
tickou společnost); Ivan Klíma “ Stojí, 
stojí šibenička” , dr. Komárková a její 
hosté “ Rozhovory" (útočí proti mar
x istické filozofii i praxi, politice socia
listických zemí, sovětskému pojetí 
lidských práv, naší socialistické spo
lečnosti).

Jiné písemnosti obsahují různé na
rážky, směřující přímo nebo v jino ta
jích proti socialistickému společen
skému řádu v naší republice i v jiných 
zemích, jako “ Patnáctero kázání" (na
rážky na sebevědomou moc, práva, 
Marxovo pojetí práce a jiné); “Slov
ník českých spisovatelů” , tj. těch, 
kteří nemohou publikovat (je zlehčo
váním kulturní po litiky našeho státu); 
Petr Pithart “Stromy žalují” (neobjek
tivní líčení otázek životního prostředí,
o je jichž řešení naše socialistická 
společnost usiluje), a “ Před půlstole
tím v R.Č.S.” , písemnost “ Svépomoc
ná lidová knihovna — Hrobka" (ze
směšňuje Měsíc knihy); M. Červenka 
“ Pět postav a pět sebeoslovení" (iro
nizující a dvojsmyslné verše, napří
klad “ Epitaf” , “Až zoufalý den vejde 
do u lic” ); D. Tatarka “ Ne v čase" (ne
mravné a hanobící naši společnost); 
Eda Kriseová “ Klíční kůstka netopý
ra” , “ Kalendář 1979” a další dvě po
kračování (ironické narážky na naše 
socialistické zřízení, kulturu, svobo
du, práva, socia listický realismus 
apod.); Z. Havlíček “ Meteory” (útočí 
proti marxismu, SSSR i našemu zříze
ní); Z. Rotrekl “ Neobvyklé zvyky" a 
“ Nezděné město"; sborník básnízačí- 
nající básní "Říjen" od Karla Siktance 
(hanobí naše socia listické zřízení,

SSSR); “ Perská říše v troskách” (ha
nobí kulturní politiku našeho státu i 
bezpečnostních orgánů); “O třech 
pachatelích” ; básně s úvodní “ Pro
citnutí" (útočí proti politice naší spo
lečnosti vůči signatářům Charty 77, 
hnutí Charty 77 vychvaluje); stejné 
povahy jsou i básně s úvodní básní 
“ Domov"; Jan Skácel “Oříšky pro 
černého papouška” (narážky na “Bá
sníky zakázané za živa” a jiné); VI. 
Třešňák “Vatikán” (nemravné i hano
bící naše socialistické zřízení), Zde
něk Pochop “Marné volání” , Franti
šek Krautman “ Vladislavův ta jný čte
nář” (útočí proti kulturní politice na
šeho státu), Jan Vladislav “ Věty” 
(tendenční viz např. čl. 40, 64, 77 i j i 
né), Václav Havel “Vernisáž” (různé 
narážky na naši současnost a komu
nisty), Pavel Javor "Nápěvy", vydá
no v Kanadě (narážky na svobodu, 
příchod Rudé armády a jiné), Bohdan 
Chudoba “ Jindy a nyní — dějiny čes
kého národa” , vydáno v Mnichově v 
roce 1975 (dobu vzniku české demo
kracie označuje za Nové temno), zá
věrečná řeč J. Mullera před senátem 
městského soudu v Praze (nepřátel
ské našemu zřízení), Jan Vladislav 
“Tajný čtenář” (napadá kulturní po li
tiku našeho státu, o fic iá lní kulturu 
apod.); básně polských autorů, kteří 
nemohou v PLR publikovat, přelože
né Lubošem Dobrovským, jsou poli-; 
tického charakteru; Jan Kameník 
“Zápisky v noci" (obsahuje i básně 
vyřazené cenzurou ve vydání z roku 
1971), Pavel Jánský “ Území teku
tých písků” .

Za určité politické situace lze zne
užít k vyvolání nepřátelské atmosféry 
proti našemu společenskému řádu i 
různé pasáže děl, týkajících se jiné 
doby než naší současnosti nebo vzni
klých v jiné  zemi, jak ukázala u nás 
krizová období v letech 1968 a 1969.
V této souvislosti lze poukázat napří
klad na “Budování státu — Čsl. po liti
ka v letech 1917-1923” od Ferdinanda 
Peroutky, vydáno v New Yorku v roce 
1974 (v úvodu staví do jedné řady fa
šistickou diktaturu se socialistickým 
státem, kniha sama obsahuje nepřá
telský postoj k sovětskému Rusku), 
“Tajemství zlaté květiny” (souvisí s 
budhismem, pro naši společnost je 
nebezpečná jmenovitě pasáž, v níž se 
v období začátku meditační práce 
doporučuje oddálení od sebe všech 
domácích i veřejných záležitostí včet
ně obyčejného zaměstnání), Václav 
Černý “ Dvě studie masarykovské” 
(zastává Masarykovu buržpazní de
mokracii), D. Bonhoeffer "Úvahy, do
pisy rodičům a básně z let 1942-1944” 
(jde o dopisy z vězení ve fašistickém 
Německu), Vilém Sacher “ Krvavé ve
likonoce” (zneužito by mohlo být ze
jména některých líčení poměrů v na
ší osvobozeneské armádě a jejího při
jetí slovenským lidem); František Šá- 
malík "Úvahy o dějinách české po liti
ky” — I. díl (nepřátelské postoje ke 
kulturní politice našeho státu), Bed
řich Fučík “ Oběšený harlekýn” včet
ně spisů částečných, Karel Sidon

“Návrat Abrahamův” (viz např. čl. 
142), B. Hrabal “ Obsluhoval jsem 
anglického krále" a "Městečko, kde 
se zastavil čas” (v původní nepřepra- 
cované podobě), J. Seifert “ Deštník z 
Piccadill}/” a čtyři básně zvlášť (rov
něž v původním nepřepracovaném 
znění), i další písemnosti.

Nemravné jsou "Č tyřicet vybíra
ných pěsniček od Lopenika a Javori- 
ny” (hrubé neslušné s narážkami na 
naši socialistickou společnost); “ Dr. 
Kokeš — mistr Panny” od Jiřího Gru- 
ši. Zbývající dopisy od Oto Filipa z 
NSR Ludvíku Vaculíkovi (kromě jiné
ho inform ují o vydávání děl, která se 
u nás nepublikují, zejména pocháze
jících od signatářů Charty 77, v jed
nom dopise je ironizován mezinárod
ní knižní veletrh ve Varšavě), dále řa
da dopisů od různých osob, určených 
Ludvíku Vaculíkovi. V těchto jsou vy
jadřovány názory na knihu Ludvíka 
Vaculíka, vesměs jsou nepřátelsky 
zaměřené vůči politice našeho státu v 
oblasti kultury včetně Prohlášení ob
čanů proti odnětí státního občanství 
Pavlu Kohoutovi, a napadají činnost 
našich bezpečnostních orgánů, a fo 
tografie Pavla Kohouta a jeho man
želky (jedna z nich s provokačním 
zachycením ukazatele míst, kde byl 
in te rno ván  za R akouska Karel 
Havlíček Borovský).

Uvedené materiály byly rozmnože
ny na psacím stroji, nebo jde o fo to 
kopie, ve většině případů vydané ve 
formě tzv. "samizdatů” , emigrantské 
časopisy i jiné  publikace byly vydány 
v cizině.

Za rozmnožování a šíření těchto 
obsahem závadných materiálů by byl 
pachatel stíhán pro trestný čin pod
vracení republiky event. jiný  trestný 
čin podle hlavy prvé trestního zákona 
(trestné činy proti republice), pokud 
by byl znám, a připadalo by v úvahu 
propadnutí uvedených věcí a písem
ností podle § 35 odst. 1 písm. a), b) tr. 
zák. jako věcí užitých event. určených 
ke spáchání trestného činu. Pachatel 
tohoto jednání však zjištěn nebyl. 
Jsou proto dány podmínky pro zabrá
ní věcí podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. 
zák, jak bylo městským soudem vy
sloveno.

Poučení:
Proti tom uto usnesení lze podat stíž
nost do tří dnů od oznámení k Nejvyš- 
šímu soudu ČSR prostřednictvím  
soudu podepsaného.

V Praze den 23. února 1983 
Za správnost vyhotovení: šifra neči
telná.
Kulaté razítko: Městský soud v Praze
3, JUDr. Jan Rojt.

□



Ota Filip

Dobrodružství s Ivou
Dne 30. prosince 1983 jsem se 

připravoval na oslavy konce roku. 
Přesně v 16.30 jsem uvažoval, zdali 
mám vypnout telefon, ale protože měl 
zavolat přítel a dohodnout výlet na ly
že, nechal jsem zásuvku ve zdi a stal 
se tím pádem vlastně dobrodruhem.
V 17.00 hod. to tiž  volala Iva Procház
ková, domníval jsem se, že z Prahy. 
Očekával jsem přání poklidného S il
vestra a dobrého roku 1984, ale chyba 
lávky! Iva Procházková volala to tiž z 
Jugoslávie a sdělila, stručně shrnuto: 
"Jsem v Jugoslávii s manželem i s dět
mi na dovolené, parkujeme teďblízko 
ju g o s lá v s k o — rako uských  h ran ic . 
Oto, přijeďte, musíte nám pomoci na 
druhou stranu, protože ještě dnes v 
noci chceme do Rakouska."

O patnáct m inut později jsem seděl 
v autě a uháněl po dálnici směrem na 
jih. Ve 22.00 jsem ses Procházkovými 
setkal na jugoslávské straně hranič
ního přechodu Korenoje Selo, vysoko 
na alpském hřebenu, který tady dělí 
světy. Procházkovi parkovali s m ikro
busem za hromadou sněhu. Byla tma 
jako v ranci, vítr hučel v korunách. 
Vzpomněl jsem si na léto 1983, kdy 
jsem pro německou televizi natáčel 
kousek dále na sever jednu z “děr” v 
hranici, kterou z Jugoslávie proklou
zlo do Rakouska asi 3.000 českoslo
venských turistů. Dvoučlenná jugo 
slávská hlídka mé tehdy vyrušila prá
vě v okamžiku, kdy jsme vobraze měli 
pohled na “českou” stezku nad Loib- 
lovým tunelem.

“Co tady děláte?” zeptal se mě ju 
goslávský poddůstojník.

“Točíme přírodní krásy jugosláv
ských A lp .”

Proti přírodním krásám a je jich  za
chycení na barevný film  včetně zpěvu 
ptáků Jugoslávci nic nenamítali, ale 
později se ukázalo, že jsme je měli již 
asi tři hodiny v patách a že zřejmě náš 
zájem kvalifikovali jinak.

Měl jsem u sebe placatou láhev pra
vé “ travarice” , což je vůbec nejlepší 
alkohol, který jugoslávský tu ris tický 
průmysl může západním turistům  na
bídnout. Ale vůbec nejlepší “travari- 
cu ” dostanete v Jugoslávii u sedláků 
výměnou za západní prací prostředky 
a za kávu. Moje “ travarica” , celkem 
dva litry  plus “sportovní láhev” , stála 
4,5 kg pracího prostředku významné 
západoněmecké firmy.

Seděli jsme tedy s jugoslávskými 
pohraničníky v trávě. Po třetím hltu 
přímo z lahve se Milan, poddůstojník 
z Lubljany, usmál a řekl: “ Dole stojí 
dvě auta s emblémem západoněmec
ké televize, viděli jsme dobře, co tady 
točíte, tak s pravdou ven!”

Jako v m nohajiných případech, tak
i tentokráte se vyplatilo dát flašku 
“ travarice" k dispozici strážcům hra
nic a přiznat pravdu. Co se mi nebo i 
nám m ohlo stát? V nejhorším případě

nám Jugoslávci mohli zabavit film ový 
materiál a požádat, abychom co nej
dříve vypadli ze země. A le stalo se co
si, co jsme neočekávali. Trochu mí to
i vyrazilo dech.

“Točili jste také na místě, kde jsme 
před týdnem v noci stříleli na jakési 
lidi, kteří přecházeli hranici do Ra
kouska,” řekl Milan a dorazil zbytek. 
“ Když se nám někdo v noci plíží přes 
hranice, tak nezbývá nic, než po tro 
jím varování vystřelit. Abyste pocho
pili: V noci nám sem lezou turečtí i ju 
goslávští pašeráci drog. Jestli tedy 
můžete, řekněte Čechoslovákům , 
aby přes hranici do Rakouska šli ve 
dne. To aspoň vidíme, kdo jde a má
me čas se o točit a nic nevidět...”

V noci dne 30. prosince byl osvět
len jen hraniční přechod: zasklená 
budka s jugoslávskými pohraničníky, 
prostor před ní, pak na druhé straně, 
asi padesát metrů dále na sever, ra
kouská celnice.

“ Kdyby bylo léto nebo kdyby aspoň 
neležel sníh, tak bychom jako turisté 
přešli přes hranici ve dne,” řekl jsem. 
"A le teď, m ilá Ivo, nevidím šanci.” 

Dvě děti, devítiletá holčička a čtyř
letý chlapec spali v autě.

Chtěl jsem ještě říci: "Ivo, Ivane, 
otočte se, užijte si deset dní zimní do
volené v Jugoslávii a jed le  domů. V 
Praze vás všichni potřebují, bez vás 
ta znormalizovaná mizérie bude ještě 
horší." Ale mlčel jsem.

Civěli jsme na osvětlený přechod. 
Tu a tam vjelo z Rakouska do Jugo
slávie auto s lyžemi. Provoz do Ra
kouska byl m inimální. Ale přece. 
Když západní auto přije lo  k jugosláv
ské budce, zastavilo v kuželu neono
vého světla, řid ič podal Jugoslávcům 
pas, za chvíli se závora zvedla, auto se 
asi na padesát metrů ponořilo  do tmy 
a vjelo pomalu do rakouského světla.

Aniž bych si uvědomil, co říkám, a 
vlastně mě má slova trochu vyděsila, 
jsem počal uvažovat nahlas: “Jestli 
najedu s autem k závoře, mám zápa- 
doněmeckou značku i pas, musíte se 
mi nalepit na kufr. A když Jugoslávci 
zvednou závoru, projedete těsně za 
mnou. Potom nám už musí pomoci 
jen Všemohoucí.”

Krátce před půlnocí jsme byli na ra
kouské straně.

Až tam se mi trochu roztřásla kole
na. Jugoslávci byli trochu vyděšeni. 
Jeden z nich vyšel před zasklenou 
budku, podíval se dalekohledem do 
Rakouska, mávl rukou, stáhl závoru a 
zalezl do tepla.

Tak se tedy Iva Procházková, s 
manželem i s dětmi dostali do Ra
kouska. Příběh zní zřejmě velmi jed
noduše, ale není tak zcela průhled
ný, jak se na první pohled zdá. Do Ra
kouska utekla z Jugoslávie dcera spi
sovatele Jana Procházky (který bo
hužel v roce 1971 zemřel), podle mé
ho názoru jedna z nejnadanějších 
spisovatelek mladší generace. V Pra
ze nepatřila Iva zcela k duchovní opo
zici, nepodepsala Chartu 77, vydala 
jednu knihu pro děti, několik českých 
divadel uvedlo její hru Venušin vrch a 
dne 7. ledna 1984, tedy týden poté, 
kdy Procházkovi přejeli hranici dvou 
světů, měla Iva československou pre
miéru hry Poslední život. V Praze se 
Iva Procházková na jeviště nedostala, 
ale v Liberci, v Jihlavě, v Hradci Králo
vé, v Prešově a 7. ledna 84 v Chebu se 
přece jen dočkala premiéry i četných 
repríz. Ovšem československá pre
miéra Posledního života v Chebu byla 
a zůstane svým způsobem ojedině
lým  m alérem  českos lovenského  
znormalizovaného života: Západo
české divadlo Cheb uvedlo totiž hru 
autora—emigranta...

Příchod Ivy Procházkové do Ra
kouska se nám podařilo utajit až do 
úterý 10. ledna 84. Možná, že jsem 
udělal chybu, ale dne 10. ledna 84 už 
nebylo co utajovat, premiéra v Chebu 
proběhla, Iva Procházková by se dříve 
nebo později stejné dostala “do spá
rů”  západních žurnalistů — tomu 
chtěla za každou cenu zabránit —, 
tak jsem asi šťastně—nešťastně zor
ganizoval je jí prezentaci západní ve
řejnosti. S týmem prvního západo- 
německého programu jsme tedy letě
li do Vídně natáčet s Ivou rozhovor. A 
v této souvislosti se musím^přiznat k 
dalšímu “ poklesku” : Přes různé “ ka
nály” , o nichž raději pomlčím, se mi 
podařilo získat fo tografie  ze sobotní 
chebské premiéry a mít je už v neděli 
odpoledne v Mnichově. Mít v neděli 
v Mnichově fotografie  ze sobotní pre
miéry v Československu, ještě k tomu 
z divadelní hry, kterou napsala emi- 
grantka, považuji — teď se možná 
až příliš povytáhnu — jednak za tova-
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ryšskou zkoušku transportu takzva
ných závadných věcí z Českosloven
ska na Západ, navíc pak za skuteč
nost dosti povzbudivou: Ta hráz, kte
rá nás dél í kousek za Chebem od svě
ta, v němž jsme vyrostli a kde pořád 
ještě žijí naši přátelé, není tak nepro
dyšná, jak se na první pohled zdá.

V úterý v poledne si tedy Iva Pro
cházková mohla ve vídeňském studiu 
prvního západoněmeckého televizní
ho programu prohlédnout fotografie 
z prem iéry vlastní hry, tedy z předsta
vení, kterého se už z pochopitelných 
důvodů nemohla osobně zúčastnit. 
Soudruzi v Chebu měli s Ivou Pro
cházkovou velký průšvih. Skuteč
nost, že v sobotu 7. ledna hráli na scé
ně znormalizovaného divadla hru 
em igrantky, se v Československu 
dozvěděli až v úterý 10. ledna pro
střednictvím  západoněmecké televi
ze. Nechci, aby mé předcházející řád
ky zněly jako škodolibý výsměch, 
protože popisuji vlastně v gruntu 
smutnou událost; režie Mistra Náho
dy sehrála však soudruhům v Praze, 
kteří rozhodují i o divadle, dosti trap
nou závěrečnou scénu Posledního 
života.

Abych se přiznal: měl jsem z rozho
voru, který jsme s Ivou Procházkovou 
natočili ve Vídni, radost; Iva řekla jas
ně: Po dlouhá léta odmítala v Praze 
vydávat politická prohlášení, snažila 
se jen psát, jak nejlépe uměla. Jestli 
se teďdostala  na Západ, kam ostatně 
chtěla už od svých 19 let, tak ani tady 
se nehodlá představovat jako pode- 
pisovatelka četných prohlášení, ný
brž jen jako umělkyně.

Procházkovi chtěli požádat o vy
stěhování na Nový Zéland. To jsem 
jim  ještě v Jugoslávii rozmluvil. Jejich 
plány do budoucnosti? Ivě Procház

kové vyjde v květnu v západoněmec- 
kém nakladatelství kouzelná kniha 
pro děti, jedno z německých divadel 
uvede je jí hru Vdova po básníkovi, 
což není špatný start. Její manžel, 
Ivan, který se po dlouhá léta snažil 
dělat v Praze “ malé divadlo” , není na 
Západě tak zcela neznámou osob
ností, takže i on dostane časem jistě 
šanci, aby se tady mohl uplatnit.

Po příběhu však zůstává smutek: 
Dva mladí, nadaní lidé, kteří se ve 
znorm alizovaném  Československu 
zalykali v nedýchatelné atmosféře, 
neviděli jiné  východisko, než opustit 
domov a přátele. Ještě v květnu 83 
mohli soudruzi z ministerstva kultury

v Praze poskytnout Ivě Procházkové 
šanci k přežití. Bavorská akademie 
krásných umění pozvala tehdy Ivu 
Procházkovou ke 14dennímu stud ij
nímu pobytu v Německé spolkové re
publice. Příslušný soudruh, prý jeden 
z těch, kteří třím ají otěže znorm alizo
vaného kulturního života v ČSSR, Ivě 
však řekl: “ Jo, paní Procházková, 
nejste členkou Svazu spisovatelů, ne
jste dokonce ani ve straně, takže pro 
nás nejste žádná umělkyně, která by 
mohla reprezentovat Českosloven
sko na Západě. Jste uklízečka, tak co 
vlastně ještě chcete?"

Na tuto otázku odpověděla Iva Pro
cházková v noci dne 30. prosince 1983 
na hraničním přechodu z Jugoslávie 
do Rakouska.

Jsem rád opět doma
Nová svoboda, 10. listopadu 1983

Bylo to v polovině června 1983 — 
Svaz družstevních rolníků uspořádal, 
s patřičnou slevou, zájezd do Jugo
slávie na dovolenou. Nebylo zapome
nuto ani na členy v poměrně odleh
lých místech. V letadle do Splitu bylo 
míto i pro Lumíra Polacha, e lektriká
ře, a jeho manželku, pracovnici živo
čišné výroby.

Den před návratem domů se Lumír 
Polach rozhodl uskutečnit, o čem již 
delší dobu uvažoval: Bez jediného 
slova, dokonce ani manželce, se vzdá
lil z večírku na rozloučenou. Dostal se 
do Itálie a odtud do Švýcarska, kde 
požádal o politický azyl. Na otázku 
švýcarských policejních orgánů, zda 
byl za svou politickou činnost u nás 
nějak postihován, odpověděl zápor
ně. Po dalších dotazech, m imo jiné i

vojenského charakteru byl prozatím
ně ubytován v hotelu, dostával peně
žitou podporu, mohl navštěvovat ja 
zykovou školu. Řádné zaměstnání 
není povoleno, pokud není poskytnut 
politický azyl. Proto pracoval občas 
načerno s příslušným rizikem.

7. října byl vyzván dvěma policisty, 
aby si vzal své věci a následoval je. 
Sotva nastoupil do auta, byla mu na
sazena pouta. V místnostech kanto- 
nální policie uslyšel sdělení, že mu 
politický azyl nebyl udělen a že je ze 
Švýcarska vyhoštěn.

Dva příslušníci letištní policie, kte
ré byl Lumír Polach předán, jej, stále 
v poutech, dopravili na letiště v Cury-

chu. Sňali mu je až těsně na schůd
cích, těsně před odletem letadla pří
mé linky Curych — Praha, kdy jako 
poslední nastoupil na vyhrazené mís
to.

V Praze — vyhoštěný ze Švýcar
ska — prošel letištní pasovou kontro
lou. Nebyla mu nasazena pouta. Po 
splnění příslušných form alit se vrátil, 
bez nejmenšího zásahu do jeho osob
ní svobody, do Velké Kraše ke své ro
dině a k původní práci.

Stále přibývá těch, kteří se po emi
graci obracejí na zastupitelské úřady 
ČSSR se žádostí o pomoc. Po přísluš
ném řízení se vracejí domů a aniž by 
byli omezeni na svobodě se sami opět 
zařazují do normálního života.

V případě Lumíra Polacha je to 
vlastně poprvé, kdy byl takto vrácen 
ze západního státu československý 
občan zpět do republiky. Důvodů je 
zřejmě několik. Například špatné zku
šenosti s emigranty.

Ptáme se na sociální podmínky zde 
u nás doma. Za rodinný domek, který 
má rodina pronajatý od JZD, platí 80 
Kčs měsíčně. K tomu je ovocná za
hrada, pronajatý kus pole. Polachovi 
chovají drůbež, králíky, vepře. Man
želka pracuje v živočišné výrobě a dá 
se říci, že oba solidně vydělávají. Je 
tu plná sociální jistota a podmínky, 
které by této rodině nejeden občan 
Švýcarska mohl jen závidět.

"Jsem opravdu rád, že jsem opět 
doma,” říká Lumír Polach.

Ale my se přece jen nemůžeme 
ubránit otázce: “Jak jste jen mohl 
opustit tak krásný kout naší vlasti, ja 
ko je Javornicko?”

“Já se teď často také tak ptám sám 
sebe.” Krátce se podíval své pěkné 
ženě do očí a sklopil zrak. Doma už si 
zřejmě řekli vše, co bylo třeba.
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Československá setkání v Evropě
Proč jen do džunglí a pouští, proč 

ne pro změnu do Evropy, řekl jsem si 
a odjel dva měsíce popojíždět po sta
řičkém a v roce 1983 nadnormativně 
rozžhaveném kontinentě

Rozprávka u Tankstelle

Za Frankfurtem na autobahn zasta
vuji u pumpy k naplnění. Motorista za 
mnou v řadě poručil načerpovat zdr
ženlivěji: za šestnáct marek, čtyřicet 
pět feniků, přesně.

Podívám se na značku a pomalu 
rozuzluji azbuku: ŽIGULI. A pozná
vací číslo československé.

Představili jsme se. Zemědělský 
inženýr z Ústecká, manželka ošetřo
vatelka, čeká dítě, odložila brožovaný

výtisk nakladatelství Naše vojsko a 
usmála se.

“Jo, severní Čechy, tam jsem byl 
ny vojně — hrozný vzduch, zasviněné 
prostředí,” započal jsem.

“ Moc se to změnilo. Daleko lepší je 
to teď, viď, Maruš,” a čekanka přikýv
la.

“ Lepší? To je dobře, vy se máte — 
to tady na Západě s tím prostředím se 
to moc nevylepšuje,” přiznal jsem.

Inženýr nabídl cigaretu a spustil 
kriticky na jiné téma: peníze. Nejsou. 
Traktoristé si vydělají víc než on, co 
jich  má pod sebou celou rotu. Frajeři, 
utřinosové, žádnou odpovědnost to 
nemá. A on? Darmo mluvit. Taky ta 
lumpárna — s tím kursem koruny, nic 
se tu za ni nedostane, teď  utratil po
slední fenik za benzín k hranicím.

Místo abych vykládal o odpověd
nosti vlády za vlastní měkkou měnu, 
odskočil jsem si k autu vytáhnout pár 
knížek exilových nakladatelství a vý
tisky ZÁPADU.

“ Hele, Vašku, to je česky!" vzrušila 
se manželka.

Podíval se, ale nesáhl. “ To se u nás 
nekupuje,” řekl.

“Snad neprodává,” mínil jsem zpře
snit.

“To taky,” připustil.
Ptám se na jména Vaculík, Havel, 

Škvorecký, Kundera. Kroutili hlavou. 
N ikdy neslyšeli.

A co jména Jan Kozák či Donát Šaj- 
ner? Taky neslyšeli.

“Jedete do vlasti?" zeptal se polní 
odborník a ukázal prstem k mlžnému 
horizontu, za nímž čekají dráty.

Ne nejedeme. Neměli jsme čas si 
zařídit vízum.

To prý oni znají, potíže s pasem.
Tak tedy až příště.
Vřele jsme se rozloučili a mladá pa

ní na nás zadním okénkem mávala 
oním brožovaným výtiskem naklada
telství Naše vojsko.

Autobusy

Potkali jsme celkem tři. První se 
ploužil do kopce od ženevského jeze
ra, předjížděli ho i zemědělci s povo
zem sena. Československá modrá 
krabice, bez klimatizace, bez zácho
du. To tedy jak za stara: zastavit u lesa 
k povinnému ulevování, páni jedním 
směrem a dámy opačným.

S druhým  autobusem jsme se ne- 
m ihli. Docílil stavu naprosté nepo- 
hyblivosti, závada v mechanismu ni
koli motoru, ale socia listického zříze
ní. Místo činnosti či spíš nečinnosti: 
Petržalka, dvacet metrů na rakouské 
straně.

Cestou u Vídně jsem chtěl našemu 
chlapečkovi ukázat, jak vypadá hra
nice míru, obkouknout provoz a po
kochat se panoramatem bratislavské 
výstavby na svazích za vodou.

Tohle že je Evropa? Slunce nám 
smažilo lebky a kolem života jako v 
sudánském městysi o polednách. Za
stavíme pár kroků před závorami. Na 
československé straně za vítacím 
nápisem vězel autobus, co měl namí

řeno naším směrem.
Ten už je  tam přes hodinu, dozvě

děli jsme se od polonahého mládence 
a jeho stejně oděné dívky. Slováci, 
už jsou tři roky v západním Německu, 
chtějí do Ameriky, anglicky neumí, 
ještě se k tomu nedostali, sem přijeli 
s extra autem pro kamaráda v Brati
slavě.

Jak předávati vozidlo z kapita listic
kého do socia listického vlastnictví a 
území?

Velmi obtížné lze. Všechny papíry 
mají, poplatky splatili, razítka nashro
máždili. Tak kde to vězí? Že dárci ne
mohou s vozem tam, a obdarovaný 
nesmí poklad vyzvednout zde. Před 
čtrnácti dny tady prý marně čekali ce
lý den. Dneska jsou tu od rána a už je 
odpoledne.

Do Am eriky bažící Slovák potřásl 
hlavou, vylovil m inci a šel telefonovat 
do onoho světa v dohlednu ale mimo 
dosah. Za chvíli se vrátil: Kamarád už 
sehnal taxikáře, co smí za hranice — 
ale potřebuje dva prověřené taxikáře.

Proč dva?
Protože jeden poveze druhého, aby 

ten druhý si sedl za volant darované
ho automobilu.

Mínil darovat mercedesku pokro
čilého věku. Stála v řadě zanedba
ných vozů vesměs socialistického 
původu. Ptám se na příčinu. To přece 
ti, co přejedou a utečou, někteří ne
chají svůj krám stát hnedky tady. A 
Rakušáci, těm to nevadí, tak to tady 
je.

Synátor se odhodlal k lovu, že by 
rád trofej. Získal registrační číslo 
OV-83-56 a štípla ho vosa, když clou
mal rezavou matičkou.

Přijel Američan se ženou podívat se 
na exotikum  třídně rozděleného svě
ta, požádal o svolení fotografovat 
sličný slovenský pár v m iniaturním 
oblečení, svěřil jim svou adresu a za
ručil se, že poskytne výlohy, affidavit, 
sponsorship, budete u nás v Los An- 
geles bydlet, ovšem budete se muset 
naučit anglicky, vymínil si téměř s 
ostychem. Překládal jsem a lom il ru
kama nad dobrotou.

Dva náklaďáky TIR a jeden BMW z 
Mnichova. Bavorák v bavoráku popo
jel k červenobílému suknu s modrým 
klínem, tam si ho muži mysliveckého 
vzezření obešli a poručili zařadit zpá- 
tečk u

Konečně se žlutobílý autobus s ná
pisem Československá štátna auto- 
budová doprava n.p. Bratislava po
hnul a popojel k budce s rakouským 
pohraničním strážcem. Tak, teď si 
cestovatelé ověří rozdíl mezi Výcho
dem a Západem, jak se zde pružně 
úřaduje, vyslovil jsem mylný před



poklad a ještě dopřekládával závazky 
absurdně šlechetného Kaliforňana.

Šofér vylezl a zas zalezl. Průvodky
ně s paklíkem pasů odešla a přišla. 
Šofér znovu vystoupil a s dívkou se 
pěšky vydal zpět do socialismu. Jiný 
šofér zasedl, nastartoval, popojel 
oněch dvacet metrů, zastavil, otevřel 
dveře, dveřmi prošli zmalátnělí pasa
žéři. Některé dámy se zrychleně vzdá
lily ke dvěma nulám. Nikde ale restau
race, kiosk, koutek z zakoupení lim o
nády.

S Kaliforňany a rádoby-Amerikány 
jsme přistoupili. Patrně to bylo tím 
čekáním, napětím, vyčerpáním, že tito  
turisté, z nichž většina si teď poprvé 
šlápla na kapita listickou prsť, se roz
povídali či aspoň projevili ochotu rea
govat bez předpokládaného množ
ství zábran, jež v nich vydrezuroval 
reálný socialismus.

“ Prosím vás, co se stalo, že vám 
zpátky odešel řid ič?"

Dozvěděli jsme se, že národní pod
nik ve funkci bouřlivého rozvíjení za
hraničního turistického ruchu přidě
lil do rozviřovací funkce autobusáka, 
nevlastnícího rakouské vstupní ví
zum. Proto s nim průvodkyně spě
chala zpět do Bratislavy, zastihnout 
rakouského konzula, aby pomohl, 
jenže je pátek, tři hodiny odpoledne, 
kdo ví, zda ho zastihnea jak to vlastně 
bude. Měli vyjet brzo ráno, padesát 
rekreantů, ale je jich jen třiactyřicet, 
těch sedm na poslední chvíli, však to 
víte...

Takhle kdyby úřadovala turistická 
firma na Západě, tak do týdne udělá 
bankrot,” udělal jsem antim onopolis- 
tické prohlášení, ale abych nezněl ja 
ko příliš rozvratný agitátor, popojel 
jsem k lichotivému try lku  “ Víte, já vás 
obdivuju, po tomhle všem, a takovou 
máte dobrou náladu — to se stát li
dem tady na Západě, tak ze vzteku 
autobus roztrhaií."

“ My máme dobrý trénink, víte," řek
la dívka v ultramoderní sukni a něko
likrát na mě mrkla tmavými kukadly.

"Proč má tak chlupaté nohy a ty 
ostatní paní taky?" šeptal mi syn otáz
ku a zda prý je to slovenská národní 
zvláštnost.

“ Ale co by byla, ty trumbero, to je 
tim komunismem. Když jsou z toho 
jednou venku, rychle je to přejde," 
vysvětlil jsem.

Většina žen se vystrojila  s notně ne
praktickou elegancí. Na koktajlový 
dýchánek u monackého knížete, pro
sím, ale s tímhle střihem sukýnek a 
tvarem střevíčků k autobusovému 
trmácení? Kde máte dneska přespat, 
abyste to stih li s takovýmhle zpoždě
ním?

Dle plánu prospí první noc v auto
busu. Jedou až do Itálie — do Rimini, 
na čtrnáct dní, za 24.000 korun na 
osobu.

Se vší šetrností jsem se pokusil na
značit, k jakéže tostředom ořské perle 
mají namířeno.

Teď dřepí u prašného pankejtu, 
zkušenost za 1.700 Kčs na den, za

"Vy jste ňákej náročnej,” odvětil 
zcela česky, dopil vroucí p ivoa nabídl 
mi prázdnou láhev.

A co že si s ní mám počít?
Copak snad nesbírám nálepky? 

Aha, nálepky, cedulky, odznáčky, 
užitečná hobby k zdětinštění znorma- 
lizovaných. To teda nesbírám.

“ Třeba by o vás psali v zajímavých 
novinách," odvětil.

"Já do zajímavých novin píšu,” fra
jersky jsem se revanžoval, kádr se 
otočil a odstoupil do stínu na sežeh
nutou trávu.

Chudáci před-turisté, ani šilink 
nemají, bez kiosku ani sklenici s nej
lacinější tekutinou jim  nemůžeme na
bídnout.

Odpoledne pomalu končilo. Zamá
vali jsme cestovatelům v příkopu a

nepatřím, se vesměs poštěstilo. Ne
museli trouchnivět v lágrech jako 
uprchlíci z roku 1948, kdy i Austrálie 
brala nerada, a jako se musí potýkat 
s realitou světové hospodářské mize- 
rie ti, co přišli až v těchto osmdesá
tých letech, a mnozí z nich si přinesli 
normalizační zvyklosti značně k ne- 
užitku v západním světě.

73 Kčs na hodinu.
Jedna dáma něco slyšela o jakýchsi 

traveller checks, co prý to je. Ukazuji. 
Též ukazuji několikacentimetrový pa- 
píreček — americký řidičský průkaz, 
že to tiž nemáme občanské průkazy, 
kakája anarchija.

“Tohle jsou družstevní pole?” ze
ptal se mě mladík a za ruku pevně 
držel novomanželku.

Pohlédl jsem zblízka do jeho vážné 
bledé tváře a přidal na hlase k pozor
nosti ostatních: “To myslíte vážně, 
člověče? Copak by to tady bylo tak 
pěkně obdělaný, kdyby to byl kol- 
choz? Copak by americký farmáři 
mohli živit zbytek světa, kdyby farma
řili stylem vědeckýho socialismu?”

Takhle jsem se obořoval na tazate
le. Bránil se, že se přece jen ptá, je jen 
úředníkem na okresním ústavu ná
rodního zdraví, ale jeho manželka má 
tetu v Brazílii nebo v Argentině, tam 
někde.

"N ikde není všechno perfektní,” 
řekl perfektní pravdu chlapík funkc io 
nářského vzezření, s bradavicí a ne
pochybně vyztuženou oddaností po
žadovaným hodnotám dne. “Jedete 
teď domů, podívat se?” pozeptal se.

Odvětil jsem, že domů, do New Yor
ku, pojedu až koncem léta, ale pokud 
že myslel cestu támhle — a ukázal 
jsem k vítací petržalské ceduli — to že 

' ne. Že je několik zemí, kde jsem ještě 
nebyl, a že zejména nemířím tam, kde 
se nutno hlásit u policajtů a s nimi si 
rozprávět.

odpálili ve voze, jenž je mátl, poté co 
zjistili, že nejsme v Evropě s hromad
ným zájezdem a dokonce, že jsme při
byli letadlem a nikoliv lodí.

Třetí autobusovou výpravu jsme 
zastihli ve Francii v jednom ze staro
dávných skvostů podél řeky Loiře. 
Dvě dámy pokročile jšího věku ko
mentovaly ceny ve výkladní skříni.

Poté, co jsem se jim  vmísil do roz
pravy,’ rovněž vyjádřily  podiv nad 
vzdušným způsobem transatlantické 
přepravy a že jezdím individuálně. A 
zda prý pojedu do vlasti.

Do Československa nepojedu, pří
buzní jsou vesměs na hřbitově a přá
telé jsou vesměs venku, zde v naší 
části světa.

K dámám se připo jili manželé, jež 
po první větě jsem naprosto nepode
zíral z rozhledu onoho tazatele o ra
kouských družstevních lánech. Že 
oni ví, polovina kolegů z jejich ústavu 
je od Srpna na Západě. A jak že se mi 
vede.

Odpověděl jsem kladně, po pravdě.
Ale zda se tam vskutku cítím doma?
Odpověděla za mne jeho manželka 

s odkazem na latinského básníka: 
"Ubi bene, ibi patria” . Ano, správně, 
vlast je tam, kde je člověku dobře. A 
naopak.

Tak dobrá, já že mám pohodlné mí
sto na univerzitě, že všichni si takhle 
nelebedí.

Pravda pravdoucí, jin í si lebedí míň 
či víc — ale summa summarum, ode
šlým v první poinvazní vlně, k nimž



Normalizace abnormalizace

Jeden našinec, svátý muž v helvét- 
ských kopcích, mi zorganizoval asi 
deset besed, popovídání se čtenáři, 
příznivci literatury, zájemci osvětová 
dění. Potkal a poznal jsem řadu lidí, 
z je jichž přátelství se těším.

Na besedu se dostavil přírodově
dec, kandidát věd, do Švýcar dorazil 
před třem i dny. Ještě se nešel úřa
dům oznámit. Představila mi ho strů j- 
kyně jeho svobody — dáma se skvost
ně opálenou pokožkou. Seznámili 
se na nudistické pláži v Jugoslávii a 
ona mu poradila, ke kterému dobro
dinci do Svýcarjet. Na hranicích si ale 
musel poradit sám.

Se špatným omezeným pasem a 
báchorkou o nutnosti průjezdu Ra
kouskem jugoslávské pohraničníky 
neoblom il. Doporučili mu buď okam
žitý dobrovolný návrat doČSSR nebo 
návrat tamtéž za policejní asistence.

Okamžitě odjel k jinému pohranič
nímu přechodu, počkal na setmění, 
a když se pak za bouře a deště dosta
vila kolona západoevropských tu ris
tů, vtlačil se do řady, rozespalý stráž
ce zvedl závoru a všechny je odmávl. 
kandidát věd projel Rakouskem, ús
pěšnou metodu si zopakoval na švý
carské hranici a teď je, kde je.

staršího data reagují na novější exu
lanty se stejnými odsudky: ze jsou 
moc nároční, nevděční a hnedky se 
jim  lip a nezaslouženě vede, než se 
vedlo nám.

Zákon už aspoň zčásti neplatí, jak 
ví kdokoliv, kdo vystrčí nos ze dveří.
V roce 1973Arabové zatočili se světo
vou ekonomií tak, že s důsledky jsme 
si ještě neporadili. I Austrálie a Jižní 
Afrika, jež velmi vítávaly evropské 
přistěhovalce, dnes předstírají h lu 
chotu a slepotu. Azylové a pracovní 
povolení v Evropě — darmo mluvit. 
Mladá lékařka a manžel inženýr s pra
covními nabídkami ve Švýcarech mají 
úředně zakázáno nabídky přijm out a 
musí dřepět v lágru s Habešany.

Hodně jsem si povídal s činitelem, 
jehož povoláním je péče o nově pří
chozí. Má jich na starosti stovky, své 
práci rozumí, jeho úsudku si vážím, 
jeho úsudky mě kruší: Ano, naprostá 
většina má o Západě zkreslené před
stavy. Poněvadž režimové propagan
dě se nevěří, nevěřilo se ani tvrzení o 
hospodářské m izérii, o nezaměstna
nosti, a když se s ní pak nevěřící To
máš setká, cítí se podveden — pod
veden západními zeměmi, jež si trou f
ly vypadat jinak, nežsi upředl ve svých 
představách.

“ Naprostá většina nových,” pokra-

pak se octne na Západě se svou jed
nou a jedinou zkušeností se státem 
nepřítelem. Inu, pokračuje a jedná, 
jak jen dosud dovedl. S ilný kuřák se 
nikotinu přes noc rovněž neodnauči. 
Je žádoucí si co nejdřív uvědomit nut
nost detoxifikace. A za čas, s boulemi 
a šrámy, se skutečná, autentická nor
malizace povede: svobodná osoba ve 
svobodném státě. Klacky dnešní eko
nomické nepřízně překáží v pochodu, 
ale údy většinou nezpřeráží. Však ono 
se povede, byť se zpožděním, a ovšem 
zklamáním oněch cestovatelů, kteří 
tu jsou na naprosto nesprávné adre
se.

Mezi příslušníky a příslušnicemi z 
nejnovější vlny jsem potkal vynikají
cí tvory. A mnu si ruce, jak dobře je, že 
jsou tady a ne tam. I když třeba tam 
měli materiálních požitků požehna
ně.

Těžko se přít s rovnici, že čím je 
doma mizerněji, tím snadněji se pr
chá. Hůř se prchá od laureátství na 
Barrandově, než od šibenice na Pan
kráci. Trum f téměř k nepřebití vynesl 
mladý inženýr, v komunismu naroze
ný a vyrostlý: “Já jsem musel utéci z 
důvodů vyloženě fyz io log ických . 
Když jsem se ráno probudil a uvědo
mil si, v jakém mizerném režimu žiji, 
musel jsem zvracet. Denně jsem zvra
cel. A chátral.”  Se ženou, dcerou par
tajního potentáta, zmizel tedy režimu, 
žaludek se mu okamžitě usadil, dnes 
je mu blaze jak na těle, tak na duši.

Druh masňáků, o nichž mi k mé 
hrůze referoval činitel, nechodí na 
literární dýchánky. K besedám a po- 
besednímu popití přišli zájemci o kn i
hu a svět. A moc dobře, že přicházejí, 
neboť ztrácíme zájemce a někdejší 
příznivce.

“ Poslyšte,” vybafl na mě jeden pán 
v Německu — a taky v Rakousku a ve 
Švýcarech — “jen tomu Škvorecký- 
mu vyřiďte, takový sviňárny co vydá
vá, toho Nováka” — nebo tu mrchu 
Mandlovou či nacistku Baarovou — 
“ jen mu vyřiďte, že ruším předplatný 
na všechny knížky, dosavád jsem bral 
všechno, ať vidí!”

"Co tedy vidíme? Mohl by někdo 
posloužit představou, jakže by čtenář 
za první republiky byl napadl Borové
ho, Topiče, Hampla a Kvasničku za 
vydání komunisty O lbrachta či anti
semity Célina, to že je  teda naprostý 
konec, finis, Ende, šlus? Jestliže mám 
nerad Nováka, Mandlovou, Baaro
vou, inu nerad je mám, nečtu, nekou
pím, ale proč chop it pochodeň a za 
trest podpálit provinilé nakladatel
ství?

Co je tohle za morbus intoleran- 
tiae? Luďku Pachmanovi se znelíbil 
jeden čtenářský dopis v ZÁPADU, 
načež velm istr oznámil svůj program 
zničit provin ilý časopis. My demokra
té, to jsme tedy důkladně absorbovali 
p luralistické hodnoty, snášenlivost, 
až do dřeně našich pevných koster.

Znalci místních poměrů mi nazna
čili, že mám v hodnocení díry v podo
bě místního ementálského sýra. Ně

BEZPRIZORNA VOZIDLA

“ A co budete dělat?” zeptal jsem se. 
“ Já chci do USA, na ten výzkumný 

ústav východoevropských zemí — 
tam, kde pracuje Ivan Sviták.”

Navíc jsem se dozvěděl, že dotyčný 
nedovede anglicky — též nedovede 
německy — a nikdo z jeho příbuz
ných není vlastníkem amerického 
občanství.

Oznámil jsem tvrdou realitu:
Ze ty to  výzkumné ústavy a centrály 

existují zejména na stránkách Rudé
ho práva a v projevech Vasila BiTaka a 
dalších státníků.

Že Ivan Sviták se už po víc než deset 
let potýká s rurálním žactvem v odleh
lém městečku, dosti hodin rychlé jíz
dy na sever od San Franciska.

Že velmi mnozí Američané, kteří 
získali doktorát v oborech různých 
kom unistických studií, nemohou se
hnat zaměstnání, a proč by je měl do
stat český výzkumník, čerstvý, leč bez 
potuchy o angličtině?

Patrně už od nepaměti exulanti

čoval činitel, “ přišla na Západ z důvo
dů čistě materiálních. Ne že by se jim  
doma žilo špatně a tady se chtějí mít 
dobře — proti tomu by se nedalo moc 
namítat — ale těm se vesměs vedlo 
dobře, a sem je naprosto netáhla 
představa demokracie, nebo nevyhá
něla hanebnost komunismu. Ale jdou 
proto, že doma měli jeden dům a tady 
chtějí mít dva, tam měli dvě auta a ta
dy chtějí mít tři."

Ano, vesměs jsme přišli, abychom 
žili lip. Polepším si, když se nemusím 
třást před domovnicí a když nemusím 
čekat na bytový dekret. Nebudu se 
stydět a omlouvat za nákup nového 
automobilu, nicméně umně zpraco
vaný plech není snad ultimálním cí
lem našeho hum anistického snažení.

Pak jsem se dozvídal poznatky, sly
šené i v jiných koutech, a koneckonců 
též ověřené vlastní zkušeností: to ta lit
ní systém je nepřítelem slušnosti. 
Takže k přežití je třeba neslušných 
metod. Občan musí lhát. A šidit. A



Dušan Neumann

Putování do Moskvy 
cestou necestou

koho už skutečně nebaví číst českou 
literaturu a časopisy. Zpohodlněli, 
unavili se, unudili se, kdo ví; hledají 
často sami před sebou záminku vy
zout se ze střevíců residuální národní 
sounáležitosti. A tady teď v Nováko
vi, Mandlové a Baarové mají záminku.

Tak se vyzujte, pravím vám. A na
vlečte si helvétské, teutonské či vi- 
kingskě dřeváky. To si teda kulturně 
polepšíte louskáním bukolické poezie 
z Laplandu. Opusy ve švýcarské pa- 
němčině jsou též lahoda.

Ale právě že naštěstí se objevují ti 
nejnovětší, nad jejichž většinou věro
hodný činitel vyslovil černou diagnó
zu. Že mezi nejnovějšími jsou někteří 
ba i mnozí se zájmem české slovo a 
kulturu ocenit.

Též jsem se dozvěděl instruktivní 
tajemství: Ve Švýcarsku čekací doba 
na občanství je obludně dlouhá, pat
náctiletá. Před patnácti lety jsme si 
užili internacionální příjezd, odjeli 
jsme tedy, Švýcaři nás tehdy objali, 
teď nás adoptivní konfederace zrov
noprávní. A v okamžiku, kdy se stane
me Helvéty, získáváme šanci se nor
malizovat s režimem v naší dávné do
movině. Komunismus je lumpárna, 
ovšemže, ale prosím vás — vždyťjsme 
se tam narodili.

Mezi normalizační povinnosti nut
no pokládat i povinnost poslušenství. 
A k tomu patří české časopisy a knihy 
nečíst, zejména neodebírat, nikde se 
neorganizovat, nepřispět, nezadat, 
aby kachlíkárenští nemohli zanést je 
dinou pětku do kádrových fasciklu.

Kruch se tedy uzavírá, vanitas va- 
nitatum: Poinvazní se normalizují, 
uprchlíci normalizované doby, vlny 
benzínové a pozdější, se musí odnor- 
malizovat.

Finlandizace ano ne

“Tak co, nestejská se vám po Evro
pě — se sem přesunout? Nebo aspoň 
na penzi?”

Otázku jsem slyšel několikrát a od
pověděl jsem kladně, s vyjádřením 
podmínky zachovaného amerického 
občanství a tedy příležitosti z Evropy 
okamžitě vypadnout, nastane-li po
třeba. A nevsadil bych ani vindru, že 
nenastane.

Na americké letecké základně v 
Ramsteinu uspořádali velikánskou 
show. Tři sta tisíc návštěvníků aplau
dovalo. Západoněm ecká televize 
informovala veřejnost o události s 
výlučnými záběry o potyčce s dvěstě 
padesáti demonstranty. Vlivný zápa- 
doněmecký tisk — Frankfurter Rund
schau, Stern, Spiegel — posuzuje 
Američany jako prim itivní kovboje, 
dychtivé vybouchnout tuto planetu, 
jaký to kontrast od rozumného, umír
něného vedení v Kremlu. “ Andropov 
je člověk, vyloženě oddaný míru" vy- 
analyzoval velevlivný Spiegel. Po
krok je levicová záležitost, najděte 
dnes intelektuála, jenž by si troufl k li
šé popřít. Věrnost pokroku vyžaduje

Sovětský svaz mne lákal od malič- 
ka. Snad to bylo pionýrskou výcho
vou, snad díky knize “ Co dali Rusové 
světu” , z níž jsem čerpal první tech
nické znalosti brzy poté, co jsem se 
naučil číst. Přitahovala mne ta země, 
kde už všechno bylo vynalezeno a 
kde všechny děti trávily báječné 
prázdniny v pionýrském táboře Artěk.

Velká cesta do Velké země se poda
řila až v druhé polovině sedmdesá
tých let. Jako součást “ Mistrovství 
socia listických zemí v autom obilo
vých soutěžích” je pořádána i Rallye 
Ruská zima, které se účastní posádky 
evropských socia listických zemí. A 
na tu to  soutěž jsme měli povolen vý
jezd. Spolujezdec Pavel a já, se Ško
dovkou 120, měli jsme na cestu 10 dní 
a byl prosinec. Naším úkolem byla 
reportáž o průběhu soutěže pro čes
koslovenské fanoušky tohoto  sportu.

Praha zmizela v ranním pološeru 
kdesi za námi, vzduchem poletovala 
tu a tam nějaká sněhová vločka, v au
tě bylo teplo a zatím všechno správně 
vrčelo. Měli jsme největší strach prá
vě z toho, aby to zase náhodou vrčet 
nepřestalo. Vůz měl najeto teprve 
6.000 kilometrů, ale už jsme u něj, den 
před odjezdem, museli vyměnit tope
ní a převodovku, která se uvnitř sama 
od sebe rozšroubovala. Směřovali 
jsme na severovýchod k polským hra
nicím, protože ještě ten večer jsme 
chtěli být v Přemyšlu.

Cestování do Moskvy autem je jed
noduché. Člověku příliš nezamotá 
hlavu výběr tras. Mohli jsme zvolit

Spojené státy americké nenávidět,
i když se jim  přitom notně závidí a 
kopíruje, co se dá.

Takže děkuji a dávám prozatím 
přednost zachovat si adresu v užiteč
né vzdálenosti.

Přeháním, groteskně zkresluji, po
káral mě výborný Čech s britským ob
čanstvím a velvyslaneckým titulpm  
u jedné z mála mezinárodních orga
nizací, jež si nezaslouží, aby se jí opo
vrhovalo.

Čili otázku fin landizace dnes nevy
řešíme.

Spěchám s dodatkem, že jsem si 
všiml, jak v Evropě osvobodili dámská 
poprsí, včetně či zejména těch, jež už 
termín osvobození dávno propásla. 
Prima jídlo, krátké vzdálenosti, měře
no severoamerickým metrem, všude 
blízko, kousek, za rohem. Až tedy 
ovšem na Československo, za dráty, 
v dávnověku.

□

cestu přes Užhorod, ale byli jsme va
rováni, že jízda přes Karpaty v tomto 
ročním období by se mohla pořádně 
protáhnout. Další hraniční přechod 
je v Přemyšlu, odkud také vede cesta 
do Lvova, a poslední je v Brest— Li- 
tevsku na siln ici Varšava—Minsk. 
Trasa přes Přemyšl se nám zdála z 
neznámých důvodů nejpřijatelnější. 
Později se ukázalo, že to bylo zdání 
opravdu velice klamné.

Bylo necelých sedm hodin večer, 
když jsme dojeli do města, bývalé jo- 
sefiánské pevnosti, která se zapsala 
do povědomí českého čtenáře díky 
působnosti pobožného feldkuráta. 
Hraniční přechod svítil užzdá lkyzáří 
ha nebi. Jaké však bylo překvapení, 
když jsme se propletli tmavými ulice
mi Přemyšlu až k závorám. Přechod 
byl uzavřen. Polský samopal nik nám 
vysvětlil, že v noci se do SSSR nesmí. 
Shánět narychlo volný hotelový po
koj ve východní Evropě je téměř vždy 
už předem pokus odsouzený k nezda
ru, pokud člověk není nadit tučnou 
západní měnou. My jsme nebyli a na
še ruble nikdo nechtěl. Nakonec se 
nám podařilo nalézt noclehárnu, kde 
nás nechali přespat i za koruny. Do
stali jsme každý vlastní postel, ostatní 
byly obývané dvo jicem i vesměs 
opačného pohlaví. Tato skutečnost 
nejen podstatně zvyšovala hladinu 
hluku v temné místnosti, ale i naši 
představivost, takže nám chvilku trva
lo, než jsme usnuli. Když jsme ráno 
otevřeli oči a viděli ty mátožné, umo- 
lousané postavy připravující se na 
další denní příděl socialismu, opustily 
nás i poslední stopy vyfantazírované 
závisti.

Před hraniční závorou se už vinula 
dlouhá řada automobilů. Odkdy tam 
čekaly ty první, se nedalo odhadnout. 
Většinou to byli Poláci, kteří je li nav
štívit příbuzné, jimž se při posledním 
dělené Evropy podařilo připadnout 
ke světlým zítřkům. Auta byla oblože
na vším možným a neviděli jsme jed i
né, které by doslova nesedělo na ná
pravě. Proto také odbavování trvalo 
tak dlouho, neboť u polské celnice 
se kupilaobrovskáhrom adavěci, kte
ré je zakázáno do SSSR dovážet nebo 
aspoň vyvážet z Polska. A toho doha
dování, tahání se o věci, prošení a 
hudrování! Byla to hezká hra na “ 90 
procent". Obě strany věděly, že 90 
procent kontrabandu bude zabaveno, 
proto to  obrovské množství, aby po 
zabavení ještě dost zůstalo. Spoléha
jíce se na naše služební pasy vybočili 
jsme pomalu z řady a dojeli až k po- 
hraničníkovi s razítkem. Když zjistil, 
že nejsme Poláci, ztratil o nás zájem. 
Dvakrát žuchlo razítko a závora se 
zdvihla. Byli jsme tam.



Sovětská celnice je moderní za
sklená budova se spoustou přepážek 
a okének. Zastavili jsme se nad mon
tážní jámou, která je součástí každé
ho sovětského siln ičního přechodu, 
a pod vůz se vsoukal staršina v černé 
kombinéze s baterkou. Co hledal asi 
nenašel, takže za několik m inut byl 
venku. Kouzelná moc úředních pasů 
a o fic iá lního poslání působila i tady. 
Celní prohlídka se omezila jen na za
psání čísla kamer. Na rozdíl od ostat
ních turistů nám zůstaly i pomeranče 
a banány. Zdvihla se další a další zá
vora — do Moskvy zbývalo sotva 1.600 
kilometrů. Široká asfaltová silnice 
skončila s hraničním pásmem. Vjeli 
jsme do prvnívesnice — aprvnívesn i- 
ce za hranicemi je vždy ukázkovou 
vesnicí — pokazucha. Dřevěné domy 
se zbytky malovaných ornamentů na 
okenicích, stranou silnice odstavené 
náklaďáky s běžícími motory, kamen
ná budova sovětu a milice, všudepří- 
tom ný Vladimír lljič  v pozlaceném 
provedení věštící pozlacenou budou
cnost. Přesto se mi vybavil starý vtip, 
v němž letuška jetlineru právě přistá
vajícího na vnukovském letišti ozna
muje pasažérům: “ Nařiďte si hodinky
o dvě hodiny a padesát let nazpátek.” 

Až do Lvova jsme další vesnicí už 
neprojeli, silnice se jim  umně vyhnu
la. Lvov je typ ický rakousko—uher
skou architekturou, a jeho evropský 
ráz za opadávajícími fasádami ani 
usilovné budování nestačilo setřít. Na 
Inturistu, kde jsme byli ohlášeni už 
den předem, ale kam jsme nedojeli, 
netušíce, že po šesté večer do Sovět
ského svazu nelze, o nás samozřejmě 
nevěděli. Ale zděšení propuklo tepr
ve, když jsme se zeptali, kudy se do
staneme na výpadovku na Brjansk. 
Chtěli jsme do Moskvy nejkratší ces
tou. Věděli jsme, že se po Sovětském 
svazu nemůže turista, byť spřátelený, 
flákat jako v Posázaví, a proto jsme si 
trasu přes Brjansk nechali v Praze 
odsouhlasit. Jenže, kdovíjak zjistit, 
zda souhlas do kanceláře Inturistu ve 
Lvově vůbec kdy dorazil. Nařídili nám 
odjet do Kyjeva a tam se večer ohlásit 
v motelu Inturistu. A také jsme dostali 
brožurku, jak se máme chovat, když 
už jsme byli laskavé vpuštěni. Dočet
li jsme se, že nesmíme ujet víc než 
600 km za den, opustit předem sta
novenou trasu a jezdit potmě. Tedy 
ne se zhasnutými světly, jak je taměj- 
ším zvykem ještě z doby, kdy vrčení 
nad hlavou signalizovalo blízkost 
Messerschmidtů. Vyrazili jsme smě
rem, kde jsme tušili severovýchod. 
Marně. Silnice se náhle zúžila, po 
stranách se objevily cedule “ Skorosť 
sorok” a “ GAI post” . Tak jsme se po
prvé seznámili s vynálezem držícím 
dotěrné zvědavce na uzdě. Uprostřed 
cesty závora a u ní m ilicionář, a kam
pak že chlapci jedete?! To už jsem 
ztratil odvahu usilovat o cestě k měs
tu jménem Brjansk, a povídám: "Do 
Kyjeva” . Chvilku s námi pokonverzo- 
val, auto pochválil, propisovací tužku 
dostal a m y vzdali naději, že se stane
me novodobým i Marco Poly na cestě

z Evropy do Moskvy. Chvíli jsme ještě 
koketovali s myšlenkou odbočit ně
kde cestou, ale i to se ukázalo jako 
prakticky vyloučené. Křižovatky jsou 
totiž dvojího typu. Na těch větších je 
vždycky ostražitý “gajčik” v domku 
na kuří noze a s m otocyklem kořist- 
ního vzhledu BMW Sahara v pohoto
vosti. A na ostatních křižovatkách 
odbočí jen buldozer. Vždycky při prů
jezdu GAI punktem si m ilic ionářzapí- 
še číslo podezřelého cizincova auta a 
telefonem je oznámí na příští křižo
vatku. Tam už v předpokládaném ča
su průjezdu čekají a procedura se 
opakuje. Pokud se cizinec v nějaké 
časové toleranci neobjeví, vyrazí mu 
z obou míst naproti hlídky na m oto
cyklech s postranním vozíkem a v 
gázech. A běda, když tam někde není.

Do Kyjeva jsme dojeli bez potíží, 
ubytovali se v mezinárodním motelu a 
zašli na večeři. Tehdy jsem pochopil, 
proč se v ruštině řekne kuře “cip ljo- 
nok” , a doufal, že je před zpracová
ním přece jen neusmrcují hladem. Už 
jsme věděli, že se všechno musí ob
jednat najednou, a že třeba požado
vat dezert po jíd le může jen nenapra
vite lný snílek. Netušili jsme ovšem, 
že v jedenáct hodin večer vrchní pro
věří, zda máme kromě rublů také do
lary. Neměli jsme a byli proto i s do
morodým plebsem vykázáni ze sálu. 
Beatová skupina zatím přešaltovala 
z ‘‘Podmoskevských večerů” do plyn
né angličtiny a rozmařilá noc asi pro 
pět Belgičanů mohla začít.

Ráno jsme se, ještě před opuštěním 
města, zajeli narychlo podívat do 
slavného klášterního komplexu Pe- 
čorská lávra s pověstnými katakom
bami, provrtávajícími celý jižní břeh 
Dněpru. Pravda, poněkud nás zarazil 
transparent přes fresku “ Poslední 
večeře” hlásající “ Religija — eto 
opium narodov” , ale pak jsme si všim
li, že celý, pečlivě rekonstruovaný 
byl zasvěcen “ muzeu atejizma".

Asi 150 kilom etrů za Kyjevem se 
počasí prudce změnilo. Přišla metěl. 
Metěl je druh vánice, která někde ve 
Finsku zdvihne sníh a žene jej ve výši 
jednoho metru přes Ukrajinu někam 
na Krym. Z protijedoucích aut byly vi
dět sotva střechy a samozřejmě niko
ho ani nenapadlo, snad ze strachu z 
nepřátelských satelitů, rozsvítit. Na 
siln ici jsem se držel jen sluchem. 
Drobné bubnováná zmrazků a zbytků 
škváry do podběhů bylo signálem, že 
jsem ještě na cestě. Kdykoliv zesláb
lo, mohl jsem čekat na levé nebo na 
pravé straně vozu nízkou sněhovou 
bariéru. Za několik hodin jsem si už 
zvykl a rychlost okolo 100 km/h mi 
nepřipadala vysoká. Provoz zřídl na 
jedno — dvě auta za hodinu a neko
nečná rovina otupila  pozornost. Za
hlédli jsme směrovku s informací, že 
na křižovatku se siln icí do Charkova 
je 120 km.

Ze zasnění mne probudil nejistý 
pocit v té části těla, která je považo
vána za sídlo řidičského smyslu pro 
chování vozu. Ubral jsem plyn, a to 
byla chyba, neboť pod koly nebylo

nic než čistý led. Zadek vozu nás 
předjel a škodovka nereagovala ani 
na volant ani na plyn ani na brzdu. 
Kola se pojednou chytila — snad na 
kusu škváry — v okamžiku, kdy pře
dek směřoval ze silnice. Náraz zdvihl 
gejzír sněhu a auto pomalu zplužilo 
sněhovou bariéru do příkopu. Příkop 
to byl ovšem rozměru stalinských, a 
tak nedělalo žádné potíže se v něm 
otočit a pokračovat žádaným smě
rem. Proti jízdě na siln ici to nebyl tak 
velký rozdíl. Po několika kilometrech 
jízdy pangejtem se před námi objevil 
můstek. Byli jsme u jedné z křižova
tek, na nichž dokáže odbočit jen bul
dozer. Zřejmě také před nedávnem 
odbočoval, neboť povrchová ledová 
vrstva byla rozježdná a pod ní čtyři 
metry kvalitní černozemě, v níž auto 
uvízlo jak v piešťanském bahně.

Nastal čas se porozhlédnout. Byli 
jsme na poli. V rozestupu telegrafních 
sloupů se, až na neviditelný horizont, 
táhly zástupy pšeničných zcela zčer
nalých klasu. Pokud jsme mohli ve 
chvílích, kdy metěl povolila, vidět. 
Náš pokus aspoň trochu autem po
hnout skončil nezdarem. S mrazem 
zalezlým za nehty jsme se nasoukali 
nazpátek do auta a začali vzpomínat 
na nejbližší. Benzín nám mohl vydržet 
snad pár hodin, ale jestli do té doby 
přijede motocyklista, jsme nevěděli. 
Záchrana přijela v podobě omšelého 
náklaďáku s nápisem “ Dorožnaja 
služba” na boku. Z kabiny vyskočil 
chlapík ve frontovém vaťáku, ušanku 
na hlavě a nezbytnou papirosu v kout
ku úst.

“ No, što ugadilos, m olodci?” zeptal 
se, když obešel vozovku.

“To snad vidíš, zapadli jsme,” poví
dám nevlídně.

"Nu, ničevo," on na to s úsměvem a 
hvízdnul. Na korbě náklaďáku oživla 
hromádka sněhu a proměnila se v ku
lovité postavy. V tlustých vatovaných 
kabátcích, filcovaných válenkách, 
sukních, je jichž materiál připomínal 
pověstné kopřiváky základní vojen
ské služby, pytlovité palčáky na ru
kou a v rukou lopaty. Zpod šátků se 
na nás dívaly unavené oči sovětských 
žen. Řidič a zároveň vedoucí skupiny 
ukázal na škodovku a pracovní síly se 
uhelnými lopatami pustily do díla. 
Chtěl jsem jim trochu pomoci, ale po
té, co jsem sotva vytáhl lopatu z bláta, 
sjem toho zahanbeně nechal. Díval 
jsem se a v paměti se mi vybavovaly 
jiné  obličeje, jiné skupiny, jiná místa
— ale vždy stejná, těžká práce. Želez
niční most nedaleko Baranoviči — na 
každé straně mostu strážný s puškou 
přes rameno a uprostřed hlouček žen 
podbíjejících sochory koleje; pojízd
né plošiny na kremelské zdi, obsaze
né dvěma ženami, které zednickou 
štětkou obtahovaly obří zeď červe
nou hlinkou. Zeny s kolečky kamení, 
s lopatami, s krumpáči, ženy zhrub
lýma rukama přidávající cih ly na mos
kevských novostavbách, sovětské 
ženy...

Konečně byla škodovka z bláta na
půl venku. Řidič zacouval s náklad



ním autem až těsně k její zádi. Pro
hlédl si nespokojeně tenké příčky v 
motorovém prostoru a pro jistotu se 
zeptal: "Máte lano?” Neměli jsme, a 
tak se vyšplhal na korbu a shodil dolů 
lano, které mu zbylo snad po Gude- 
rianovi. Bylo tak tlusté a neohebné, 
že jsme nenašli místo, kde ho upevnit. 
Nakonec jsme je uvázali pomocí sně
hových řetězů, opasků a klínových 
řemenů. Nastartoval jsem škodovku a 
zařadil zpátečku, ň id ič  Voloďa nap
nul mohutné lano a náklaďák zabra l.'  
Marně. Přestože to byl vůz silniční 
služby, měl pneumatiky naprosto 
sjeté a ty byly na zledovatělém sněhu 
bez šance. To jsem ovšem Voloďu 
podcenil. Nacouval až těsně ke ško
dovce, zařadil dvojku a vyrazil. Zavřel 
jsem oči, neboť jsem už viděl český 
m otor na německém laně uhánět za 
americkým náklaďákem ruskou stepí. 
Auto se celé napnulo, natáhlo a s hla
sitým mlasknutím vyskočilo z bahna 
—^aby po několika metrech jízdy k 
můstku v něm uvízlo znovu. Teď už 
znervózněl i Voloďka. Postávali jsme 
v kroužku okolo uvězněného vozidla 
a nic nás nenapadalo. A pak se přiho
dilo něco jako zázrak. Ze zasněžené
ho odnikud, kolmo přes silnici, při
cházelo půl chlapa. Jak se postava 
blížila, pomalu se proměnila v ne
obyčejně dobře oblečeného muže v 
dlouhém plášti s mohérovou šálou, 
z pod níž lehce vyčníval límeček bílé 
košile a uzel kravaty. Na hlavě mohut
nou kožešinoovu ušanku a kožešina 
lemovala i límec kabátu. Na rukou 
semišové rukavice a místo obvyklé 
síťovky elegantní exekutivní kufřík se 
dvěma zámky. A bouře, nebouře, na 
nohou černé polobotky. “ Tudy nikdy 
neprojedete,” řekl bez pozdravu, “ta
dy je vždycky bláto, to musíte tady 
doprava, kde je příkop mělký a pev
ný."

Vlezl jsem do vozu, Voloďa s báryš- 
ňami a mým spolujezdcem Pavlem 
zatlačili, auto se pohnulo směrem, 
kam záhadný průchozí ukázal a vyjelo 
bez potíží na silnici. Vyskočil jsem 
ven a šel mu poděkovat. Nestál tam 
už, znovu mizel ve vánici. Pocítil jsem 
zmatek komisaře Bartoška z Čapkovy 
povídky Šlépěje.

Stmívalo se a podle fermanu jeho 
Veličenstva Inturistu jsme měli cestu 
přerušit. Rozhodli jsme se však pro 
pokus. Na nejbližším GAI postu jsem 
zpomalil jen přibližně a projel s roz
svícenými parkovacími světly tak, 
jak to dělají domorodci. Spoléhal 
jsem, že strážný v metelici nepostřeh
ne číslo vozu a i kdyby, nebude chtít 
kolegovi na příštím postu přiznat, že 
něco prošvihl. Věděl jsem také, že 
když se nic nepřihodí, budeme na 
další křižovatce přibližně o půl hodiny 
dříve, než budeme očekáváni. A vyšlo 
to. Příštím kontrolním místem jsem 
projel už bez zpomalení a vypadl z 
evidence. Až do Moskvy jsme měli od 
úřadu pokoj.

Pomalu jsem si zvykal nazvláštnos- 
ti siln ičního provozu v SSSR. Jezdíse 
zásadně prostředkem silnice. Vzhle

dem k tomu, že provoz není právě 
hustý, to tak nevadí. Ve dne. Dokud 
jsou aspoň vidět střechy vozů v proti
směru vyčnívající nad hladinu metěle.
V noci, dík zvykovému zatemnění, se 
stává jízda hazardem. Používání uka
zatelů směru je něčím neznámým. 
Většinou nefungují a v zimě jsou stej
ně tak omrzlé, že by blikání nebylo 
vidět. Vyvinul se zcela jiný  druh sig
nalizace. Odbočení doprava se ne
signalizuje vůbec. Co je komu do to
to?! A doleva, kdyby snad někoho v 
tom okamžiku napadlo předjíždět 
nebo čirou náhodou jelo něco v pro ti
směru, se signalizuje zřetelně — nej
méně dvakrát se mávne levými dveř
mi. Při rychlostech, jakým i se na zle
dovatělých silnicích nákladní auta 
pohybují, není nebezpečí, že by otev
řené dveře vytáhly řidiče za sebou 
ven. Mávnutí dveřmi je ovšem zname
ní ultimativní, neboť zpětná zrcátka 
mají auta nejvýš tak ještě třetí den po 
uvedení do provozu. Proto i v nejkru
tějším mrazu anebo spíš z mužné fra
jeřiny, vyčnívá z levého okna auto
mobilu vatovaný, prošív-aný loket. 
Vnitřní zrcátka nikdo nebere vážně, 
neboť díky módě zatažených záclo
nek na zadním okně jsou stejně k ni
čemu.

Blížili jsme se k Moskvě. Silnice se 
opět rozšířila, ale náledí zůstalo stej
né. Cesta před námi se leskla jako 
perfektní povrch hokejového hřiště. 
Led byl tak hladký, že se na něm ne
udržel ani sníh a málem ani my. Bylo 
to paradoxní, ale musel jsem jet rych
le, aby sněhové řetězy měly dostateč
nou odstředivou hmotu na rozbití 
zrcadlového povrchu. Autom obil do
konce držel stopu při bržděníod stov
ky do padesátikilometrové rychlosti, 
potom začal bruslit a obyčejně se za
stavil třením dveří o sněhovou barié
ru. Ještě že neznají svodidla a patní
ky.

Pojednou se mi zdálo, že vidím 
vpředu nějaké záblesky a stíny. Ubral 
jsem a dobruslil k temné hmotě asi 
patnácti nahromaděných nákladních 
aut, která skončila, když nestačí lado- 
brzdit, v prvním z nich, které dostalo 
smyk. Uprostřed tohoto polomu tech
niky byla malá mýtinka se starým la- 
vórem plným ohně. Hořela v něm 
směs nafty s benzínem, okolo, jako 
dvanáct měsíčků, seděli řid iči ztros
kotaných automobilů, hrálo se na ta
hací harmoniku a kolovaly lahve s 
vodkou. Vypnuli jsme m otor a šli se 
ohřát k ohni. Pod náspem silnice le
žely ještě další dva náklaďáky a okolo 
nich se válel snad tucet velkých elek
tromotorů.

“ Co s tím budete dělat?” zeptal 
jsem se. “ S tím ?” pohnul hlavou jeden 
z řidičů a pokrčil rameny. "Ale vy by
ste si měli šoupnout tu káru ke stra
ně,” řekl jiný, “za chvilku tu už musí 
bejt dorožnaja služba." Odstavili jsme 
vůz těsně k sněhovému mantinelu a 
čekali další dvě hodiny.

“Takhle nám brzy dojde benzín, 
když necháme běžet m otor kvůli to 
pení," uvažoval jsem nahlas. “A když

to vypnem, tak to v tomhle mrazu ni
kdy nenastartujeme,” oponoval Pa
vel. “ Potřebujete benzín? To není 
problém,” přišoural se k nám jeden z 
řidičů, “vyměníme vám ho za kus 
chleba.” “Za chleba??!” "Za chleba, 
už jsme tu dva dny a chleba došel,” 
reagoval na naše udivení řidič. Roz
dali jsme nějaké sušenky, pomeranče 
a banány, k nimž jsme museli přidat i 
návod k použití. Většina mužů okolo 
benzínové vatry nikdy předtím banán 
neviděla.

Za hodinu začal horizont blýskat 
načervenalou září a nocí se nesl hu
kot vysokoobjemového naftového 
motoru. “ Sedněte do auta a jak proje
de, dejte se hned za ním,” poradil nám 
nám známý a dolil nám vodky. Sám si 
pořádně nahnul z lahve. Za chvíli se 
objevil kolos. Čtyři nápravy a všechna 
kola poháněná. Snad včetně rezervy. 
Vpředu jako ohrom ný skalpel nebez
pečně čněla oblýskaná šípová rad li
ce. Stroj téměř neznatelně zpomalil, 
ale nezastavil. Světlomety vyhledaly 
mezeru v nahromaděných náklaďá
cích a do té pomalu namířil hrot plu
hu. Byla to podívaná jakož něm égro- 
tesky. Nákladní auta se rozskočila ja- 
ko hračky. Dvě se sesunula dolu s 
náspu a ani zbytek se po průjezdu 
s iln iční služby příliš nelišil od šrotu. 
Rychle jsem poděkoval je jich řid i
čům, kteří odněkud zase vytáhli lavór, 
v němž oheň jako zázrakem neuhasí. 
Zřejmě také žádná z lahví vodky ne
vzala za své. Cesta do Moskvy byla 
volná.
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Netrvalo ani hodinu a musel jsem 
znovu zoufale brzdit. Napříč přes 
siln ic i ležel autobus. Linka Kyjev— 
Moskva. Na jeho boční stěně stáli dva 
muži a otevřenými dveřmi pomáhali 
ven pasažérům. Většinou ženám s 
dětmi a krabicemi. Vedle autobusu 
sbírali ti, kteří se již dostali z jeho 
útrob ven, balíky, kufry, krabice spad
lé se střechy a odcházeli někam do 
tmy. Slíbil jsem, že nehodu oznámím 
na příštím GAI postu, ale jejich apatii 
jsem nikterak neovlivnil.

Moskva nás přivítala osvětlenými 
ulicemi, exkluzivními m ilicionáři v 
beránčích kožiších s americkými 
speedguny namontovanými za okny 
modrobílých BMW 3.0.

Po ubytování v obřím hotelu Rossi- 
ja s tradiční děžurnou na každém 
patře, jsme se jeli přihlásit do tiskové
ho centra. Dokonce o nás věděli a 
hned nám přidělili pomocníka, který 
se pečlivě staral, abychom ze soutěže 
viděli co nejméně. Za hranice Moskvy 
jsme nesměli — nepožádali jsme o 
to v dostatečném předstihu — a tak 
jsme viděli jen úvodní rychlostní 
zkoušky v koutě vnukovského letiště 
a na hippodromu. A i tam se soudruh 
přidělenec vždy pečlivě díval, kam 
míříme objektivy, abychom náhodou 
nezvěčnili něco státu nepřátelské
ho... Do Prahy jsme přivezli reportáž 
stručnou a kusou, leč publikovatel
nou. Ta nezapomenutelná část muse
la čekat na zveřejnění až v Západu. 
Dovětek:

Cesta zpátky byla jen o něco méně 
dobrodružná a skončila v Hloubětíně 
v třím etrové neosvětlené jámě upro
střed ulice. Ale jednu historku musím 
ještě přidat — stalo se v Minsku při 
jiných závodech.

Hlavní starostí chlapců závodníků 
bylo obstarání vhodných komsomo
lek pro erotické hrátky. To samo by 
vydalo na příběh, ale přeskočím to. 
Ráno po použití častovali tři jezdci 
AZNP Mladá Boleslav tři odvážné 
školačky v depu závodních vozů sní
daní. Chtěli se předvést coby výspa 
západní kultury, a tak naservírovali 
horkou vodu do konvice, kostkový 
cukr a plastikové šálky s talířky a na 
ně sáčkovaný čaj. Způsobně čekali, 
až děvčata začnou s obřadem. Ale 
těm se jaksi nechtělo, až ta nejodváž
nější ukázala na pytlík se šňurkou a 
zeptala se, co to je. Načež jeden z 
nich se smrtelně vážným výrazem ve 
tváři pravil lámanou ruštinou: “ No to 
je u nás takový zvyk jako je u vás. Vy 
tu pijete čaj tak, žesi dáte kostku cuk
ru do huby a přes ni srkáte hořký čaj. 
No a my si zase strčíme do pusy ten
hle pytlík a pijeme přes něj horkou 
vodu.” Nevím, co si v tom okamžiku 
pom yslely studentky o západní deka
denci, ale pohled na tři zmatené ob li
čeje se šňůrkami s etiketami Pickwick 
teabag na koncích, visícími z koutků 
úst, byl nezapomenutelný...

Dušan Neumann byl do roku 1981 
redaktorem a dramaturgem sportov
ního odděleni Čs. televize v Praze.

Interview

Z: Kristofori — Nositel kříže —jaká to 
životni symbolika. Proč se Rekové 
rodí na Padkarpatské Rusi a přitom  
mluvi maďarský?
JK: Nevím. Z Mukačeva, kde se ovšem 
m luvilo hlavně rusínsky, jsme odjeli v 
roce 1938 do Maďarska a tam jsm ež ili 
celou válku, až do roku 1946. A pak 
nás repatriovali do Československa. 
Otec byl starý straník — tedy komu
nista — a v Brně na repatriačním úřa
dě mu řekli “Seš náš člověk” , a šoupli 
ho do Vejprt, do severních Čech.
Z: A co jste tam, prosím vás, dělali? 
JK: Tátovi přidě lili statek po Něm
cích. Úspěšně jsme hospodařili dva 
roky. Chcíply nám jen dvě krávy, udu
sili jsme je bramborama, nevěděli 
jsme, jak na to. Tátovi jsem řek, že ať 
nepočítá s tím, že by ze mě byl socia
listický kulak. Šel jsem do Klášterce

Z: Kdy ses dostal ke kumštu? Měl jsi 
možnost dostat se vůbec k formální
mu kumštýřskému vzděláni v Česko
slovensku?
JK: Tu možnost jsem neměl. A měl 
jsem značný handicap: česky jsem se 
začal pořádně učit až po válce, litera
turu jsem neznal, když by mi byla pří
stupná, tak mě přece zavřeli. Takže 
jsem začal až po vojně, v šedesátém 
roce. S fórama...
Z: Ovšem, to jméno — Kristofori.
JK: Jenže nikdo mé nechtěl tisknout. 
První mě vzaly Divadelní noviny, a 
pak mi pomohl Karel Trinkewitz, pra
coval v ČTK, tam měli publikaci v 
němčině pro zahraničí. A tak se to za
čalo rozjíždět. Vzali mě do Svazu 
umělců, mohl jsem žít na volné noze. 
Dělal jsem s týmem architektů, a pak 
jsem se zejména pustil do ilustrace

Jan Kristofori — 
interview

V Ticinu, italsky mluvící části Švý
carska, za Locarnem u jezera Lago 
Maggiore vede silnice, posléze siln ič
ka údolím Valle Maggia do kopců vy
sokých, posléze ještě vyšší, až pak 
skonči u ledovce se vší správnou alp
skou scenérii kolem dokola. Pár kilo
metrů vzdálena je vesnička, kde v létě 
nejpouživanější řeči je asi čeština. 
Zde si před lety zakoupil dva přilehlé, 
starodávné, notně sešlé domy Jan 
Kristofori s chotí Jarmilou, a již je zve
lebili, znovustvořili do podoby a pů
vabu někdejších věků.

Jan Kristofori, držitel jména řecké
ho původu, narozen na Podkarpatské 
Rusi, kde mateřskou řečí mu byla ma
ďarština, nynější státní příslušník 
norský, švýcarský hradní pán, kum- 
štýř poctěný cenami italskými, evrop
skými, mezinárodními — muž rene- 
zanční.

V létě 1983 za ním na sídlo zajel a v 
houfu dvaceti, možná že třiceti náv
štěvou dlících našinců se za ZÁPAD 
vyptával Ota Ulč.

nad Ohří, v Bechyni dělat keramickou 
školu. A pak na textilku do Semil — 
textil mě vždy zajímal — a pak mě za
vřeli.
Z: Kdy a proč?
JK: V roce 1951. V Semilech bylo to tiž  
sanatorium, kde jeden profesor, na 
jméno už si nevzpomínám, dělal po
kusy na farářích. A jeden náš kama
rád znal ošetřovatelku, ta mu to ve 
slabé chvilce prozradila. A nám — byli 
jsme přece velmi mladí — to nedalo 
nechat si zprávu o tak hrozném svin
stvu jen pro sebe. Začali jsme vyrábět 
letáky, cyklostylovat, uvádět jména 
farářů, činnost nám rostla, já to do
plňoval karikaturama, no a pak to 
prasklo.
Z; Kolik js i dostal?
JK: Deset let. Odseděl jsem si sedm 
roků, až do osmapadesátého.
Z; A pak tě přidělili k té užitečné so
cialistické práci?
JK: Nemohl jsem nic najít. Nakonec 
mě vzali invalidé. Ano, prosím. Doktor 
mi vystavil potvrzení, dodnes je mám
— že Jan Kristofori je tělesně a dušev
ně zdráv a tudíž je schopen stát se 
zaměstnancem Svazu invalidů. Jenže 
za půl roku jsem musel na vojnu, na 
dva roky k Černým baronům — Ruzy
ně, stavět letiště, Bohosudov.



knih. Žil jsem v Praze, m inulost mi 
nikdo nepřipomínal, do partaje ne
tahal.
Z: A jak tomu tedy bylo s odchodem z 
Československa?
JK: Začnu trošku oklikou: Vždycky 
jsem musel mít nějaký starý barák, 
tak jsem si v Kuněticích koupil mlýn 
z třináctého století. A zrovna 21. srp
na 1968 jsme oslavovali otevření vn it
řní části — ateliér a tak. A slyšíme An
tonovy, jak nad námi brumlají... Byli 
zrovna u nás na návštěvě norští žur
nalisté, ti znali moji m inulost a řekli: 
“ Ty tady přece nemůžeš zůstat". Ješ
tě jsem stačil natisknout nějaké letá
ky a odjeli jsme do Norska. Jenže mě 
to  pořád nedalo — a v květnu 1969, 
zrovna když se dostával Husák k mo
ci, tak jsme se vrátili do Prahy. Ale to 
už všechno šlo z kopce, každý se bál 
něco organizovat, situace mi připa
dala beznadějná, věděl jsem, že dřív 
nebo později mě stejně zavřou, pro
tože mám nevymáchanou hubu — a 
tak jsme natrvalo odjeli, týden před 
tím, než zavřeli hranice.
Z: Jak js i na Západě začal?
JK: Začal jsem jako designer pro nor
skou firmu, a u té jsem dodneška.
Z: A co děláš?
JK: To je exportní firma s kovovými 
výrobky, tedy asi jako Motokov kdysi 
u nás, a já pro ně navrhuju výstavy, 
tři, č tyři do roka — autosalón v Žene- 
vě, zimní sport v Mnichově, Paříž a 
texaský Houston. Udělám návrh, dám 
architektům , ti to rozkreslí, pošle se 
to jedné fi rmě v Torontu, ta to zhotoví, 
a já se pak jen jedu podívat a zkontro
lovat výsledek.
Z: Moment. Jestliže máš trvalé za
městnáni v Norsku, jak to, že půlroku  
trávíš ve Švýcarech na tvrzi Kunětice 
II?
JK: Šéfovi jsem řekl, že je hloupost, 
abych seděl denně v kanceláři, když 
to mohu vymyslet jinde, a on s tím 
souhlasil. Č ili já práci připravím v 
zimě a pak odjedu. Tahle symbióza už 
trvá čtrnáct let.
Z: Jak jsi prorazil jako kumštýř na 
norský trh?
JK: Byla to dřina. Makal jsem šest
náct hodin denně. V roce 1972 se mi 
povedla ta Deklarace lidských práv, 
vizuálně jsem ji zpracoval na dvaceti 
obrazech, a mělo to odezvu. Putovní 
výstava, natiskla se z toho spousta 
grafických listů, knih, tak jsem se do
stal do povědomí norského publika, a 
taky jsem se dostal do je jich  umělec
kého svazu.
Z: Píše se o tobě jako o norském nebo 
českém umělci?
JK: Norském.
Z: A zažil jsi v tom Svazu nějakou dis
kriminaci — že ty jako cizinec?
JK: Velkou, ale z jiného důvodu: pro
to, že jsou všichni levičáci, leví radi
kálové. Já po první schůzi odešel s 
tím, že tohle není pro mě vůbec nic 
nového, co tam říkají, že v tom jsem 
žil dvacet let. Já s nimi prakticky ne
mám žádný kontakt. Oni bojkotují mě 
a já zas je.

Z: Jako kumštýři ti nemohou ublížit, 
ne? Nebo mohli by tě škrtit, vy bojko
tovat?
JK: Tendence byla. Univerzita objed
nala do foyeru velkou malbu, já to 
udělal, jenže schvalovací komise, slo
žená z radikálů, jen co se dozvěděla, 
že to jsem já, ostře byla proti, a byl z 
toho skandál.
Z: Tvůj unikátní styl — vize: seš nábo
ženský člověk?
JK: Jsem věřící člověk.
Z: Rovněž nejsem přesvědčen o ne
existenci boží. Do jaké míry v tvé in
spiraci a zaměření figuruje zkušenost 
kriminálnická? Jistě js i viděl lid i trpí
cí, mroucí.
JK: No právě, to byl asi hlavní impuls 
k té mé technice, jež je dynamická, 
dramatická ve svém vizuálním stylu. 
Z: Svěř se nám se svoji technikou. 
JK: Je to strukturální — sádra mícha
ná s bílkem z vajec a s pryskyřicí. Mí
chám tuhle masu, velice pomalu 
schne a tvrdne, takže se to dá mode
lovat. Pak se voskuje různě barevně. 
Z: Jak dlouho ti trvalo, než jsi tu tech
niku vyzkoumal? Nebo ses ráno pro
budil...
JK: Ne, hledal jsem všemožně — ale 
b u ď to  nedrželo formu, nebo to pras
kalo, loupalo se — asi tři roky jsem to 
hledal. A pak dlouhou dobu — celých 
deset let jsem se věnoval těm lidským, 
humanistickým motivům. Asi před ro
kem jsem už cítil, že tahle kapitola 
končí, že jsem řekl, co jsem potřebo
val říci.
Z: A teď děláš něco radikálně jinačího
— tvoje skříňky, truhly, truhličky, 
středověké miniatury. Co tě to po
sedlo?
JK: V podstatě jsem hravý tvor. A ni
kdy jsem neměl pořádnou možnost a 
příležitost hrát si.
Z: Ano, mýval Jan, medvídek krásný. 
JK: N aživobytí mám, taksi můžu hrát. 
A začal jsem montovat ty skříňky. 
Mám rád Antiquitáten. Antikvárnosti. 
Mým tajným snem bylo dělat fa lz ifi
káty.
Z: Neříkej! Nevyrobil jsi Hitlerovy me- 
moáry?
JK: Nevyrobil. Teď dělám stoleté ná
bytky.
Z: Komu to prodáváš? Američanům? 
JK: Ne. Já to začal dělat pro sebe, ne 
na prodej. Ale teď začínám dostávat 
objednávky.
Z: Na objednávku udělat tisíc let sta
ré kredence — to se mi líbí.
JK: M iniatury — to pro mě znamená 
intim itu, pohodu, pohody. Všude se 
dělá z násilí a ošklivosti program, 
proč já bych z malých kousků krásy 
nemohl udělat program? A lid i se 
zbláznili a kupují skříňky jakoď iv i.
Z: Počkej, to sem chodí jako na pouť 
nebo ty to někam posíláš?
JK: Obojí. Problém je, někdo si objed
nává starožitnost pro moderní účely. 
Z: Že člověk antikvami výrobek otev
ře, a z toho vypadne IBM kompjútr? 
JK: Jedna velká firma, co staví rada
rové stanice, se mi ozvala, že by chtě
la něco tradičního...

Z: Třeba se ti ozvou z Pentagonu, 
abys jim udělal šifonér na atomovou 
bombu. Kamuflovanou.
JK: A poslat v dárkovém balení do 
Moskvy, a až by to rozbalovali, jako 
ty bábušky, jednu v druhé a pořád 
menší a nakonec buch!
Z: Jsi lonely wolf, samorost. Postrá
dal jsi někdy nedostatek dumáni este
tických kolektivů, univerzitní prostře
dí? Myslíš, že bys byl lepši kumštýř? 
JK: Nevím. Teoreticky bych věděl 
mnohem víc, ale mohla by to být zá
brana — pracuji dost impulzivně.
Z; Z  českých umělců kdo tě inspiro
val, při pomyšlení na koho máš teplo 
u srdce?
JK: Medek. A Tonda Tomalík. Bohu
žel, velmi brzo zemřel. A někteří špa
nělští strukturalisté mě nadchli.
Z: Kdybych byl redaktorem kulturní 
rubriky Rudého práva, jak bych asi 
správně stranicky zformuloval úsu
dek či spíš odsudek tvých prací— de
kadentní buržoazní formalismus?
JK: Pseudoikonální, religiózně tmář- 
ský, obskurantistický, podlehl mysti- 
cismu z doby císaře Rudolfa Třetího. 
Naprosto nevyjadřuje tep dělnické 
třídy.
Z: Jsi ve styku s českými umělci zde 
na Západě?
JK: Ano, značně. Není tady mezi námi 
taková rivalita jako kdysi doma. Jsme 
vůči sobě víc tolerantní.
Z; A co umělci, co doma zůstali?
JK: O ficiá lní uměni, to je ovšem 
poušť — jak jinak. Ale ti, co dělají do 
šuplíku, zejména mladí lidé — jejich 
úroveň je někdy vynikající. Dostávám 
pravidelně reprodukce jejich prací, 
fotky. Musí teď  pracovat, jako my 
jsme se snažili, před dvaceti lety.
Z: Kdybys dostal roční placenou do
volenou, kamkoliv na světě, s výjim
kou Ticina, kam bys jel, hravý mývale, 
přemýšlet, skotačit, činit? Ne jako 
turista s dalekohledem — ale co by tě 
táhlo za ruku, aby ses umělecky roz
běsnil, ať už je to nepokažená scené
rie nebo nedýchatelný industriálni 
vzduch?
JK: To se nedá odpovědět — právě 
proto, že jsou tady ty možnosti, že vše 
je dostupné. A když dostanu zálusk, 
tak to tady zamkneme, a odjedeme 
courat, kam nás to právě táhne.

Mistr mě provedl po tvrzi Kuněti
ce II, do svých čarodějných dílen, jež 
voní dřevem a páchnou klihem. Zde 
tedy vytváří apatykářské skříňky, ftaš
tičky, miniaturní misály. Pídimužíci 
alchymisté a astrologové mu asi po- 
mahají. Nevím, zda objevil kámen 
mudrců, zda již ukuchtil první kilo 
zlata, ale elixír života, formulku mlá
dí, svěžesti energie, tu už nepochyb
ně vydumal.

Večer nás, celou návštěvnickou 
hordu, pozval k horalům na tancovač- 
ku, štěbětal italsky, všichni ho tam 
znají, objímají se s našim velikánem. 
Načež jsme vypili hříšné množství 
vína.

□



Interview s 
Martinem 
Harníčkem
Z. Vy jste před časem vyemigroval z 
Československa na Západ. Jak k to
mu došlo a co tomu předcházelo?
H: Teď už mám politický azyl, tak mů
žu směle prohlásit, že vlastně po litic 
kým emigrantem jsem jenom tak na
půl. Možná taky jen ze třetinky. Pů
vodně jsem totiž chtěl z Českosloven
ska prchnout před něčím dalekostraš- 
nějším, než je nedodržování lidských 
práv a policejní zvůle a bůhví co ještě 
se udává běžně jako důvody k emi
graci. Smrtelně jsem se nesnášel s 
tchýní. To je jistě normální, jenomže 
u nás hrozilo, že dojde k něčemu 
strašnému a já věděl, že musím jít od 
ní někam hodně daleko, nebo hrozba 
se stane skutečností, a tak jsem, aby
chom vypadli co nejdříve, rozpoutal 
okolo sebe takové menší politické 
dusno, které by nás vystěhovalo. Ko
nečně — byl jsem chartista, v Kanadě 
mi vyšla prý protikom unistická kníž
ka, tak to nebyl žádný problém. A 
abych byl co nejdál, tak jsem původ
ně uvažoval o tom, že odjedeme se 
ženou, která tím vším samozřejmě 
dost trpěla, do Austrálie. Tam hned 
tak nepřiletí, jsem si říkal. A všechno 
se vyvíjelo zdárně, byly mi dělány 
problémy, které jsem sám vyprovoko
val, jako kvůli té knížce mě vyhodili z 
práce a najednou bum! S milou tchýní 
jsem se usmířil, najednou to nebyla 
tchýně, ale maminka, a všechno jsme 
si tak hezky vypovídali, že bylo zjev
né, že emigrace je zbytečná. Tak jsme 
šli se ženou na polic ii;'zrovna jsme 
dostali předvolání, a podepsali jsme 
jim, že emigrovat už nehodláme a že 
za současné situace svůj úmysl ruší
me. A už jsem si našel novou práci, a 
všechno se zdálo, že bude v pořádku, 
když najednou začali na mě naléhat, 
abych se tedy skutečně vystěhoval. 
Po tom všem taky nebylo divu. Trošku 
vyhrožovali, ale hlavní problém byl 
jinde. Já vtom  počátečním pobouření 
okolo sebe mlátil jako zběsilý a psal 
jsem dopisy Husákovi, že se musím 
ihned vystěhovat a kamarád Karel 
Trinkewitz to na Západě zveřejňoval 
a teď jsem nemoh najednou to, co 
jsem napsal, odvolat. A protože zřej
mě jim  záleželo najednou na tom, 
abychom rychle odjeli, tak se s námi 
nijak nemazali a vystavili nám papíry 
div ne na počkání. Konečně, jako kaž
dý normální člověk v Československu 
jsem poklonkoval před Západem, ne
bezpečí u mě stejně bylo i před tou 
akcí, že si na mě pořádně došlápnou, 
a tak moc jsem zase proti tomu nebyl, 
podívat se do světa, tedy jsme odjeli 
do západního Německa. Abychom 
byli blíž maminkám.

□

Z: Trochu to zlehčujete. Z práce vás 
přece, jak sám říkáte, propustili kvůli 
vaši knize.
H: To je pravda. Jako důvod výpovědi 
bylo udáno, že jsem v knize, která by
la na Západě vydána, napadal socia
listické zřízení, ale možná, kdybych 
na sebe nebyl upozornil, tak by se na 
mé vykašlali. A i když mi pan estébé 
říkal, že by mě pro ni mohli soudně 
stíhat, pochybuju, že by k tomu došlo. 
Ale fakt je, že mě to tam u nás, pokud 
jsem tam byl, skutečně pořádně, 
abych řekl otisknutelně, štvalo. A jéjej, 
jak já je nenáviděl. Jenomže teď, když 
jsem venku a nic už s nimi nemám, tak 
mě ta nenávist poněkud přešla. Asi 
zase začne, až je budeme mít tady, 
ale snad k tomu nedojde. Tak se teď 
rozhlížím okolo sebe a koukám, co se 
mi nelíbí v mém novém působišti.

Z: A co se vám nelibi?
H: Teď jsem v Německu. Proti státu 
nemůžu říct ani slovo. Naopak, posta
rali se o nás, poskytli nám útočiště, 
a kdyby se člověku tolik nestýskalo, 
bylo by nám hej. Jsem tu teprve pár 
měsíců, ale žiju v blahém vědomí, že 
stát je tu pro lid a n ikoliv lidi pro stát. 
A to je velká věc. Ale má němčina je 
zatím mizivá a tak přicházím do styku 
povětšinou se záležitostmi em igrant- 
skými. A to je kolikrát bekaný.
Z; A co vás popouzí?
H: Teď jsem kupříkladu pobyl čtvrt 
roku v lágru pro uprchlíky. Tábor je 
obsazen kdekým z celého světa. Ra
sismus ze strany Čechoslováků je ne
uvěřitelný a odporný. Barevní obyva
telé lágru jsou “černý huby” a bohu
žel výrok jako “ támhlety baráky s tě
ma černejma držkama bych podpálil i 
s tím, co je v n ich” naprosto není oje
dinělý. A lidé, kteří podobně hovoří, a 
nejde naneštěstí o výjimečné jedince, 
vykládají, jak z Československa u- 
prchli před fašismem a za demokracií. 
Němečtí komunisti si tu nedávno udě
lali takovou malou demonstraci. Já 
rozhodně nepatřím k lidem, kteří by 
komunisty měli rádi. Ale výrok “ do 
jednoho je postřílet!" ze strany čes
kého demokrata, mi pořádně hýbne 
žlučí. Demokracie, kde není místo pro 
jakoukoliv národnost, rasu, či po litic 

kou příslušnost, není demokracií. Na
štěstí je stanovisko německé vlády j i 
né než těch, kterým tak ochotně po
skytuje politický azyl. Ale možná je 
ten rasismus výsledkem dlouholeté
ho působení československé politiky 
na duši československého občana, 
protože jsem se často s takovým zje
vem setkával i u nás.
Z: Jak to?
H: No, oficiá lní politika komunistic
kých států překypuje láskou ke všem 
barevným a utlačovaným. To by bylo 
samozřejmé chvályhodné, kdyby to 
bylo myšleno upřímně a nezištně. A 
tak, protože normální Čechoslovák ať 
už navenek nebo jen pro sebe je proti 
všemu, co pochází od vlády, tak se z 
našinců vychovávají rasisti. Mám do
jem, že to má pouze jeden pozitivní 
prvek.
Z: Jaký?
H: Vzhledem k otevřené nenávisti vů
či Izraeli dosti markantní zánik anti
semitismu.
Z: Nyní, když máte již azyl a nejste už 
v táboře, co budete podnikat?
H: Především půjdeme do šprachkur- 
su. Má němčina je sice dost dobrá na 
to, abych udělal hodnotný nákup v 
samoobsluze, ale co kdýž bych potře
boval něco koupit u soukromníka? 
Manželka to má dobré — chtěla by 
prodávat kytičky a bude dělat h lucho
němou. Ale nevím, možná vy to ob 
stálo v poetické Paříži, ale kdoví, co 
na to Němci? Když jsme sem přijeli, 
tak jsem si nějakou chvíli myslel, že 
bych se mohl propasírovat někam, 
kde se dělá protikom unistická pro
paganda a že bych se tak slušně uži
vil. Jenže — jak jsem řekl — ta pravá 
nenávist už je fuč a kdybych to dělal 
bez ní, tak by mi to připadalo, jako 
kdybych u nás z ryzího korytismu 
pracoval pro komunisty. A kromě to 
ho na to nějak nemám. Když tak sle- 
duju, co se tady kolikrát napíše či řek
ne, to se mnou zacloumá. Forma pro- 
tibolševické propagandy nejednou 
nenechá člověka na pochybách,že je 
tvořena odchovanci stylu a slovníku 
Rudého práva. Jsou lidé, jako třeba 
přítel Trinkewitz, který je taky v Ně
mecku, kteří v sobě mají tu správnou 
nenávist a užívají ji, aniž z toho něco 
mají. Dělají si politickou práci jako 
koníčka a osobní nutnost. To si pova- 
žuju, třebaže já mám jiného koníčka. 
Ale nějak nemůžu stoprocentně věřit 
lidem, kteří to mají jako zaměstnání a 
žijí si z toho  náramně.Možnáale, kdy
bych chtěl být objektivní, což v tom to 
případě nechci, že bych si musel p ři
znat, že určitá nevraživost, kterou k 
takovým chovám, pramení z toho, že 
mě jeden pořádně vypékl a udělal ze 
mne takového vola, že o tom  tady ne
můžu vůbec mluvit. Když jsem se to 
dozvěděl, tak mě to čaplo takřka přes 
noc. No, a tak se zkrátka, třebaže to 
říkám nerad, budu živit prací. Jsem 
diplomovaná zdravotní sestřička s 
d louholetou praxí a tak budu muset 
svých znalostí v tomhle oboru využít, 
abych živil rodinu. I když bych daleko



Humor
radši přišel k bezpracnému zisku. Už 
vlastně rok jsem nešáhl na práci a ně
jak náramně mi to chutná. Doba, kdy 
jsem byl u nás vyhozený z práce a stal 
se ze mě vlastně pronásledovaný d i
sident, patří k nejhezčím, jaké jsem 
za dlouhá léta prožil.
Z: Abychom se dostali také k vaši kni
ze Maso. Když jste j i  napsal, žil jste v 
Československu. Nemůžete tvrdit, že 
život okolo vás neměl na knize podíl. 
Jak vznikla a proč?
H: Všechno je jinak. Přímo novelce 
Maso dala vzniknout má ješitnost a 
pýcha. Dal jsem přečíst Karlovi T rin - 
kewitzovi Albína, který vyšel později v 
sixty ejt společně s Masem. A jemu se 
to líb ilo. Tak jsem mu dal přečíst další 
svoje věci, ale ty už se mu to lik  nelí
bily. Byl to vlastně první člověk, který 
literaturu dělal vědecky, který četl 
moje věci — zatím jsem to dával jen 
lidem ze svého nejbližšího okruhu. A 
tak jsem si řekl: Já mu ukážu, že umím 
napsat i něco dobrýho. Honem jsem 
si sedl a za měsíc jsem mu mezi řečí 
odevzdal Maso. A to se mu zase líbilo! 
Hned to nabízel po samizdatech, ale 
poslali ho do háje, že nejsou pro
středky na to , vydávat kdejakou volo- 
vinu. Takže to nakonec vydali manže
lé Škvorečtí. Čili když jsem posledně 
četl, že “ básník Martin Harníček zde 
reaguje na sovětskou okupaci če sko 
slovenská” , koukal jsem na to jako 
blázen. Zaprvé jsem slušný člověk a 
žádný básník a za druhé jsem reago
val na Trinkew itzovu kritiku. Samo
zřejmě, moje věci jsou o zlu a proti 
zlu, aspoň to tak myslím, a tedy se to 
dotýká bohužel i Československa. 
Ale určitě nejen jeho a nejen komu
nismu.
Z: Říkáte, že Karel Trinkewitz četl i 
jiné vaše věci. To tedy znamená, že 
jste toho napsal více. Budete nadále 
publikovat?
H: To nemůže rozhodnout já sám. 
Bylo mi naznačeno, že jsem si Masem 
dal vysoko laťku a že tedy teď  musím 
psát ještě lepší věci, aby se to dalo vy
dat. Já to sice příliš nechápu, protože 
podle mě Maso žádná velká sláva ne
ní, a jestli se mi něco povedlo, tak je to - 
to odm ítnutí — a když vyšlo Maso v 
Kanadě, tak mi to ostatní začali vydá
vat v aspoň samizdatech u nás doma, 
ale samozřejmě se pokusím v zájmu 
ukojení své ješitnosti ještě něco vy
produkovat. A jestli je holt Maso mé 
životní dílo, tak si budu i tady na Zá
padě psát pěkně do šuplíku. A nebo 
se možná taky na všechno vykašlu a 
budu se věnovat jenom svému koníč
ku.
Z: Jakému?
H: Obžerství.

Harničkův román MASO, vydaný Six
ty Eight Publishers, Corp., vyšel prá
vě v západním Německu v naklada
telství Roitman Verlag pod titulem  
FLEISCH.

Ukázky z khížky "Jan Burian a Jiří 
Dědeček — Texty" by se daly zařadit 
do mnoha rubrik. My jsme vybrali 
básně více či méně komické, a proto 
jsou v rubrice humoru.

Knížku vydal v roce 1982 Český fo- 
noklub Jonáš, a to jako interní zájmo
vou publikaci pro své členy. Náklad 
byl 2.500 výtisků, tedy zcela m inimál
ní. Jan Burian je synem E. F. Buriana.

Život a dílo 
Jana Buriana
(preventivní nekrolog)

"Sběrači, sběrači, 
vás má maršál nejradši, 
už postřílel, co moh, 
a nyní znaven chrni 
Na rohu někde poblíž trafiky 
Oběsil se prý Andersen

Jan Burian se narodil jako syn su
dého počtu rodičů a prožil krásné 
dětství v Inkubátoru, malém městeč
ku na jihu  Mongolská. Jinošská léta 
pak strávil v la tinsko—americkém 
Krematoriu de Janieru a ce lý zbytek 
života cestoval. Rád vzpom íná na svůj 
pobyt v takových aglomeracích, ja
kými jsou Žiar nad Hronom, Ledeč 
nad Sázavou nebo Brandýs nad La
bem. Po letech bohémského života se 
konečně usadil v Praze nad Vltavou.

Zde mu zasadila krutou ránu věrná 
životní družka Puberta, která, jak poz
ději sám doznává, na nočních to u l
kách městem poněkud zastydla a zá
hy jej opustila  navždy. Zoufa lý  umě
lec hledá útěchu v a lkoholu a po ně
kolika neúspěšných pokusech o se
bevraždu se konečně ožení. Děti na 
sebe nenechají d louho čekat — prvé 
mu žena povije již  po týdenní zná
mosti. Burian má konečně pocit, že se 
na něho usmálo štěstí a vrhá se do 
práce.

Začíná jako uklízeč několika vino
hradských domů. Zde při stereotypní 
manuální práci rodí se jeho prvotina
— zatím se k ní sbírá materiál, to  jest 
rozličné papíry a vajgly, dále pak roz
hovory^ vyslechnuté za dveřmi ná
jemníků. Prvotinu však nikdy nenapí
še, vajgly vykouří a odposlechnuté 
hovory zpeněží v té podobě, v jaké je 
zapsal.

Nějaký čas se potu lu je  po Čechách 
a nechává se najímat: tu jako námezd
ní houpací kůň, tu jako švihadlo, až na 
vrcholu tvůrčí krize konečně žádá o 
poukaz do lázní. Místo vytoužených 
Františkových je nucen akceptovat 
Tahiti. Zde se mu však natolik zhnusí 
zhýra lost ženského obyvatelstva, že 
se ještě týž den vrací kraulem zpátky 
na Vinohrady. Cestou se setkává s 
kolektivem  žraloků a hovoří s nim i o 
otázkách zajímajících obě strany, 
zejména o film u Čelisti.

Před nedávnem se znovu přestěho

val a nyní dožívá v hradčanském bytě 
nedaleko restaurace zvané “ U černé
ho vola” . Posledním úkolem nás, li
terárních historiků, zůstává tedy pou
ze zjistit, zdali se tak onen podnik 
jmenoval již  předtím...

Miniportrét 
Jiřího Dědečka
(druhého nejlepšího zpěváka na světě)

Na takové jméno musí být člověk 
silná povaha. Od dětství s tím má sa- 
mé problémy. Říká se, že už dětské 
sestry v porodnic i, vezoucí kojence 
ke krmení, trop ily  si z něj žerty as ob
libou pokřikova ly na chodbách: Po
dej mi toho Dědečka! Kvůli jménu prý 
Jiřík přišel i o takové vym oženosti ja 
ko dudlík, Sunar, gumové ka lhotky a 
pleny, takže od útlého dětství neměl, 
jak se říká, na růžích ustláno.

Jiná věc je jeho knír. Zvědavcům 
obyčejně s úsměvem odpovídá, že ho 
nosí proto, že má příliš vysoké čelo, 
ale to není pravda. Ve skutečnosti vů
bec žádné čelo nemá. Knír nosí proto, 
že když si ho v pět ráno holí, v šest 
vypadá jako somrák a v sedm musí 
poprvé stříhat. Ví, že kdyby nestříhal, 
do večera by si po kníru šlapal.

Jméno a knír, to jsou dvě ze tří jeho 
charakterových vlastností. Ta třetí je 
jeho neuvěřitelně dobrá povaha. Kdy
bych vám vyprávěl, jak dobrá, neuvě
říte. Už v pubertě se rozhodl, že bude 
obšťastňovat lidstvo. Řekl, že ví, že 
nejde obšťastnit celé lidstvo najed
nou, že to chce dělat postupněaženy 
mají přednost. Dokáže v tom to směru 
vyvíjet značné pracovní úsilí, podal 
dokonce několik zlepšovacích návr
hů, vydal řadu knih. Jen tak namát
kou: sbírku poezie Slizké písně, f ilo 
zofickou esej Poskvrněné nepočetí, 
paměti Každý den jinak, ka tastro fický 
příběh nazvaný A po kalypsu apoka
lypsu!, román z temného středověku 
s názvem Am or a m or s podtitu lem  
Když je ženám všechno jedno, tech
n ickou příručku Polohová štafeta
4 x 400 m a jiné  publikace.

Seznámili jsme se za takových dost 
neobvyklých okolností. Jednou jsem 
přišel dřív z práce domů a našel ho v 
koupelně. Velmi jsem se bavil, když 
mi manželka vyprávěla, jak vlezl svět
líkem ze sousedního bytu, odkud 
prchal před žárlivým  sousedem, který 
se vrátil dřív z práce domů a našel ho 
v koupelně... Musím říci, že se mi 
hned zdálo, jako by k nám do rodiny 
patřil, možná proto, že si byli nápad
ně podobní s mým starším synkem. 
Až na ten obrovský knír, který Děde
ček ještě tenkrát neměl, zatím co můj 
tříle tý  synek ano. Opravdu. Líbil se 
mi, i mojí ženě, řekl jsem jí to, nebyla 
proti, tak jsme si Dědečka ponechali.



Hus
Šestého dne v červenci, 
někdy pozdě k ránu, 
zdály se mi čtyři sny 
přesně podle plánu.
A ten pátej, to byl hnus, 
trval jenom chvili — 
zdálo se mi, že jsem Hus, 
co ho upálili.
Kolem kvanta křesťanů 
víceméně z nudy 
čekaly, zda přestanu 
hlásat jisté bludy.
Odvolal jsem, co jsem moh, 
bylo toho hodně 
(já už jako mátej hoch 
míval hrůzu z vohně),

odvolal jsem, co jsem moh, 
přislíb il jsem změnu, 
a stejně mě nakonec 
šoupli do plamenů.
Už to se mnou skutečně 
vypadalo blbě, 
když tu jsem se probudil 
s cigaretou v hubě.
Postel byla v plamenech, 
pálila mne pusa, 
a já cítil, že jsem Čech, 
krajan toho Husa.

Zima
Slunce stálo v zenitu, 
najednou je v čudu; 
zmizelo a neni tu.
Brzy za nim pudu.

Svítilo nám do očí, 
pak nám dalo kvinde; 
že prej si jen odskočí, 
a teď svítí jinde.

Ale to si odskáče, 
že nás v zimě zebe! 
Včera v noci tryskáče 
obklíčily nebe.

Lidi šetří na deky 
a časy se mění — 
Slunce má teď navěky 
zákaz vycházení.

Potkáš-li maršála
Potkáš-H maršála, 
třikrát ho vyzvi, 
aby ti ukázal 
šrámy a jizvy.

Pokud ti vyhoví 
a úkol splní, 
jde budko z bojiště, 
a nebo z trní...
Sešlo se šest maršálů 
v mundurech zlacených 
a vyslovilo pochvalu 
sběračům raněných:

"Sběrači, sběrači, 
vás má maršál nejradši, 
každýho seberete 
žádnej vám nestačí.
Nepřátelský zaměřovač 
až provede korekci, 
proměníte prostou sbírku 
v unikátní kolekci."

Potkáš-li maršála 
v malebné zbroji, 
obrať se k němu co 
k direktiv zdroji.
Vyslechni úkoly, 
ani se nehni, 
odpověz Provedu! 
pozdrav a zběhni...
Když bojový duch krni, 
kdekdo má obavy, 
jen maršál slastně vrnl 
a větří popravy.
Prst na spoušti ho brní, 
už postřílel, co moh, 
a nyni znaven chrní 
a sni jak malý hoch:

V krajině bodláčí, 
lebedy a pýru,
že jednou posvačí 
holubičku míru.

V Braníku, v Podolí, 
v M ichli či v Libni, 
potkáš-li maršála, 
tak se mu vyhni.

Jinak tě seřeže 
maršálskou holí, 
což jednak zamrzí, 
a jednak bolí.
Válka, to je branný výlet
o špuntových pistolkách, 
ze kterých se může střílet 
dokonce i po holkách.

Válka neni bez půvabů, 
je to mužné veselí, 
miliony měkkých srabů 
se zde pěkně zocelí,
Zocelí se jich tu kvanta, 
pak tu leži bez řečí — 
od vojína po seržanta, 
malí, větší, největši.

Potkáš-li maršála, 
třikrát ho vyzvi, 
aby ti ukázal, 
šrámy a jizvy.
Pokud však bez šrámu 
bude a bilej, 
neváhej, naláduj, 
zam iř a střílej...

Praporní obvaziště, 
zahrado zelená, 
jak slyším kulky svištět, 
vím, co to znamená:

Půjdu krokem vítěze, 
zásobníky v sumce, 
než nade mnou vyleze 
atomové slunce.

Pohádka

Tři zlaté vlasy děda Vševěda 
Dávno už někdo zpeněžil 
Úředník Zlatovlásku prohledá 
Kouká co by z ní vytěžil

Jelena poranili turisti 
Smoliček je prý známý flink
I loupežník se rychle pojistil 
Vyměnil flintu za smoking
Princezna netřese se před drakem 
Když v noci běží do krytu 
A jestliže je dlouho pod mrakem 
Teče Popelce do bytu

Jeniček a Mařenka už bezmála 
Leži pod stolem op ili 
Bajaju Polednice udala
I živou vodu rozlili
Podle zpráv z dnešní Černé kroniky 
Co znějí trochu jako sen 
Na rohu někde poblíž trafiky 
Oběsil se prý Andersen

Blues o násilí
Na nebi kvete hvězdná louka 
Sýček si v dálce tence houká 
Zakletý do klaksónů aut
Před domem postává 
Podivná postava 
Rozcvičuje se na knokaut

Je to tvůj manžel vzteky černá 
Už poznal že mu nejsi věrná 
A teď se tváří jako ras

Hraje si na Claye 
Uplivne zakleje 
Předvádí jak mi zlomí vaz
Řeknu ti je mi z toho nanic 
Namísto pěstí drtič sanic 
Má sílu zuřivého kance 
A neví co je tolerance

Dřív než mě praští těžkou tyčí 
Řeknu mu něco co ho zničí 
Řeknu mu něco co ho málo potěší 
Že násilí nic neřeší!

Moje holka
Moje holka vstává do tmy 
Na stěnách spi pavouci 
A na lůžku zbyde důlek 
Horkej Teplej Chladnoucí

Důlek jako tajná zpráva 
Kterou nikdo nehlidá 
Moje holka do tmy vstává 
Nesní ani nesnídá
Nesměje se jako kdysi 
Nespi ani nezpívá 
Neodbírá časopisy 
Ani se s tím neskrývá
Stala se s n i divná změna 
Já to asi nesnesu 
Smutná je a zařezaná 
Ve výrobním procesu



Fragment neznámého 
díla 
Járy (da) Cimrmana

Jedním z nejméně probádaných 
období (da) Cimrmanova života je 
deset měsíců, či dle jiných  autorů de
set let, strávených (v druhém případě 
nedobrovolně) v Sovětském svazu 
někdy mezi roky 1917 až 1977. Tím 
cennější je proto nález, nalezený odb. 
učitelem  Milošem Šuchmou (žádný 
příbuzenský vztah k redaktorovi to 
hoto journa lu) v Jerevanu, hlavním 
městě Arm énské SSR.

Nález pozůstává z dvou listů vy tr
žených zřejmě z linkovaného školní
ho sešitu, jaké se používaly v prvních 
třídách obecných škol ještě za první 
republiky. Listy byly popsány pouze 
po jedné straně (da) C imrmanovým  
typ icky dětským písmem, jež bylo 
ovšem výsledkem (da) C imrmanovy 
teorie antig ra fo log ické  obrany sou
kromí; druhou stranu použil hospod
ský vinárny, kde byl nález nalezen, a 
napsal na ni varování OPILCI BU
DOU OBSLOUŽENI, AVŠAK ZJIŠ
TĚNI!, které vyvěsil v okně. Dle in fo r
mací hostinského, zanechal lis ty v 
podniku před mnoha lety host, jenž 
byl obsloužen, avšak zjištěn, a neměl 
už čas posbírat všechen svůj majetek. 
Host hovořil ruský s rakouským  pří
zvukem a nápadně se nepodobal (da) 
C imrmanovi. Víme ovšem, že (da) C i
mrman se v té době (tj. mezi lety 1917- 
1977) intenzivně zabýval teorií pře
vleků.

Text na dvoulistě neměl začátel ani 
konec. Znalec marxismu, leninism u a 
m anicury Prof. Dr. Šáva Sabouk, D.S. 
však rozborem fragm entu přesvědči
vě dokázal, že jde o náčrt k novele či 
k románu, který se (da) C imrman dle 
některých chystal napsat, nebo snad 
skutečně napsal, pod vlivem před
nášky Maxima Gorkého o soc ia lis tic 
kém realismu, (da) Cimrman, dle Sa- 
bouka, správně pochopil, že podsta
tou této m etody je m arxistická d ia lek
tika, tedy snaha o postup pro tik lady 
sm ěřující ke konečné synthese těch
to p ro tik ladů. Ve fragm entálním  ná
črtu (da) C imrman zřejm ě načrtával 
nové pojetí d ia logu a s ním spojené 
věty uvozovací, jež by na rozdíl od 
neprotik ladnosti buržoasního realis
mu, zachytilo  celou rozporup lnost 
rea lity a zároveň je jí d ia lektickou jed
notu, novátorskou metodu socia lis
tického realismu.

Zde Šuchm ův (odb. uč.) nález v 
plném znění:

“ Tom u ty  nerozumíš,” vysvětlil Va- 
sil.

"Kde mám berle?” pobíhal zmateně 
stachanovec.

“ Ruce vzhůru!” nedal se čekista.
"E iffe lova věž!”  uhodl druhý ta jem 

ník na první pohled.

“H itler, H itler...” pátral v paměti ve
doucí po litického  školení.

"P řijm ě te  mou upřím nou  sou
strast,” ťala do živého Nataša.

“Jsi jako obrázek,” přirovnal Kolja*
“Tobě natrhnu dršku,” naznačil 

ubohý p ionýr Morozov.
“Ty boty jsou mi žalostně malé," 

zpozoroval soudruh Lenin.
“ Prasáku,” hvízdla překvapením 

Marusja.
“Tak ti nevím...”  blesklo hlavou 

Kuzmovi.
“ Proklaté m ýdlo!” uklouzlo Taťáně.
“A fu j,” rozplývala se Nataša.
“ I já jsem býval, vojáci, m lád,” za

lhal staršina Scrjabin.
“Zemětřesení?”  zpozorněl cestova

tel.
"Safra, safra, ňák se mi neotvírá pa

dák,” sýčkoval poručík.
"Uznávám, že jsem stará svině,” há

jil se tajemník.
“ Peníze nebo život," váhal přepa

dený.
“ Rači to podlezem,” přeskočil hlas 

Jevrejimovi.
“ Rasputine!" lála velitelka.
“Jsem jenom  člověk,” inform oval 

Beria.
“ Nicméně, šibenice vás nem ine," 

dodal sm ířlivě prokurátor.
“ Roztrhám tě na tisíc kusů,” upřes

nil Andropov.
“ Jakýpak fraky!” rozepjala mu lí

meček něžná Xenie.
“ Budte rád," poradil Leonid.
“Ten by sežral i z čerta kule," pře

háněl pop.
“ Přetrhl jsem vám řeč,” navázal 

Gorký.
“Jsi božská, Louiso,” m ýlil se Jev- 

tušenko.
“Jen když mně zvostaly aspoň no

hy,” mávl rukou kavalerista.
“ Nechtěl jsem se vás do tknou t,” za

lehl Boris Annu.
“Jsme v pasti,” zívl G rigori.
"Mám nápad!” užasl předseda.
“ To je  konec,” začala A lexandra 

Lvovna.

“ Vy jste Lenin!” dovtípil se soudruh.
“ Ty víš hovno, co je láska,” odváděl 

jinam  řeč Vaška.
“ Tomu ty nerozumíš,” vysvětlil 

Nástěnce.
“A ko likpak je vám vlastně roků?” 

tázal se sluha Iriny oklikou.
“ Dobré ráno!” vyštěkl Sergej místo 

obvyklého pozdravu.
“ No tak třeba hřebec,” p řipustil 

zootechnik.
“ Buď  jen m ou,” navrhl Arkadij.
“ To zas bude clo ,” pronesl o lym p ij

ský vítěz.
“ Hurá!” zasnil se.

Zde nalezený fragm ent končí. Zbý
vá doufat, že příští nálezy vyjeví text, 
v němž podobné d ia lektické d ia logy 
budou začleněny do neméně d ia lek
tického vyprávění.

Prof. Dr. Igor Vosolsobě, C. Sc. 
zasloužilý cimrmanolog, v.r.

□

Kuchařský předpis
Salat Iz kartofela I kukuruzy
Smícháme brambory a kukuřičná 
zrna. Zalijeme marinádou z oleje a 
pepře. Navršíme do salátové mísy a 
ozdobíme cibulovou nati nebo pažít- 
kou. Přesypeme do klosetové misy a 
dobře spláchneme.

Josef Hladík

Naši vtipálkové
Praha, 23. října 1983: 
Československá vláda a kom unistic
ká strana Československa vydaly 
prohlášení, že československý lid si 
přeje, aby na jeho území byly rozmís
těny další sovětské rakety.

'  I  ]
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Emigrace
Ota uie

Nedobrá zpráva o emigračních 
možnostech

Týká se těhotných či těhotenství 
zam ýšlejících zájem ců/zájem kyň o 
em igraci do anlgosaských zemí. Štěd
rý p rinc ip  ius soli je to tiž  ohrožen a ve 
Velké Británii zcela pohřben s p lat
ností od 1. ledna 1983. Svět se unavil, 
n ikdo už n ikoho nevítá, kdepak a ltru
ismus, člověčí podání ruky, dejte nám 
s tím pokoj, a pakáži přibouchnout 
nos mezi dveře. A škvír k p roniknutí 
ubývá, ubývá.

Co je ius soli: vznik práva státního 
občanství, založený na pouhém místě 
narození, bez ohledu na národnost 
rodičů. Francouzská novomanželka 
na svatební cestě Kanadou porodí a 
potomek se stane vlastníkem dvojího 
občanství: kanadského a po rodičích 
francouzského. Když ale Kanaďanka 
porodí ve Francii, děcko nezíská fran 
couzské občanství, neboť ve Francii
— stejně jako například ve Švýcarsku, 
Švédsku, Německu a Rakousku — 
platí princip  ius sanguinis, tedy právo 
občanství odvozené to liko  z národ
nosti rodičů.

Nový britský Nationality Act nemí
ní ochraňovat A lb ion před hordami z 
Evropy, ale z Asie a A friky. Přísluš
nost k britskému Společenství (Com- 
m onwealth) už nic neznamená. Pře
ptejte se Indů. Pákistánců, A fričanů 
západních i východních, Jamajčanů 
či jiných  zájemců o právo pobytu z 
karibské oblasti. Nejvíc jsou zasaženy 
m ilióny obyvatel Hongkongu, kde v 
nedlouhé budoucností vyprší nájem
ní právo, Peking převezme m oc a 
chudáci majitelé britského leč kolo
niálního pasu nebudou vpuštěni do 
mateřské, či spíš macešské země.

Ve svých článcích (Západ, únor
1981, duben 1982) jsem se zm ínil o 
možnosti předběhnout ve fron tě  če
katelů na přistěhovalecké vízum do 
USA — to tiž  přijet s útěžkem na tu ris 
tické  vízum, porod it Američana, a tím 
tedy získat přednostní im igrační prá
vo pro rodiče. Bez této strategie by se 
zájemci za velkou louži vůbec nedos
ta li — zejména ne ti bez příbuzen
ských vztahů nebo bez pozoruhodné 
kvalifikace.

Am erickým  tiskem již proběhly 
návrhy vzít si příklad z Velké Británie 
a rovněž zrušit p rinc ip  ius soli. Dosud 
se tak nestalo a nevěřím, že ke kroku 
dojde ve zbývajících letech této deká
dy: muselo by to tiž  dojít k osnově 
ústavy (14th Am endment), což je pro
ces neobyčejně zdlouhavý.

Právo získání am erického občan
ství pro děcko v USA narozené z m at
ky tu ris tky, legální či ilegální návštěv
nice, zůstává tedy zachováno. Jenže

vyhráno není a jedenadvacet let ne
bude! Preferenční přistěhovalecké 
právo z titu lu  blízkého příbuzenského 
vztahu — čili ono předběhnutí ve 
frontě  — to tiž  nevzniká porozením 
Američana, ale Am eričanovým  po
dáním žádosti ve prospěch rodičů c i
zinců. A právo vzniká nabytím z le ti
losti — proto oněch zrůdných jedna
dvacet let čekání.

(
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Nový, d louho očekávaný, pečlivě 
form ulovaný zákon (t.zv. S im pson— 
Mazzoli Im m igration Reform and 
C ontro l Act), zahynul v Kongresu, 
zlikvidovali ho demokraté, zejména 
předseda Sněmovny reprezentantů 
Thomas P. 0 ’Neill. Důvodem nebyl 
obsah zákona, ale po litické  nevýho
dy, jež by prý přinesl.

Takže nepřehlednost, protik lady, 
nesrovnalosti zůstávají, a m ilióny ile- 
gálů z Latinské Am eriky přibývají. Le
tos jich  p rý  dorazilo deset miliónů, 
nikdo ovšem pořádně neví. Též tím to 
způsobem m ohutní po litické zázemí, 
k větší výhodě demokratů než repub
likánů. A k nevýhodě většiny obyva
telstva bez ohledu na politickou pří
slušnost. V řadě oblastí, zejména v 
Kalifornii a Texasu, se úřady sociá l
ního zabezpečení hroutí pod nápo
rem žadatelů, a dvojjazyčné školní 
vyučování se stává normou.

Kdo se nechce dát k ilegálům a mí
ní usilovat o uznání statusu uprchlíka, 
bude muset zdolat nemalou překáž
ku. V roce 1951 Organizace spoje
ných národů přijala dokument zvaný 
“ Convention Relating to the Status of 
Refugees” . Uprchlík je v ní definován 
jako osoba, jež se obává pronásledo
vání ve vlastní zemi ("who fears per- 
secution in his country of o rig in ” ) z 
důvodů takových a takových.

Jenže v roce 1980 vyšel v USA nový 
zákon — the Refugee Act — se zúže
nou definicí. Strach z pronásledování 
nestačí, strach musí být důvodný (“a 
w ell-founded fear of being persecut- 
ed” ). Důkazní břemeno nese žadatel, 
váhu břemena posoudí požadovaná 
strana. Poněkud jsem se angažoval v 
případě uprchnuvšího čínského me
teorologa a toh le  pak nejsou m alič
kosti.

Deset tisíc Afgánců z údobí sovět
ské internacionální pom oci již  obdr
želo uprch lický status. Neuspěli ale 
například žadatelé maďarské národ
nosti z Rumunska, ač přece je na
prosto prokázáno, že s maďarskou 
menšinou v Transylvánii se zachází 
dost hanebně.

V roce 1980 se do USA dostalo víc 
než 800.000 legálních přistěhovalců, 
čili více než 2.000 denně. Jedna denní 
kvóta by stačila ročnímu zájmu Če
choslováků. Jenže my ji nedostane
me.

Evropa již  není středem zájmu, a i 
když se nám to nelíbí, d ivit se nemů
žeme. V Asii, Africe, a místy v Latinské 
Am erice se prchá za podmínek a z 
podmínek, jim ž Evropa odvykla, po
kud je kdy vůbec poznala. Není mi 
například známo, že by aspoň jeden 
Kambodžan dorazil do thajského 
Treiskirchenu v žigulíku, napěcho
vaném spotřebním i statky.

Při tom hle sepisování levou rukou 
lis tu ji v publikaci nazvané WORLD 
REFUGEE SURVEY 1983. O citu ji ně
co ze sta tistiky o stavu potřebných



Stanislav Reiniš

Emigrovat nebo ne?
(A když emigrovat, tak jak?)

Asie: 5,295.600 (2 toho 2,800.000 
A fghánců v Pákistánu).

Afrika: 1,921.000 (nejvíc — 500.000
— ze Somálska).

Lat. Amerika: 312.500 (zejména El 
Salvador a Nicaragua).

Vých. Asie: 256.400 (zejména Indo- 
číňané v Thajsku).

Evropa: 30.700.
Jsme tedy na konci. Naprostá vět

šina uprchlíků  sídlí m om entá lněv Ra
kousku: 17.700, a z toho je 14.600 Po
láků. Zbývá 3.100, statistická m alič
kost, jež zahrnuje našince, ostatní 
členy zemí tábora míru a příležitostně 
zavandrované Habešany.

Navštívil mě příjemný pražský pá
rek — manžel s papíry legálního při
stěhovalce (“ permanent resident” , 
ekvivalet toho, čemu Kanaďané říkají 
“landed im m igrant"), manželka s pa
píry jen návštěvními, a právem pobytu 
již  prošlým . Právě že nechtěla čekat 
na im igrační vízum v Traiskirchenu 
mezi majiteli žigulíků, přijela jako 
turistka a nyní se musí věnovat tu ris 
tickým  zájezdům na úřad ve Filadelfii 
a obměkčovat, aby ji nedeportovali. 
Za několik málo měsíců též porodí 
Američana, jenž v roce 2005 získá 
plnoletost, a tím i právo zažádat si o 
legální převoz, respektive legální po
držení m atičky v Americe.

United States Im m igration and 
Naturalization Service má patrně 
oprávněnou pověst nejpřepracova
nější a nejméně výkonné větve fede
rální byrokracie. Pražskou čekanku 
n ikdo neodváží, v posledním sděleníz 
Fi ladelfie se dozvěděla, že ú řad je za
valen případy Haiťanů a vše ostatní 
musí počkat, a jak že dlouho, nikdo 
neví.

Šel jsem se přeptat na počet sku
tečně vyvezených Východoevropanů. 
Na příslušném úřadě mi oznámili, že 
vědí jen o jednom  případu, o polském 
námořníkovi, co seskočil z lodi na 
pacifickém  břehu, na souši se oženil, 
a načež se neráčil dostavit ani k jed
nomu pohovoru. Zahazoval obsílky. 
A patrně někoho natolik dopálil, že 
vydal příkaz frajera odexpedovat.

Služba čtenářům

Emilie Fraňková-Břehovská hledá 
svého bratra Antonfna Fraňka, který 
odešel v roce 1969 do Rakouska.- 
Zprávu na adresu: Canada-Montreal, 
4611 Linton Apt. 5, H3W 1K2.

český pomocný dělník, nezaměstna
ný, stáří 40 let, svobodný, zkracho
vaná existence, by se rád pokusil o 
nový začátek v Kanadě. Řeči neznám 
a nikoho také. Hledám přítelkyni do 
života, která by mi pomohla. Snad by 
přitom mohlo něco společně vznik
nout. Adresa: Petr Kotraba, Florastr.
11, 4057, Basel, Switzerland, Evropa.

Vdova 60 let hledá inteligentního pří
tele. Zn.: “Dobrá kuchařka”.

Ludvík Vaculík v Českémsnáři m lu
vě s despektem o lidech, kteří se roz
hodli em igrovat z Československa. Z 
některých pasáží této kn ihy (která je 
podle mého názoru nejvíc ze všeho 
sm utným  a trag ickým  hrdinským  
eposem) vyplývá, že by se emigrovat 
nemělo, že lidé, kteří odcházejí, vlast
ně zrazují náš národní boj, že to pros
tě vzdali a už se s nim i nedá počítat...

Vaculík má v jistém  ohledu pravdu. 
Bez aktivního odporu doma v Česko
slovensku nemá č innost' em igrantů 
příliš smyslu. Tento odpor, i když za
tím nemá afghánských rozměrů, vy
užívá jak skulin  a prostorů v o fic iá l
ních strukturách, tak i paralelních, 
neofic iá ln ích cest a cestiček, a je tím 
nejdůležitějším , co dnes v našem ná
rodním životě máme. C hytří a vynalé
zaví lidé, kteří dovedou pron iknout 
zacementovanou byrokracií a něco 
prosadit, zasluhují náš obdiv.

Já si však vážím i těch, kteří se roz
hodnou skoncovat s frustrací socia
lis tického způsobu života a odejít. 
Není to snadné rozhodnutí. Mnozí k 
němu dozrávají d louho, a pečlivé se 
připravují. Jiní se rozhodnou rychle. 
Je jich dítě začne chod it do školy a oni 
si uvědomí nehoráznost toho, co se 
tam učí. V tom  okam žiku si řeknou, 
že prostě nechtějí, aby je jich  dítě m u
selo procházet řetězem lží a nesmys
lů, kterým  museli procházet oni — a 
udělají vše pro to, aby se dostali ven i 
s celou rodinou.

Toto  hlasování patami, jak říkají 
Anglosasové, každý rok naplní uprch
lické tábory lidm i nejrůznějšího so
ciálního původu i stupně vědomí to 
to, co je za hranicemi čeká.

Systém inform ací a sdělovacích 
prostředků v zemích reálného socia
lismu je prolhaný. Věc, která se v no
vinách napíše a v televizi řekne, se 
považuje za nepravdu a pravý opak 
zpráv se tedy autom aticky považuje 
za pravdu. Skutečnost je mnohem 
složitější. Rudé Právo někdy lže abso
lutně a stoprocentně, někdy však 
pravdu pouze překroutí tak, že ve 
zprávě zůstává ještě zrnko pravdy, i 
když utopené ve výkalu nesmyslu. 
Lidé, kteří vyjíždějí ven, velmi dobře 
vědí, co nechtějí. Teprve za hranicemi 
se však začínají propracovávat k to^ 
mu, co vlastně mají chtít, a jak složitá 
je pravda života v otevřené dem okra
tické  zemi.

Mnozí noví em igranti si myslí, že 
život na Západě je zrcadlovým  obra
zem života na Východě. Co tam dě
lá pravá ruka, tady dělá levá. C IA je 
zrcadlovým  obrazem KGB, dobrovol
né em igrantské organizace jsou zr
cadlovým obrazem “ dobrovolného” 
ROH a podobně. Teprve když nový

em igrant projde řetězem nedorozu
mění, uvědomí si, že dobrovolnost je 
tady opravdu dobrovolná, polic ie  jed
ná podle pravidel, která občan může 
použít i proti ní, že se nemusí bát do
movních důvěrníků a u ličních výbo
rů, protože prostě neexistují, že ne
musí zdob it okna na výročí Velké 
francouzské revoluce... Ale to posled
ní snad em igrant ví už předem.

Jsou však určité  věci, které by kaž
dý měl vědět, než vyjede. Ušetří si tím
i některá zklamání.

Hlavní věc, kterou před em igrací 
má člověk zvládnout, je jazyk. Mnozí 
si myslí, že se jaksi autom aticky naučí 
anglicky, švédsky, německy, až bu
dou v zemi nějakou dobu žít. Ihned po 
příchodu do nové země se nově pří
chozí rozdělí na dvě skupiny, na ty, 
kteří mohou komunikovat, a na ty, 
kteří nemohou. Ti, kteří se domluví, 
pak jsou mnohem úspěšnější při h le
dání zaměstnání a usazování. To, co 
říkám, není samozřejmost. Mnoho 
em igrantů podceňuje učení ještě v 
uprchlickém  táboře a pak se diví. 
Znám mnoho případů kvalifikova
ných lidí, kteří z tra tili několik let práce 
ve svém oboru právě kvůli jazyku. 
Proto — dejte učit své děti anglicky, 
učte se i vy.

Druhá důležitá otázka je, v kterém 
věku je vlastně emigrace nejsnazší. 
Ve yěku pod dvacet let je em igrace 
těžká, protože většina lidí nemá po
řádnou kvalifikaci. Po dvacítce je však 
každého roku škoda. Nejlepší věk je 
těsně po dokončení školy, dokud má 
člověk čerstvé vědomosti a může pak 
snadno skládat v cizině všelijaké 
zkoušky. Výhodný je  také odchod 
před dokončením  univerzity, kdy č lo 
věk může dostudovat už za hranice
mi. Mladí pak mají ještě m noho let na 
to, aby si vytvořili život podle svého.

Jak jsem již řekl, v mnoha oborech 
se musí počítat s tím, že v některých 
em igračních zemích je nutné skládat 
zkoušky, které jsou často velmi ob 
tížné. Jako jeden příklad mohu uvést 
zubní lékařství — em igrantovi to mů
že trvat i několik let, než se mu podaří 
zkouškami projít. Někteří zubaři dá
vají přednost tomu, studovat znova 
rok nebo dva na univerzitě. Lékaři to 
v mnoha zemích mají vůbec dosti těž
ké, protože jich  je dnes všude pom ěr
ný dostatek.

Jsou určité  obory, kde je možnost 
uplatnění nulová. Socia lističtí práv
níci, učite lé  a podobné obory musí 
počítat s tím, že budou muset změnit 
kvalifikaci a dělat něco úplně jiného.

Pracovníci z techn ických oborů, 
program átoři, s laboproudaři a ostat
ní musí počítat také s tím, že je jich  
obory jdou na Západě rychle dopře-



nespokojení, a ví, že individuální od
por je možný jen za cenu nesmírných 
obětí a u člověka, o kterém se ve světě 
neví, má často bezúčelně sebevra
žedný charakter. U tlačite lský systém 
má mnoho charakteristik — korum 
pující a zkorumpovanou moc a ome
zenost s tra n ic k o — byrokra tického  
systému, hospodářské nedostatky, 
frustraci a odcizení člověka, tlak na 
charakter, p itom ost o fic iá ln í filozofie  
a propagandy, nemožnost sebereali
zace, zcela zbytečný každodenní boj 
o to, co člověk potřebuje k životu, 
ztrátu perspektiv... Lidé, kteří odchá
zejí, vyjadřují své pocity různě. “ Už se 
tam nedalo dýchat", “Já už bych to 
nějak doklepal, ale ty děti by tím mu
sely procházet znovu” , “ Pořád se mi 
tam chtělo z toho všeho zvracet” . Po
važoval bych za nespravedlivé ozna
čit kohokoliv za “ hospodářského” 
uprchlíka. Je to spíše vše dohromady, 
a v systému absolutní moci je hospo
dářství tak jako tak nedílnou součástí 
po litiky. Přes tato nedorozum ěnístar- 
ší em igranti těm novým pomáhají, ra
dí, a přijím ají je mezi sebe. To, co jsem 
zde popsal, není nutné zveličovat a 
generalizovat.

Naše em igrace je únikem z nehu- 
mánního systému, který toho to lik 
nasliboval a nic nesplnil. Proto je na
še em igrace radostná, optim istická. 
M álokdo z nás má pocity nalomenos- 
ti, vykořenění a ztráty perspektiv. 
Spíše je tomu naopak. Dnešní em i
grace z Československa je činem, 
který dá člověku nové perspektivy. 
Em igrant je opět pánem svého osudu. 
Em igrant má před sebou všechny 
možnosti světa. Jde jen o to, jak jich  
účelně využít.

Emigrace je však zároveň výrazem 
odporu obyčejných, normálních lidí 
vůči systému, který není systémem 
je jich  svobodné volby. Em igrant má 
tedy i povinnost tady v zahraničí ho
vořit o tom, jak onen systém opravdu 
uvnitř pracuje a varovat před ním. 
Em igrant nedostává svůj nový, lepší 
život zadarmo. Em igrant p latí tím, že 
hovoří, přesvědčuje, inform uje ty, 
kteří měli to štěstí, že se tam nenaro
dili. To dělají ti poúnoroví, posrpnoví i 
pozdější a je to tak správné.

Snad se tato úvaha stane podnětěm 
k diskusi o emigraci, je jích kladech a 
záporech. Doufám, že čtenáři napíší, 
co ještě by měl nový em igrant vědět, a 
nač má být připraven. Západ je pře
devším časopisem pro em igranty o 
em igrantech, a takováto diskuse je v 
něm tedy zcela na místě.
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Jana Krůtová

Těm, kteří 
půjdou za námi...

A ještě jednou se pro jít po Karlově 
mostě a poh ladit očima Vltavu a so
chy svátých... a ještě jednou se pro
běhnout u ličkam i svého dětství a m la
dosti, pozastavit se na místech, kde 
jsme chtěli, ale nemohli prožít “ nej
lepší léta našeho života” ...

A můj muž — ještě jednou se projít 
zámeckým parkem, zahradou, lužním 
lesem, obh lédnout všechny ty desítky 
hektarů, které chtěly, ale nem ohly dát 
do pořádku ani ty nejpoctivější české 
ruce, protože jich  bylo tak málo a 
úředníků tak mnoho... a tak aspoň 
ještě jednou se přesvědčit, že mladé 
kaštany rostou a jednou udusí džung
li kopřiv...

A můj syn — ještě jednou se pro
běhnout po kurtech ve Stromovce, 
ještě jednou ukázat leg itim aci při 
vstupu do vlastní školy... ještě jed 
nou...

“ K životu je třeba odvahy,” řekla mi 
nejlepší přítelkyně když mě — snad 
naposledy — objala po třice ti letech 
přátelství a p řiba lila  do mého kufru 
rezolutně dva své vlněné svetry. Moc
krát jsem si ta slova opakovala v hod i
nách, které následovaly...

Ve chvíli, kdy se před námi v úzké 
soutěsce objevila hraniční závora a 
začala se pomalu zvedat a my jsme 
proje li, hory se jakoby sym bolicky 
rozestoupily a h luboko pod námi le
želo to, čemu se říká “svobodnýsvět” . 
Večer jsem zaklepala na dveře úplně 
neznámé fary v malé vesničce a úplně 
neznámý farář nám půjčil peníze na 
další útěk a místo, aby chtěl znát mé 
jméno, popřál mi hodně síly a pože
hnání v našem druhém domově...

A tak jsme utíkali nocí a ještě za půl 
hodiny jsme se přistih li, že na pusté 
s iln ic i šeptáme jak blázni. A s odva
hou jsme vstoup ili i do lágru v Trais- 
kirchenu. S trohost starých kasáren 
ztratila  hodně ze své nevlídnosti už 
při prvních slovech rakouského po li
cisty, který nám s úsměvěm řekl — 
“ nic se nebojte, tady se vám už nic 
nestane". A pak jsme byli za mřížemi 
čtvrtého patra a bylo nám hrozně 
dobře, protože zvenku nás pozdravo
valy zvony, které jsme už tak d louho 
neslyšeli a v chodbě se o mříže opřeni 
objím ali dva m ladí lidé a vedly se tu 
docela svobodné debaty a byl tu svět 
v kostce. V šest ráno nás vodili ve 
štrůdlu na snídani a po stropech přís
ných chodeb se zvětšovaly a zm enšo
valy naše stíny jako průvod z Bergma- 
nova Mlčení, ale nebylo v nás ani tro 
chu deprese, protože naši strážci byli 
mladí, vlídní, ochotní pom oci a pora
dit. A tak jsme se za těch pět dní za 
mřížemi a na palandách, v prostředí, 
které by snad m ohlo připom ínat k ri
minál, začali c ítit jako lidé, protože se 
s námi po d louhých letech začalo

m luvit a jednat jako s lidm i. Kladli 
jsme otevřené otázky a dostávali jsme 
otevřené odpovědi, i když často ne 
potěšitelné. Ale byl to otevřený dialog 
a všechny slušné lidské bytosti na 
světě spolu vedou pravdivé, i když 
často ne potěšitelné dialogy. Poznali 
jsme za těch pět dní mnoho odvahy, 
která měla vždycky tvář svých nosite
lů: Padesátníky, kteří hod ili do kanálu 
klíče od vily, kterou sami stavěli deset 
let a utekli, aby je jich  jediná dcera 
konečně mohla studovat to, co chce. 
Malou Lenku, která ve svých čtyřech 
letech uměla říci třem i jazyky jak se 
jmenuje, ona, máma i táta a kam ji ma
jí vrátit, kdyby se náhodou ztratila  v 
podivných jugoslávských poměrech 
uprchlického tábora UNO... Slyšeli 
jsme o Afgánci, který naložil na sta
rou m otorku vše co měl — ženu a šest 
dětí a prostřílel se několika zeměmi a 
hranicemi, jedno dítě mu zastře lili na 
prsou a žena nosila pod srdcem další. 
“ Nezapomenu,” říkal, když ukazoval 
dva cejchy, vypálené na ruce, zname
ní, kterým  se ce jchují v jeho zemi lidé 
tak, jako se u nás dřív cejchoval d oby
tek... Polský Stašek měl za sebou še
desát let, kariéru univerzitního pro fe
sora, smrt syna, předáka Solidarity 
a sm rt přítele, který sa jako lékař vrátil 
ze stáže v Anglii a do rána byl pověšen 
na vlastním opasku na plotě... M ladý 
Jugoslávec, když včera vydrbal své 
dva malé kluky, vyprávěl o tom, jak je 
někdy těžké sehnat litr mléka pro dítě 
a jak on, jako kontrarozvědčík, ne
chce jednou střílet do vlastních lidí, 
kteří povstanou proti nové kom unis
tické šlechtě... A ti vym ydlení Turci, 
kteří mě jako plavovlásce přidávali v 
jídelně tak rádi ananasový kompot, ti 
se k odvaze teprve dostávali, hrůza 
jim  ještě koukala z očí...

Po pěti dnech se otevřely dveře a 
my jsme vešli do zahrady a šli jsme k 
fotografovi, pro poukázky na pobyt 
kdesi v horách, pro prozatímní leg iti
mace. Venku padalo listí, žluté a čer
vené a snášelo se mi do dlaně “jak 
peníz, tiše položený s lepci” .

A pak jsme seděli v kanceláři AFCR 
a snažili se pochopit, co všechno nám 
může nabídnout svět a co my jemu. A 
přikyvovali jsme, že je to na světě těž
ké, protože ono je to opravdu velice 
těžké. Ale já jsem chvíli neposloucha
la. Napadlo mě totiž, že není n ic tak 
těžkého, jako život bez perspektivy...

A ještě jednou, vteřinu před tím, 
než mě úslužný rakouský polic ista  
naložil zavazadla do dodávkového 
Mercedesu, který nás měl odvézt do 
penziónu, ještě vteřinu předtím  jsem 
se podívala nahoru, za mříže čtvrtého 
poschodí I. budovy a viděla jsem ty 
m aličké mávající lid ičky a taky jsem 
jim  zamávala oběma rukama nad hla
vou, protože i na ně už zítra nebo po
zítří čeká život, ke kterému je třeba 
odvahy. Těch pět dní, strávených v 
našem prvním rakouském domové, 
obyčejném , kasárenském a přece 
vlídném lágru, mi dodalo víru, že je  jí 
na světě ještě pořád dost. Opravdu 
dost, abychom  nemuseli zoufat.



Směrnice

Josef škvorecký

Concerto to End 
All Concertos

Přiznám se, že titu l tohohle  článku 
je trochu  podvod: nepůjde o muziku, 
což by bylo zajímavější. Půjde o exu
lanty, kteří si upravili stah strany a 
vlády kolem své osobnosti; o tzv. 
upravence. A žádný jin ý  titu l mi pro 
článek nenapadl.

Píše se o nich už mnoho let, nikam 
to nevede, a přitom  lze sotva pochy
bovat, že upravenectví je klasická fo r
ma čecháčkovství, jak tento fenomén 
nazývá profesor Černý. Není tedy asi 
vhodné mávnout rukou, třebaže to n i
kam nevede. Tohle by mělo být něco 
na způsob stručného shrnutí proble 
m atiky nebo, pokud to nezní příliš do
mýšlivě, malé tečky za debatou. Od
tud Stan Kenton v titu lu .

Všichni, včetně upravenců, mají o 
dobrod in í zákona, o němž mluvíme, 
přinejmenším  smíšené pocity; většina 
(aspoň doufám) považuje úpravu 
vztahů za svinstvo, jak pokud jde  o ty, 
co si to vym ysleli, tak pokud jde o ty, 
kteří na to skočili.

Skočenci — m ohu-li si dovo lit u l- 
čismus — uvádějí na svou obranu tři 
argum enty:

1) Emigroval jsem proto, abych byl 
svobodný, a nedám si takto nabytou 
svobodu nikým  a ničím omezovat!

2) Písemný slib, že upravenec se 
bude na Západě chovat jako řádný 
občan socia lis tické  vlasti? Prosím 
vás, to n ikdo nebere vážně! Takových 
věcí jsme se všichni napodepisovali!

3) Chci ještě jednou v životě spatřit 
umírající, resp. starou a přepravy ne
schopnou, maminku!

Argum ent č. 1 je nejfalešnější. Ani 
na Západě svoboda neznamená svo
bodu dělat nemorální, nebo dokonce 
nezákonné věci. Člověk, jem už p řipa 
dá mravně v pořádku žádat preziden
ta Husáka za odpuštění a s libovat věr
nost režimu, který svým doma zůsta
lým občanům  bere především právě 
to, za čím skočenec (údajně) odešel, 
mně připadá vadný. A mohou snad 
sice být různé názory, je -li legálně 
v pořádku slíb it věrnost socia lis tické  
vlasti se vším, co z toho vyplývá (a na 
rozdíl od západních dom orodců my 
víme, co z toho potenciálně vyplývá) 
poté, co skočenec přísahal věrnost 
zemi, kam emigroval — jenže tyh le  
různé názory mohou existovat pouze 
díky tom u, že na Západě si leckde 
pletou absolutní to leranci s dem o
krac ií. Pouze v p o litic e  ovšem; 
v businessu se to netrpí. Tam se ade
kvátní jednání označuje za “con flic t 
of in terests” , a ve vážných případech 
ie, myslím, dokonce trestné. Varianty

prvního argum entu, jako “ já jsem 
ekonom ický, n iko li p o litický  em i
grant” pro přílišnou p itom ost pom í
jím.

Argum ent č. 2 je rovněž zcela fa leš
ný. Ano, většina z nás podpisovala a 
m anifestovala, a nebralo se to vážně. 
Jenže to  bylo tam. TAM nepodepsat, 
neodm anifestovat m ohlo znamenat 
větší nebo menší nesnáze: když rod i
če např. nemanifestují, děti např. ne
studují. Nám ani našim dětem se za 
nepodepsání nemůže nic stát — kro
mě toho, že nám neupraví stah. Co 
exkulpuje otroky, neexkulpuje lidi 
svobodné.

Zde malá poznámka: kromě upra
venců jsou i exulanti, kteří dosáhli 
zbavení občanství, aniž prosili o roz
hřešení nebo podepisovali věrnost a 
poslušnost. Namítat lze pouze, že se 
musí vykoup it v tvrdé valutě ,a ta ne
jde na fond pro s iro tky v Afganistánu, 
spíš na fond pro výrobu takových si
rotků. Ovšem, výkupné je čin posvě
cený prastarou tradicí. O troci se od
jakživa vykupovávali. Hodný plantáž
ník občas povolil oblíbenému (nebo 
ne příliš  kvalitním u) o trokovi se vy
platit, a někdy mu dokonce umožnil 
koup it si vlastní ženu za o trokyn i, a 
pak jí dát zdarma svobodu.

Neslyšel jsem ovšem o případě, že 
by se černoch úspěšně prch lý na Se
ver dodatečně vykupoval.

Pokud je argum ent č. 3 pravdivý, 
lze jej uznat za platný. Pokud je prav
divý, jde o h luboký lidský cit, a tako
vému upravenci nelze jeho počínání 
mít za zlé. Otázka je, v ko lika přípa
dech matičce skutečně neslouží zdra
ví, a v ko lika matička — veskutečnosti 
zdravím kypící pětapadesátnice — 
slouží za zástěnu, za níž se koná ban
ket v A lcronu, aby troubové kamarádi 
viděli, jak se odvaha vyplácí.

Ano, odvaha se vyplácí. Odejít do 
zemí, kde se m luví cizím i jazyky a my 
je, ke gaudiu svých dětí, n ikdy pořád
ně nezvládneme; kde je všechno jiné  
než doma a začátky mnohem těžší 
než ty každé začátky z přísloví, a ob 
vykle i mnohem delší, a někdy dokon
ce nikdy neskončí — k tomu všemu je 
třeba odvahy. Je však zajímavési uvě
dom it, že naši odvahu nejvíc a nej
p raktič tě ji oceňuje — čs. strana a vlá
da! Vždyť to ona upravencům umož
ňuje odm ěnou jak válet si šunky na 
Havaji, tak léčit si regma v Piešťanech, 
ano; oddávat se dokonce i vykořisťo
vání člověka člověkem a pak se s tím 
jezd it vytahovat do rodných Prčic.

ňekl jsem, že strana a vláda odm ě
ňuje naši odvahu? To není přesné. 
Přesně — je jich  te rm ino log ií — řeče
no, strana a vláda zvýhodňuje zradu, 
a nezvýhodňuje věrnost. Za zradu 
privilegia, po nichž marně touží ti, co 
nezradili; zrádcům, podle vkusu Play
boy nebo Camuse, francouzskou ne- 
no brazilskou riviéru; věrným kádro

vání, sovětské film y a jednou za uher
ský rok (pokud vl. vyvěš. a okn. zd.) 
č trnáctidenní ostře sledovanou túru 
po Am erice za sumu rovnající se roč
nímu příjmu primáře nemocnice. V 
krásné próze zasloužilého, v poezii 
národního umělce.

Patrně je to všechno m arxistická 
dialektika.

Nás, kteří upravence kritizujeme, 
napomínají některé dobré duše v exi
lu, že na ně nemáme být tak zlí, vždyť 
oni nejsou tak špatní, jenom třeba ne
domysleli, měli vážnédůvody, o nichž 
nelze veřejně m luvit apod. Jistě není 
m oudré neodpouštět a odsuzovat 
šmahem: jsou jistě skočenci, kteří 
opravdu neuvážili, o trocký návyk jim  
přetrval i na Západě, později si uvědo
mili, třeba nakonec ani nejeli, anebo 
jeli, propašovali tam dopisy a kn i
hy, zpátky dopisy a rukopisy; tře 
ba se dokonce dali k CIA. Někte
rým skutečně umírala matka, a z nich 
někteří přije li stejně pozdě, protože 
vízový byrokra t o umírající matce vě
děl, a tak to odměněnému zrádci dal 
byrokratickým i průtahy aspoň "se
žrat". Jenom bych rád věděl, kolik 
připadá na jednoho knihy pašujícího 
těch, kdo odběr knih a časopisů od
hlásili, nebo požádali kamaráda, aby 
odebíral za ně, neboť nechtějí figu ro 
vat v žádných kartotékách krom ě té 
na Letné. Kolik na jednoho agenta 
CIA připadá těch, kdož více nebo mé
ně ochotně odpovídali na Letné na 
otázky a om luvili to tím, že “ vždyť 
oni chtěj, holka, vědět jenom  b lbos
ti — kdo s kým a tak.” Inu, ani ten nej
omezenější estébák neočekává od 
B lběnky z Torontovic, že mu prozradí 
tajem ství laserového děla. A vědo
mosti o sexuálních zvyklostech lidí 
patřili vždycky k nejúčinnějším  zbra
ním čs. třídní po litiky, doma i v daleké 
cizině.

Zapomněl jsem na něco důležité
ho? Asi ano. Ani Kentonův koncert 
neznamenal konec všem koncertům.

Klngsway Real E»tate Ltd. Realtor
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Projev Elmera MacKaye 
k významu občanství

29. října 1983 Československé 
sdružení v Kanadě uspořádalo v Otta
wě banket s tancem nazvaný “Hold 
Kanadě", na kterém jako hlavni řečník 
vystoupil Elmer MacKay, jeden z hlav
ních poradců vůdce kanadské Prog
resivně konzervativní strany Briana 
Mulroneyho. Elmer MacKay, bývalý 
ministr a poslanec, který uvolnil (dou
fejme dočasně) poslanecké místo no
vě zvolenému vůdci své strany, hovo
řil o významu kanadského občanství 
a také o problémech dvojího občan
ství. Přinášíme výňatky z jeho výbor
ného informativního projevu, který 
vzbudil velký zájem přítomných.

"... Uvědomuji si, že nadějeaaspira- 
ce k získání našeho typu svobody, 
jsou v myslích těch, kteří zůstávají v 
zemích jako Československo, a proto 
naše myšlenky jsou s nimi.

Musíme se utvrzovat ve víře, naději 
a důvěře, že náš příklad jednou ovliv
ní události té země. Nicméně musíme 
být hrdi na naše dědictví a být na po
zoru proti tlakům a vlivům, které m o
hou podkopat bezpečnost lidí, kteří 
jsou ovlivňováni spojením k je jich pů
vodní vlasti.

V této souvislosti bych chtěl m luvit 
o situaci našeho zákona o občanství. 
Kanada má čest být první zemí B rit
ského společenství národů, která v 
roce 1946 vydala zákon o občanství.

...Zákon obsahoval části 16 a 18, 
které určovaly, že kanadský občan 
přestává být občanem Kanady, když 
on nebo ona dobrovolně přijme ob
čanství jiné země. Důvodným dokla
dem pro takový postup obvykle je slib 
věrnosti jiné  zemi.

O třice t let později, v roce 1976, náš 
Parlament vydal nový zákon o občan
ství, aby rozeznal měnící se hodnoty 
dynam ické společnosti.

Části 16 a 18 starého zákona byly 
vyňaty, protože podle názoru tehdej
šího m inistra H. Faulknera, nebylo 
žádného způsobu jak sledovat, co se 
stalo m im o Kanadu a kdo z kanad
ských občanů přijme jiné  občanství.

...Netrvalo d iouho, aby straničtí 
aparátníci v Praze rozpoznali mož
nost, jak na situaci vyzískat. 16. břez
na 1977 vláda Československé socia
listické repub liky vydala Směrnice 58 
navržené tak, aby využily situace, kte
rá nastala.

Podívejme se na důsledky součas
ného zákona o občanství. Vezměme 
případ osoby, která je klasickým  po
litickým  uprchlíkem  a přišla do Kana
dy jako součást uprchlického progra
mu kanadské vlády. Osoba se stává 
Kanaďanem přijm utím  přísahy věr
nosti naší zemi těm ito slovy.

'Přísahám, že budu oddaný a věrný 
Jejímu Veličenstvu, královně Alžbětě 
Druhé, kanadské královně, Jejím po
tom kům  a nástupcům  podle zákona,

a že budu důsledně dodržovat zákony 
Kanady a splním svoje povinnosti ja
ko kanadský občan.'

...Stejná osoba, která chce upravit 
svůj vztah ve smyslu Směrnic 58, mu
sí navštívit čs. konzulát, pohovořit s 
konzulárním  úředníkem a vyp ln it fo r
mulář. Proces je zkonstruován tak, 
aby znovuobnovil loajalitu ke kom u
nistickému režimu původní země po- 
depsáním tohoto  prohlášení:

'Prohlašuji, že v době, kdy jsem se 
zdržoval v cizině bez povolení čs. úřa
dů, nezúčastňoval jsem se aktivně 
politické činnosti proti ČSSR nebo 
některému státu světové socia listické 
soustavy a nebyl jsem členem ani 
jsem nepodporoval nepřátelské po li
tické organizace nebo akce em igran
tů proti ČSSR.

Prohlašuji, že při pobytu v cizině 
nebudu svým jednáním poškozovat 
dobré jméno a zájmy ČSSR a států 
světové socia listické soustavy.’

Ve skutečnosti náš občan, který 
předtím přísahal loajalitu královně 
Alžbětě, změnil tu to  loajalitu a pod
volil se režimu, z kterého on či ona 
uprchli.

Naše vláda, zatímco si je vědoma 
problému, zatím řešení ignorovala.

...Já osobně jsem velice znepoko
jen touto  záležitostí a věřím, že ob
dobně m noho z vás.

Můj kolega, poslanec Don Munro, 
bývalý velvyslanec je zde s námi dnes 
večer. M inulý rok pan M unro podal v 
Parlamentě návrh zákona, který říká, 
že osoba nemůže vyjadřoval loajalitu 
dvěma rozdílným zemím současně. 
Až dosud vláda neakceptovala jeho 
iniciativu.

Obdobně Československé sdruže
ní v Kanadě protestovalo v této zále
žitosti. Rovněž tak v nedávné době 
vznesl protesty redaktor vašeho vyni
kajícího časopisu Západ.

S jis to tou věřím tomu, ža náš Par
lament bude brzy reagovat souhla
sem parlamentní většiny, aby tak po
sílil kanadské občanství. ...”

CHCETE SI KOUPIT POZEMEK 
NEBO DŮM V KRÁSNÉM ONTARIU?

Prodá Vám jej

DIMITR NENKOV

P.E. OLSEN REALTY
1770 King St. East
Kitchener, Ont.
Ttl.: (519) 579-3570 
Rh . Tel. (519) 893-7192

Zvláštní část zprávy
o jednáni*) styku*) s cizinci na území 
ČSSR*) v cizině*) služebním*) sou
kromém*)

*) nehodící se škrtněte

Jm éno cizince:
Státní příslušnost:
Stát a organizace, kterou zastupuje: 
Důvod jednání:
Místo a datum jednání:
Kdo další se zúčastnil jednání*) styku*): 
Průběh jednání:
a) s tručný popis o jednání*) styku*) 

s cizincem:
b) osobní názor na cizince, se kterým 

bylo jednáno:
c) uvést skutečnosti, jež nesouvisely 

s předmětem jednání nebo přesa
hovaly běžný rámec styku (otázky 
vojenské, po litické  či o hospodář
ské situaci nebo k utajovaným sku
tečnostem vůbec)
- chování cizince, požadavky c iz in 
ce, přání (včetně služeb přesahují
cích rámec daného styku, jako na
př. převezení vzkazů, darů, dopisů 
oběma směry apod.)
- dotazy cizince na osoby v ČSSR, 
na závody, výzkumné ústavy
- sdělení cizince o jeho stycích s 
čs. em igranty, snahy po zprostřed
kování schůzek
- cizinec se snažil nabídnout věcné 
či finanční pozornosti, případně

další form y pozornosti pro zaměst
nance, ev. jeho rodinné příslušní
ky, další zaměstnance a čs. obča
ny, jaké protis lužby ev. p ro tihod
noty požadoval. V případě přijm utí 
od cizince, jaké opatření bylo za
městnancem učiněno

d) byl*) nebyl*) dohodnut další styk s 
cizincem  (firm ou), místo, čas, dů 
vod

e) případné další důležité údaje. 

 n ------------------------

Pamatujte na zadní kolečka - 
kupte si pozemek nebo 
nemovitost v Kanadě!
Postarám e se i o jeho spravování.

František Herold 
Forest Heights Realty Ltd.,

25S Tollgate Blvd.,
W aterloo, Ontario N2L 4M 3 

Kanada 
Telefon: B. (519) 746-1020 

R. (519) 885-1374

Sokol Canada — VII Slet
21. - 24. června 1984 
Informace: (416) 884-9829



Jazz
Jiří Traxler

Jazz aneb Jak to kluku pitomá můžeš pořád poslouchat?
Povídání, upravené pro  "Západ”  z 
přednášek, proslovených v Ottawě  —  

říjen 1981, a v M ontrealu — červen
1982.

Nový Orleans a ragtime
Na začátku byl bordel.
Tím však nemyslím  nepořádek jako 

takový, zmatek, chaos, prostě stav, 
k terý od nepamětí doprovází začátky 
téměř všeho lidského podnikání, 
včetně stěhování národů a příjezdu 
příbuzných z Československa.

Co mám na mysli, je  bordel jakožto 
společenská instituce.  A bordelů bylo 
m noho právě v místě, kde jazz měl 
udělat své první, nesmělé krůčky do 
života; a hrá ly při tom  důležitou, i 
když nepředvídanou roli.

Nový Orleans! P itoreskní a nej
méně "am erické” město na jihu  Spo
jených států. Nejdříve francouzský, 
pak španělský a zase francouzský, 
a v roce 1803 konečně odkoupený od 
Francie spolu s celou Louisianou, 
Nový Orleans je dnes všeobecně — a 
zdá se, že i oprávněně — považován 
za rodiště jazzu.

Hampejzy v tom figu ru jí takhle: 
když skončila  válka Severu pro ti Jihu, 
po em ancipaci  otroků  (a o to se vá lč i
lo), brzy následovala je jich  segregace  
(s tím n ikdo nepočítal). Tou byli po
stiženi i černí hudebníci, jichž  s nové 
nabytou svobodou bylo stále více.
V praxi to znamenalo, že nem ohli hrát 
tam co bílí. V ku lturním  a společen
ském životě Nového Orleansu, na tu 
dobu bohatém, s operou, divadly, 
kabarety a tanečním i podniky, pro né 
nebylo na pódiu místa. A tak jim  zbyla 
jen angažmá ve vykřičené čtvrti, zva
né Storyville , a ne proto, že by na ní 
bylo něco pohádkového. S toryv ille  se 
jí říkalo po jednom  z městských rad
ních, jménem  Joseph Story, který se
o je jí ustavení v roce 1897 nejvíc za
sloužil, čímž, díky kontro lované pros
tituc i, se dostal do historie. Ale to  nic, 
jsou jiní, kteří se tam dostali za menší 
zásluhy. Učebnice dějepisu jsou jich  
plné.

A tak v době, kdy v evropských šan- 
tánech a ham bincích rámusil orches- 
trion s repertoárem lechtivých odrho- 
vaček, v koutě mezi umělým i palmami 
u p ianina seděl černoch, s buřinkou, 
nasazenou na hlavě v odvážném úhlu, 
a hrál vzrušující muziku, v lepších 
kruzích považovanou za vulgární.

Hrál něco, od čeho vedla přímá lin 
ka k jazzu, který se tenkrát sice rodil, 
ale nebyl ještě pokřtěn.

Ragtime  bylo  jm éno pro styl tehdy 
nejoblíbenější taneční hudby, ale už

d louho předtím  se v d ivotvorném  kotli 
severoamerické lidové tvořivosti du 
sil jakýsi e in top l,  do něhož přišlo 
m noho rozdílných příměsků:

Fidlování venkovského housláka, 
vzdor neohebným  prstům rozběhnu
té do furiantské rychlosti při dožínko- 
vých tancovačkách; kovový zvuk ban- 
ja, dunění vozem bouchu (po am eric- 
ku se mu říká boombass) a duté hou
kání, vyluzované z kameninových 
džbánku od whisky; rytm ické haleká
ní horáků z Tennessee, Kentucky a 
Virginie, a cowboyské písničky, do 
provázené kytarou a foukací harm o
nikou.

A to  není všechno. Následovaly 
kreolské ukolébavky a vyvolávání 
podomních obchodníků, je jichž zpěv- 
nost zdědili po francouzských a špa
nělských předcích; hudba z tančíren 
Nového Yorku, Chicaga a z těch na 
druhé straně kontinentu, v San Fran- 
cisku a Los Angeles; hudba k tanci na 
palubách kolových parníků, plavících 
se nahoru a dolů po M ississippi, a 
p ísn ičky z dupáren v Kansas C ity  a 
M emphisu; zpěvní čísla z kočovných 
kabaretů, zvaných m instre l shows a 
vaudeville.

Nakonec se však přidalo to nejdů
ležitější koření: blues, osamělá blues 
nešťastných o troků; evropské du 
chovní písně a z n ich  zrozené sp iri
tuály, jak je neuměle, ale se s trhu jí
cím rytmem harm onizovaly sborečky 
ubohých  negerských  kong regací; 
pracovní písně česáčů bavlny; břesk- 
né m elodie kutálek, vracejících se z 
pohřbů s veselou, po oplakání dra
hých zesnulých.

To vše a ještě to lik  jiného  se přim í
silo do onoho d ivotvorného kotle. 
Tento  proces se táhnul od druhé pů l
ky m inulého století, ale jako každé 
pomalé vaření, přinesl vynika jící vý
sledky.

Z těch ingrediencí, které se dají 
vystopovat nazpátek do af roamerické 
hudebnosti, ragtim e — a po něm jazz
— obdržel své hlavní a nejosobitě jší 
rysy: synkopu a im provizaci. Přesu
nutí hudebního akcentu z těžké na 
lehkou dobu taktu — něco tak trochu  
nepřirozeného, a to je  právě synko
pa — bylo ovšem už znám o hudbě tak 
zvané vážné, i když bylo používáno 
jen zřídka. Jenže synkopa, o které 
m luvím ve spo jitosti s ragtimem  a jaz
zem, je jiného  ražení. Pochází z A fri
ky. Díky schopnosti ang lického jazy
ka, v němž se do Am eriky zavlečení 
černí o troc i m ohli vyzpívat, to  jest 
neustálit slovní přízvuk na jednom  
místě, ry tm ika  a frických  d ia lektů  se 
m ohla pohodlně a nenásilně zařadit

v hudebnosti jejím  kořenům  cizí. 
Abych to  shrnul: synkopy existovaly 
před ragtimem, ale ragtim e a jazz by 
nebyly tím, čím jsou, bez synkop.

S přispěním skladatelů jako Tom 
Turp in , Ben Harney a nejznáméjší a 
nejp ilně jší z nich, Scott Jop lin , rag
tim e vyspěl v hudební, značné form a- 
lizovaný projev. První, který vyšel tis 
kem, byl M ississippi Rag, a to v roce 
1897, a následovaly další. Záplava 
dalších.

V porovnání s tehdejší taneční hud
bou, ať už americkou nebo evrop
skou, tahle nová byla jako závan ja r
ního větru. Ragtime však nebyl pů
vodně komponován jako pouhý do 
provod k tanci. Byl zamýšlen k posle
chu, jeho jednotlivé části byly p ropo
jovány zpom aleným i či zrychleným i 
přechody, a také po stránce dynam i
ky v něm byla předpisována pestrost, 
jak se slušelo na přednesovou sklad
bu. Jop lin  se dokonce pokusil pokro 
č it v tom to  směru ještě dál a složil 
ragtim ovou operu jménem Treemo- 
nisha  kterou vydal vlastním nákladem 
a inscenoval ji v Harlému v roce 1911. 
Publikum  však už bylo  pevné roz
hodnuto, že na ragtime chce tanco
vat. Opera nepřežila svou prem iéru a 
upadla v zapomenutí.

Ragtimů se náruživě uja li sóloví 
hráči na banjo, a hlavně sóloví p ianis
té, a začali ho hrát mnohem rychle ji a 
v neměnném tempu. Jejich snahou o 
techn ické exhib ice na klaviatuře ho 
poněkud zdegradovali na prostředek 
k předvádění p ian istických triků , ja 
ko křížené rytm y a synkopované kas
kády.

Řekl bych, že hrá la-li se kdy hudba, 
svým charakterem  jako stvořená pro 
reprodukci na válečcích e lektrických  
pián, byl to  ragtime: levá ruka se sta
rala o skálopevný, ničím  neporušite l
ný rytm us doprovodu (kila a přiznáv- 
ky v české muzikantské hantýrce) a 
pravá ruka synkopovala m elodii, ale 
jinak byl ragtime prázdný, jsa zme- 
chanizován do form y, která neměla 
m noho obsahu.

Ragtime neměl duši.

Blues a jazz
A tu, naštěstí, mu dalo blues, jež 

přišlo  z Jihu.
Černošští a kreolští m uzikanti, pů

sobící v Novém Orleansu, uměli za
hrát  všechny nuance, v blues zatím 
jen zpívané, jako  blue notes,  typ ická  
půltónová snížení třetího, pátého a 
sedm ého stupně d ia ton ické  škály, 
nebo skluzy — glissanda — a podob
né deform ace hlasu, původně snad



vyvolané vysoce emocionálním  před
nesem zpěváka.

Myslím, že pro nás je  možné blues 
pochopit, zažít a vysvětlit si je, pouze 
tehdy, když si uvědomíme, že se tu 
jedná o víc než jenom  o hudbu. Pů
vodní blues byla protestem, nářkem a 
současné i útěchou, če rn í zpěváci a 
hudebníci to všechno měli v krvi. 
Blues se jich  pořád týkalo, protože
i po zrušení otroctví ještě d louho ne
byli svobodní. Toto dědictví předali 
nové hudbě — amalgamu z ragtimů a 
blues.

Nastoupil nový styl hraní, a ten si 
vyžadoval nástrojů, které dosud v sa
lonních a ragtim ových orchestrech 
nebyly favorizovány kvůli je jich  prů
raznosti. Housle, cella a flé tny byly 
pomalu vytlačeny trubkam i, pozouny 
a klarinety. Saxofony se přida ly až 
později.

To však se už psal rok 1917 a slovo 
JAZZ  vstoup ilo  do ang lického jazyka 
jako označení specifického druhu ta
neční hudby, když se objevilo  na vel
kém bubnu souboru jménem  The 
O rig iná l D ixieland Jazz-Band, který 
přijel z Nového Orleansu do Nového 
Yorku, aby vystupoval v tanečním 
podniku pana Reisenwebera. Byl to 
kvintet (piáno, bubny, klarinet, tru b 
ka, pozoun), složený výhradně z bí
lých muzikantů, kteří se na Jihu obez
nám ili s hraním, už pokročilým  za 
ragtime, a přinesli odtud nový styl, 
poznamenaný techn ikou, efekty a 
témbrem  jazzu, s nímž dobyli Nový 
York a o dva roky později také Lon
dýn. Po nich se za oceán vypravili 
další, a invaze jazzu do Evropy nasta
la.

V roce 1917 v Novém Orleansu by
lo však také úředně zrušeno Storyville  
jako d is trik t červených luceren, a 
m noho černých hudebníků ztratilo  
zaměstnání. Exodus, který následo
val, mnohé z nich přivedl též na vý
chod Spojených států, a pokračoval 
po řadu le t , a jména jako Sydney Be- 
chet, Louis A rm strong, Joe "K ing ” 
O liver a Bubber M iley — to  jsou jen 
někteří z d louhého seznamu vyn ika
jících jazzmanů — začala k sobě p ři
vádět pozornost veřejnosti, a co je 
důležité, začala mít vliv na převážně 
bělošskou obec hudebnickou.

Na tom to  místě, myslím, bude dob
ře zajistit, že nevytvářím dojem, jako
by jazz, tak jak mu rozumíme dneska, 
byl záležitostí rasovou, tedy výhradně 
černošskou.

To nebyl.
Jeho kořeny čerpaly živiny z geo

g ra fického celku mnohem většího, 
než je trad iční oblast amerického J i
hu. Nelze ovšem přejít, že právě tam 
vzklíč ilo  jeho jádro.

Jako ilustrace snad poslouží toto: 
Duke Ellington, narozený ve Washing
tonu D. C., začal v taneční hudbě jako 
ragtim ový pianista nevalné úrovně, a 
jeho první malý soubor produkoval 
hudbu, kterou ani jeho největší obd i
vovatel by nemohl označit jako jazz. 
Teprve po příchodu dvou exulantů

z Nového Orleansu, což byli Béchet a 
Miley, byl poprvé vystaven zblízka 
vlivům ranného jazzu. A byl to  hlavně 
trum petista Miley, kdo navždycky 
poznamenal E llingtonovu tvorbu a 
hru jeho orchestru.

Na druhé straně, Bix Beiberdeckea 
Bunny Berrigan, oba bílí hráči na 
trubku, kdyby se, bohužel, nebyli oba 
upili k sm rti (B ix ve 28 a Bunny ve 33 
letech) právě ve svém nejtvořivějším 
období, měli velkou šanci ohrozit 
prim át Louise Armstronga.

Osudem Jazzu, jak je vidno, bylo 
tedy nerozlučné spojení s tancem, 
stejně jako předtím  tomu bylo u rag
tim ů. A kdoví, jakým i cestami by se 
byl ubíral jeho vývoj, nebýt foxtrotu . 
Co do popularity  a komerčních úspě
chů, obě složky této aliance se o sebe 
opíraly a jedna podporovala druhou. 
A obě na tom  značně profitovaly.

Foxtrotu, který nastoupil po one- 
stepu a quick-stepu, se dosta lo nad
šeného přijetí tancujícím  publikem, 
jež bylo neméně okouzleno hudbou, 
která ho provázela. Její rytm us byl 
nakažlivý, a její melodie — přes své 
prapůvodní a nesourodé zdroje — by
ly tak časové a provokativní, a to lik  
v souladu sživotem  oněch hektických 
roků po první světové válce.

Celý svět opět bezstarostně tančil, 
tak jako tančil před více než stoletím 
během vídeňského kongresu po Na
poleonově porážce. Tentokrát to  však 
byly důstojné a nevýbojné tance, 
s cudným  odstupem mezi partnery, 
kdežto teď, po válce, jíž měly skončit 
všechny války, páry v těsném objetí 
se při fox tro tu  opájely rytmem jazzu. 
Byly uchváceny vlnou, jež zaplavila 
Am eriku a hned nato i západní Evro
pu. Pro ni byl jazz exotický import, 
bryskní poryv, schopný rozbouřit do
sud poklidnou hladinu unavené kul
tury, setrvačně přežívající z předvá
lečných let.

Začátky u nás
Jazz se stal spojencem futurism u, 

dadaismu, poetismu a surrealismu, 
všech -ismu, je jichž povstalečtí ge
nerálové ho uvítali s otevřenou náručí 
a poctami, jakých jen jsou schopni 
obvykle málo informovaní, ale za to 
hodně en tu z ias tič tí revo lu c ion á ři. 
Což bylo v zarážejícím kontrastu s 
postojem, jaký k jazzu zaujali inte
lektuálové a umělci v jeho rodné ze
mi: žádný. Pro né jazz byl tehdy ho
den pouze pozornosti studentů a 
amerického fo lk ló ru , a to ještě okra
jové.

U nás tom u bylo jinak. Jako malí a 
nejistí chtěli mít ode všeho trochu, 
takže po francouzském vzoru se naše 
básnická a hudební avantgarda jazzu 
ujala a o fic iá ln í ku lturní místa to  jed 
noduše ignorovala, jako v Americe.

A kde to  bylo možné, kupříkladu 
v rozhlase a na hudebních učilištích, 
tam ho d louho — jak se říká — nepus
tili k lizu. Možná, že tady vyprovokuji 
námitku, že Jaroslav Ježek přece ro

ku 1927 absolvoval konzervatoř u 
K. B. Jiráska Koncertem pro klavír a 
orchestr, který sa zabýval tématy 
foxtrotu , tanga a charlestonu. Což je 
pravda, jenže pravdou také je, že to 
s pravým  jazzem nemělo nic společ
ného. Byla to studentská eskapáda, a 
jako podobné pokusy jiných  našich 
skladatelů hudby takzvaně vážné, o 
přestylizování jazzu do "vyšší po lo 
hy” , má cenu pouze dokumentární. 
Jsou to  Ježkovy divadelní písničky, 
na něž vzpomínáme dodnes, ať už 
mají co dělat s jazzem, nebo ne.

Jazz má svou vlastní, jed inou  polo
hu, z níž m luví k m iliónům  oddaných 
posluchačů, tak jako odpuzuje m ilió 
ny jiných , kteří ho nesnášejí. Takhle 
tomu bylo hned od začátku i u nás, 
kde dole, na úrovni konzumentů, 
docházelo k úporným  kláním mezi 
přívrženci fox tro tu  a synkop, a vyzna
vači lidovek podle Kmochova vzoru.

Byla to tak zvaná žabomyší vojna: 
mladí prostě chtěli jazz a moderní 
tance, a staří chtěli dechovku s pol
kami a valčíky, a ne a ne se srovnat! 
Kolem třicátých  let starom ilci začali 
prohrávat, ale pomohl jim  H itler, když 
jazz, jako výraz židovsko-zednářsko- 
p lu tokra ticko-am ericko- a já nevím 
jakého ještě spiknutí, zakázal. Jazz 
však přežil Hitlera, jeho tisíc ile tou říši 
a protektorát, ale brzy si na něj zača
la brousit nože jiná garnitura ku ltur- 
tregrů, což nyní byli ti s rozkazy z vý
chodu. A jazzu a lidem, kteří ho psali, 
hráli nebo jenom rádi poslouchali, 
nastala léta protivenství.

Na podkladě dogmat, po léta hauzí- 
rovaných fa lešným i vykladateli a je 
jich  žáky, je jichž stěžejním nesmys
lem bylo, že jazz je hudební výraz 
utlačované černošské rasy, se vyvi
nulo o fic iá ln í stanovisko, jež dom á
cím jazzmanům na léta značně zne
příjem nilo  život.

Jak jsem nedávno měl možnost 
poznat z různých publikací, jazz in fo
to je opět přijat na m ilost, Jenomže 
socia listická ku ltura vždycky potře
buje nějakého nepřítele, a vypadá to, 
že tím právě se namísto jazzu stal 
rock ’n’roll. T o je  jediná věc, s n ížzce - 
lého srdce souhlasím. Rock by měl 
být zakázán na celém světě. To jsem 
ovšem netolerantní, ale na stará kole
na a s ušima, které už nesnášejí to lik  
decibelů, si to snad mohu dovolit. 
A bude mi to prom inuto, doufám .

Jak to kluku pitomá můžeš pořád 
poslouchat?

Já sám jsem se setkal se slovem 
jazz někdy v roce 1925. Přišel jsem na 
ně v klavírním albu, které si koupil 
starší bratr Josef. Vyšlo v Berlíně a 
m imo jiné  obsahovalo fo x tro t jm é
nem “ Die schóne Adrienne hat eine 
Hochantenne” a text pokračoval — 
neuvěřitelně — “ dschin-ta-ra-ta-ra- 
ta-ta-ta Rádio!” Pod názvem byla po
známka, že tato skladba je z repertoá
ru souboru JAZZ-REVUE CHARLY.



Bratr také sehnal kufříkový gram o
fon značky His Master’s Voice, na pé
ro, a začal kupovat desky. Všechno, 
co jsme z n ich slyšeli, co znělo jinak 
než dechovka nebo salonní kapela, a 
co především mělo ang lický název, 
jsm e považovali za jazz. Dohrom ady 
n ikdo tenkrát neměl ponětí, co vlast
ně jazz je, a nebylo expertů, kteří by 
nám řekli, jak se pozná. Ani rovnou u 
pramene, ve Spojených státech, to 
v té době nebylo jiné. Jak by byli 
m ohli korunovat Paula Whitemana 
na krále jazzu?

Nahrál však věci, v nichž některá 
sóla, hlavně na trubku, zněla jinak, 
měla zvláštní dravost a styl, jemuž 
jsme nem ohli přijít na kloub. Až po 
letech jsem se dočetl, že to  byl fam óz
ní Bix Beiderbecke, kdo je  hrál v to m  
krátkém čase, který strávil ve W hite- 
manově orchestru, než tak zbytečně 
prom rhal svůj život. Ale to už jsem 
řekl.

Dneska, po předlouhé době a ještě 
delší řadě desek, poslouchaných 
někdy až do zblbnutí, ale n ikdy do 
omrzení, vím, co jazz je, a ještě lip 
vím, co není. S odbornou literaturou 
po ruce, se studiem i, zabývajícím i se 
jazzem a každým jeho aspektem do 
nej podrobnějšího detailu, vše je jas
né.

N ic z toho  mě však nepoučilo  to lik , 
jako když jednou na podzim  v roce 
1929, krása pravého jazzu na mě pro
m luvila sama, a bylo nemožné ne
porozumět.

Z nějakého záhadného důvodu 
jsem na korze v Táboře nepotkal n i
koho známého, a tak jsem se chvíli 
poflakoval sám, a nakonec jsem ze 
zvyku zašel do obchůdku, kde se pro
dávala kola, šicí stroje a gram ofony. 
Už mě tam znali, a tak mě nechali, 
abych se probíral v haldách desek, 
které se vršily na pultě. Am erických a 
ang lických tam m noho neměli, zato 
těch s polkam i a valčíky bylo  dost. 
A le přece jsme vyšťáral něco, co mi 
předtím  muselo ujít. Byl to  Odeon a 
viněta říkala West End Blues, a hrál to 
nějaký Louis Arm strong and his Hot 
Five. Rozmýšlel jsem se, jestli si to 
mám koupit. Tenkrát mě to tiž  na des
kách zajímaly jen velké o rchestry — 
čím větší, tím lepší — bylo to za jedny 
peníze. Tohle byla zřejmě malá skupi
na, a navíc jsem také neměl zrovna 
moc peněz.

Pan Havlík, majitel obchodu, se mi 
podíval přes rameno, nad čím se to 
tak rozmýšlím, a když viděl, že desku 
c h c id á t nazpátek, nabídl mi ji prodat 
za půl ceny, poněvadž jinak prý by se 
jí asi těžko zbavil. A tak jsem si koup il 
West End Blues.

Doma jsem si desku hned přehrál. 
Byl jsem jako v transu, ale neušlo mi 
několik vým luvných pohledů, které 
otec, právě čtoucí Národní listy, po 
mé vrhnul. Ani to, že plachtou novin 
šustil mnohem víc, než bylo třeba.

Z předešlých zkušeností jsem měl 
mít už rozum. Co se osvícenosti v ta 
neční hudbě týkalo, otec stále věřil na

petrole jky. Přece však jsem se znovu 
pokusil ho zainteresovat.

“ Tati, slyšíš tu trubku? To je  úžas
ný, ty  vejšky.”

Otec mlčel.
“ Tati, ten klarinet — jako kdyby 

m luvil, v id?”
Otec mlčel. Jen viržínko v ústech se 

mu zachvělo. A pak zaburácel:
“ JAK TO KLUKU PITOMÁ MŮŽEŠ 

PO ňÁD POSLOUCHAT?”
Gram ofon byl přenosný, a tak jsem 

toho  využil a bez váhání se takticky 
stáhnul do zadní ložnice, kde jsem si 
desku přehrával znova.

A znova a znova a znova — a rázem 
všechno, co jsem do té doby považo
val za vrcho ly jazzu, bylo zreduková
no na nepatrnou hromádku. Cítil jsem 
intenzivně, že poslouchám  jazz hraný 
tak, jak jsem ho nikdy předtím  hrát 
neslyšel. T ih le  m uzikanti — a bylo 
jich  všeho všudy šest — sehráli West 
End Blues s krásnou, ale nepatetic- 
kou m elancholií, že ani po několika 
přehráních jsem neměl dost.

Jistě, úvodní kadence a to, jak ji 
A rm strong odpálil, to byla bravura
— teď  vám ukážu, kdo je  král! Jakm ile 
se však trubka proskotačila  k hluboké 
notě na jejím  konci, a když po uk lid 
ňujícím  akordu, jenž následoval a ja 
koby otvíral dveře do jiného, setmělé
ho pokoje, A rm strong začal s před- 
taktím  prvního chorusu — to byla 
poezie.

Od té doby vím, že jazz, jako všech
ny klenoty, může být pravý a může 
být imitace.

Import jazzu

A jak, medle, je  to s českým jazzem, 
ptáte se? S českým jazzem to  není 
nijak, protože není, tečka! Jak to? 
Inu, je to s ním jako s kom unistickou 
stranou, jenom  s tím rozdílem, že ta 
je im port z východu, kdežto jazz je 
im port ze západu. Není tedy česko
slovenská kom unistická strana, ale 
je Kom unistická strana Českosloven
ska. A podobně není — a nebyl — 
československý jazz, je  jazz v Česko
slovensku.

V některých českých publikacích 
se s ohledem na tento námět občas 
prosazuje názor, že Jaroslav Ježek 
byl zakladatelem českého jazzu. To 
ovšem patří do stejné kategorie jako 
výrok kontraverzního ragtimového 
p ianisty jménem Jelly Roli Morton 
(1885-1941), který kdysi prohlásil, 
že vynalezl jazz v roce 1902. Což je 
něco, co ani Rusové se neodvážili 
tvrd it.

M im o USA, jakákoliv lokální odnož 
jazzu — ať anglická, německá, švéd
ská nebo australská — je hodna po
zoru, a je vůbec jazzem natolik, jak 
blízko se dokážeme přim knout k 
americkému modelu. Čeští jazzmani, 
od začátku až dodnes, byli a jsou epi
goni. Jenže s tím není n ic v nepořád
ku. I když se jedná o jazz odvozený, 
pořád to  není p lagiát (pokud ovšem 
někdo z něčeho něco neopsal). Důle

žité je, že je inspirován zdravě a ze 
správných pramenů, že je upřím ný a 
techn icky na výši.

Ve světě hudby, jazz je něco jako 
zvukové esperanto, jež překračuje 
hranice zemí a po litických  systémů 
bez ohledu na zábrany, které mu do 
cesty postavily různé krátko- či d lou 
hodobé ideologie. Proto se jazzmani 
vždy dohovoří a budou si rozumět, i 
kdyby m luvili jazyky tak rozdílným i 
jako je finština  a bantu.

Závěrem si dovolím  tvrdit, že jazz 
v Československu je na světové úrov
ni. Pokud jde o muzikanty, jsem si 
jist, že většinou je  jim  jasné, že jazz 
chce víc, než plnovousy, e lektrizova- 
né instrum enty a závratnou techniku. 
Poněvadž z nástrojů, na které se hra
je, musí především m luvit srdce, a ne 
prsty, řízené chladně kalkulujícím  
mozkem. A vždycky v tom  musí být 
kousek blues.

□

O nezabávaní
Nové slovo č. 24/16. júna 1983, str. 22

Bratislava sa už niekol’ko rokov 
chce tváriť ako vel’komesto a zlí re
klamní agenti ju v tom to zdaní podpo- 
rujú. ...Ale aká je kvalita tohto  nočné- 
ho života? Čo si vlastně móže Bratis- 
lavčan a návštěvník města vybrať, ak 
sa večer vyberie za rozptýlením?

Výběr je to mizerný. ...Bratislavské 
nočné podniky by si zaslúžili socio- 
log ickú štúdiu: kto to do nich chodie- 
va? Aká sa tam schádza spoločnosť? 
Ako sa tam l’udia zabávajú? Úroveň a 
interiér niektorých nových barov je, 
samozrejme, slušný, ale aký je tam 
nočný program? ...

Nájdu sa v Bratistaveaj také bary, či 
tiežbary, kam chodia len ostří chlapi. 
O nejakej kultúrnosti sa vóbec ne
oplatí hovoriť. V takom Kryštál-bare 
sa večer čo večer odohrávajú scény 
ako vystřihnuté z westernov, prostre- 
die v Carltone i Devíne už dávno ne
má nijakú atmosféru, v Jalte i v Kyjeve 
je zváčša pusto, hostí nemá čo pritia- 
hnuť...

Město ako Bratislava nemá ani jed 
no d ivadlo kabaretného či varietného 
typu, o satiře ani nehovoriac. Kedysi 
tu bola Tatra-revue; nebola to sice 
žiadna vel’ká sláva, ale bol tu aspoň 
priestor, na ktorom  sa m ohli tvorco- 
via o čosi snažiť. Na mieste Tatra- 
revue je pěkné, moderné a užitočné 
divadelně štúdio, ale to na veci nič 
nemení: nemáme kabaret. ...Potřebu
jeme ho vóbec?

M ohlo by sa zdať, že sa nevieme 
zabávať. 2e len vyvrieskujeme po k rč 
mách a smútime nad poliatym i obrus- 
mi. To predsa nie je pravda. V povahe 
národa je veselost', optim izm us, tuž 
ba po spoločnosti, ale aj túžba po k u l
tuře zábavy, po ku ltúrnosti. Týka sa 
to aj Bratislavy.

Luboš Jurfk
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Jak jsem se rozhodl naučit se anglicky
Pracovali jsme ve sklárně na šichty a 

angličtinu jsme vlastně ani nepotřebova
li. Vedoucí šichty Čerňavský byl Rus a 
jeho zástupce Jugoslávec, takže jsme se 
domluvili celkem obstojně, jen s forma
nem byly potíže, protože to byl Řek, ale 
nedomluvil bych se s ním, ani kdybych 
anglicky uměl, protože on ten jazyk ne
ovládal také. Občas, když se ti tři do
mlouvali o nějakém palčivém problému 
produkce, provoz se skoro zastavil a 
celá šichta sledovala, jak Jugoslávec tlu
če hlavou o zeď, Řek bije pěstí do stolu a 
Rus plive na podlahu. Bylo zkrátka vidět, 
že i bez angličtiny se dá v Austrálii dělat 
kariéra.

Já  s Frantou jsme se přece jen trochu 
učili, zatímco Petr tvrdil, že věří ve zlom. 
Prostě, že se jednou probudí, třeba za dva 
nebo za tři roky a zjistí, že už rozumí. To 
prej je ten zlom, na který si počká. Dnes, 
když už umíme anglicky všichni obstojně, 
víme moc dobře, že žádný zlom neexistu
je. S člověkem se to prostě láme pořád, 
pomalu a po létech, ale úplně se to nezlo
mí nikdy.

Jedině Jarda měl zásadně negativní 
stanovisko. Šel si zatancovat do hotelu 
Rex, kde ho všechny dívky odmítly a jar- 
da se rozzuřil a prohlásil, že na celou Au
strálii sere a anglicky se učit nebude i kdy
by ho na kolenou prosili a že von nikoho 
nepotřebuje a jestli někdo potřebuje jeho, 
tak ať se naučí česky. Své výhrůžce sku
tečně dostál. Asi za šest měsíců se sbalil 
a jel si zatancovat domů. Ve Valdesce si 
krásně zatrsal a hlavně — domluvil se!
S nějakou krasavicí, která ho druhý den 
udala pro znásilnění a Jarda dostal tři 
roky. Prý se ve vězení začal učit anglicky.

Když jsme se s Petrem a Frantou na
učili obstojně srbochorvatsky a nadávat 
v řečtině, opustili jsme sklárnu, abychom 
se naučili anglicky. Petr se stal nádení
kem u instalatérů, Franta u tesařů a já  u 
stavebních dělníků. U pracujících se člo
věk naučí cizímu jazyku nejlépe. Hned 
první den jsme se naučili slovu facen. 
Zedníci, instalatéři či tesaři vám neřek- 
nou podej mi tu lopatu, ale podej mi tu 
facen lopatu. Všechno je facen. Facen 
cihla, facen ráno, facen boss. Ve slovníku 
jsme to slovo nenašli. Dnes pochopitelně 
víme proč, ale tenkrát se slovo facen stalo
i naším majetkem. Že je to slovo nehezké, 
ba nízké, jsem začal tušit, až když jsem 
pozdravil naši sousedku v Bronte. Jed
nou jsem ji potkal v prádelně a slušně po
zdravil. Usmála se, pozdravila a povídá, 
to máme krásný den, co? To máme, 
usmál jsem se na oplátku, facen krásný 
den. Sousedka se přestala usmívat a ce
lou dobu mého pobytu v prádelně na 
mne zírala s otevřenou hubou.

To je vám, kluci, zajímavý, řekl jsem, 
když jsem se vrátil z prádelny, že jeden 
může říct facen cihla, facen lopata, ale

když řekne facen krásný den, je z toho 
pomalu malér. Druhý den jsme z jednoho 
nešťastníka konečně vydolovali, co slovo 
facen znamená. Hned nato jsme začali ří
kat blady. U nádeníků se mi líbí. Jednak 
mě přinutí mluvit anglicky, protože jako 
nádeníci jinou řeč neznají a ani necítí 
potřebu se jiné učit a pak mají mezi sebou 
Turka. Turek umí anglicky ještě méně 
než já, takže se ze začátku domníval, že 
jsem Australan,.,

Bylo mi blaze. Našel jsem v širé Austrá
lii člověka, který je na tom ještě hůř než 
já. Je na mne odkázaný, protože jsem je
diný člověk, který mu rozumí. Já  pocho
pitelně neumím turecky, ale mám zkuše
nost člověka, který neumí anglicky, takže 
vím, jak mu je. Nejen to, dokážu se do
myslet, kde má chabá znalost jazyka ne
stačí. Když k nám boss mluví a já zaslech
nu slovo písek a tři, vím, že máme odvézt 
písek do třetího patra. Pokynu Turkovi a 
jdeme vozit písek. Jak stavba roste, ros
tou i problémy. Aspoň u nádeníků. Je nás 
šest, z toho čtyři jsou členy CPA — tedy 
Komunistické strany Austrálie. Strana 
aktivně bojuje za práva pracujících a je
jího boje se zúčastňují i nestraníci — Čech 
a Turek. V praxi to vypadá tak, že for
man Harry nás svolá a oznámí problém, 
po kterém následuje diskuse. Komunis
tům je vše jasné od začátku, ale musí vše 
vysvětlit svým třídním druhům, což jsme 
my. Je to nadlidská námaha. Vůbec jim 
nerozumíme a tupě přikyvujeme na vše, 
co řeknou. To vám je zajímavé, jak jed
noho omrzí brzy pořád něčemu nerozu
mět a rychle se naučí předstírat, že je mu 
všechno jasné. Horší je, když mě Harry 
požádá, abych se k věci vyjádřil. Tu mě 
velice pomáhá má zkušenost. Well, řek
nu, I  tink, vot You tink all rajt, Harry, 
good spich, 1 tink, very good. Trouble is, ve 
only vorkers, vot ve do, ve must do, but vot 
ken ve do? Ve stik togeder, I  tink ve all 
rajt. But ve nit stik togeder ve no good, ve 
in trouble! No good!

No good! vykřikne Turek, bláhově se 
domnívaje, že stojí na mé straně. Harry 
převezme slovo a opět chvíli mluví. Dob
ře vím, že teď přijde hlasování a očima 
hlídám Jima. Jakmile Jim zvedne ruku, 
okamžitě zvednu pravici. Mě zase hlídá 
Turek a sotva je moje ruka na své cestě 
vzhůru, vymrští svou, aby to vypadalo, že 
hlasuje sám od sebe. A už jsme ve stávce. 
Vyjdeme ven a Turek se chopí kolečka, 
ale já  ho rychle od něj oddělím. Teprve 
teď mu dojde, že zase stávkujeme a vztek
le si uplivne.

Jima si při hlasování musím hlídat, 
protože on jediný ví, jak to s mou anglič
tinou opravdu je a mohl by mě před ostat
ními zesměšnit.

Ze začátku mé stavební kariéry jsme 
spolu chodili na pivo. Jim pořád něco vy
kládal, smál se a vyprávěl mi, zatímco já 
objednával pivo a občas prohodil nějaké 
to O. K. a all right. Bylo nám dobře. Když 
se mě na něco zeptal, dělal jsem nedoslý
chavého, což ho přinutilo k opakování 
otázky a já měl víc času na zformování 
své odpovědi. Jenže pak se stala ta ne
šťastná věc s provazem. Vedle stavby sto
jí výtah, jehož těžní věž jsme zbudovali s 
trubek. Vlastně to ani není věž, ale lešení, 
ve kterém výtah jezdí z patra do patra a v 
třímetrové mezeře mezi stavbou a výta
hem visí lano. Když se chcete dostat třeba 
z pátého patra do čtvrtého, nemusíte pře
jít celé podlaží až ke schodům, ale stačí, 
když si kusem dřeva přitáhnete provaz/ 
lano a zhoupnete se k lešení. Po lešení sle
zete o patro níže a zase se zhoupnete zpět 
do budovy. Taková zkratka.

Jim se tenkrát zhoupl, ale špatně si to 
vypočítal a lešení se už nestačil zachytit. 
To by nebylo tak špatné, mohl se zase no
hama zachytit v patře, z kterého skočil, 
ale nějakou nešťastnou náhodou se mu 
nepodařilo ani to. Jako zkušený stavební 
dělník Jim počkal, až se dohoupne a pak 
mě zavolal. Pracoval jsem o patro níže, 
kde lano viselo.

Rope, řekl Jim, přitáhni ten rope.
Dneska vím, že slovo rope znamená 

provaz, lano, ale tenkrát jsem vůbec ne
tušil, co Jim chce. Zvedl jsem ze země 
kladivo a nabídl mu ho. Jako že mu ho 
hodím, ale kladivo Jim nechtěl. Postup
ně jsem zvedal ze země ještě hřebíky, 
francouzák a pár velikých matek od leše
ní, ale Jimovi se v tu chvílo nehodilo vů
bec nic.

Rope! řval nešťastně. Facen rope!
Rozhlédl jsem se zoufale kolem. V pís

ku se válela ještě lopata, jinak už nebylo 
co nabídnout. Hergot, lopatu přece ne
chce, napadlo mě, co by s ní na tom laně 
dělal? V tom jsem dostal spásnou myšlen
ku. Zaposlouchal jsem se do stavebních 
zvuků ze dvora a usmál se na něj — Mus 
go, hear boss, him callme! — a rychle jsem 
odběhl.

Ty kurvo! zařval Jim — ty parchante! 
Vrať se!

Vyliž mi kapsu, mumlal jsem, jseš lí
nej a já ti mám sloužit? To bych dovedl



Robert F. Lambert

Dlužníci Václava Černého —
Zamyšlení nad čtvrtým dílem jeho pamětí

Kritizovat autora, který žije za želez
nou oponou, ve stoické opozici k režimu, 
schopnému jakékoliv podlosti? Nicméně: 
svou knihu vydal ve svobodném světě a 
proto by se na autora měly vztahovat 
normy normálnosti. Podívejme se tudíž 
na čtvrtý díl Pamětí profesora Václava 
Černého, a to na kapitolu čtvrtou, onu 
část, kde popisuje vražedné řádění za 
prvních “lidovědemokratických” let (str. 
342-446). Myslím, že tato část knihy je 
cenná zejména svým logickým stavěným, 
sice zhuštěným, ale přesto analyticky po
jatým přehledem doby vrcholného rudé
ho teroru v ČSR.

Do díla této hutnosti se také nutně 
vkrádají chyby faktografické i jiné. 
Kreuzlingen není v Německu, americký 
azylant “Wheller” se jmenoval Wheeier. 
Doufám, že to byl jen tiskařský šotek, 
který vynechal uvozovky u “špióna" Wil- 
liama Oatise (str. 392), kterého režim 
uvěznil: Bili samozřejmě nebyl špión, 
nýbrž pouhý zahraniční korespondent, 
vedoucí Associated Press v stalinské Pra
ze. Mezi církevními mučedníky, obětmi 
“Katolické akce” a jiných teroristických 
tažení oněch let, figuruje biskup Vojtaš- 
šák. Bylo by si ale zasloužilo alespoň 
poznámku pod čarou, že tento spišský 
hodnostář, který se dostal do stalinských 
mlýnů, byl svého času nejenom členem 
“Státní rady” u Jozefa Tisy, nýbrž i spros
tý udavač židů v době nejhorší.1 Je-li ho 
třeba jmenovat vedle skutečných mučed
níků, jelikož stanul před komunistickým 
soudem spolu s nimi, je tato reservatic 
mentis bezpochyby na místě.

A prosím - už jsme u nich, u Židů. 
Autor Paměti si hořce stěžuje, že řada po
únorových mocipánů, agitátorů, kádro- 
váků a hrdlořezů - Geminder, Simone 
(Katz), Reicin, London - pocházela “z ně
meckých židovských rodin, prošli ně-

také, vylézt si na lano a...hergot, napadlo 
mě, co von vlastně na tom laně dělal? 
Když mě osvítilo poznání, udělaly se mi 
mžitky před očima a upaloval jsem zpět. 
Vyběhl jsem šest pater jako nic. Pravda, 
trochu jsem se zadýchal, ale proti Jimovi 
jsem byl pořád ještě svěží. Ten, chudák, 
oddychoval jako horolezec v posledním 
tažení a neměl už ani sílu nadávat.

Vtáhl jsem ho rychle do bezpečí stavby 
a Jim se svalil na podlahu jako pytel 
brambor. Ani jsem se nedivil, že mi nepo
děkoval, ba, mám ten dojem, že mít v té 
chvíly víc síly, omlátil by mi o hlavu kla
divo, hřebíky i francouzák. Od té doby už 
na pivo nechodíme a oba víme svoje.

Ale když jsem ho tak pozoroval, jak le
ží se zavřenýma očima na písku a prudce 
oddychuje, pevně jsem se v tu chvíli roz
hodl, že ze všeho nejdříve se naučím ang
licky. A pořádně.

meckými školami... od mládí světoběžni
ci” (str. 443). “Odkud čerpali tito lidé 
oprávnění, aby si troufali... českého člo
věka... dusat, trýznit?” A odkud ho brali 
Bacílek, Kopecký a Novotný, kteří ně
mecky neuměli ani ceknout? Gemindři v 
každém případě reprezentovali KSČ, a 
tato - jak Černý správně sám připomíná 
(str. 380) - byla před rokem 1933 podříze
ná středoevropské (tj. berlínské) sekci 
Kominterny. Nic proto normálnějšího, 
než aby agenty této Kominterny byli 
“kosmopolité”, znalí jazyka německého, 
a ne nějaké okresní nebo krajské “formá
ty”'

Ať je nám alespoň útěchou, že i Max 
Brod, Hans Kohn, Franz Kaflca, Kamil 
Hoffmann, Franz Werfel, Richard Katz, 
Joseph Wechsberg vyšli “z německých ži
dovských rodin, prošli německými škola
mi” a Československo (ano, Českoslo
vensko) proslavili a proslavují. Nejenom 
to: Byly doby, kdy nejznámějšími česko
slovenskými novinami ve světě byl "Pra- 
ger Tagblatt" (i proto, že “Lidovky” za 
hranicemi nikdo číst neuměl). Nevím o 
tom, že by v redakci PT, dodnes slavného 
svou nádhernou němčinou, byl někdo 
pracoval, kdo by nebyl býval Židem a ne
byl měl německé školy. TGM tyto novi
ny - list výrazně liberálního a českoslo
venského zaměření - rád čítával, velice 
rád... Za první republiky totiž nebylo zlo
činem, ba ani úchylkou nebo hříchem mít 
němčinu za mateřský jazyk.

V Praze se mezi “azylanty”, uchylující
mi se pod ochranu Gottwalda před kru
tým pronásledováním všeho pokrokové
ho v USA, objevil také rytíř smutné po
stavy, který si v ČSR dal jméno “Čapek”. 
Černý si na něj letmo vzpomněl a nazývá 
ho “semitským dobrodruhem” (str. 361). 
Nuže, po Treblince a Majdánku nerad 
čtu takové epitheton organs. Zkusme to 
jinak: Jaké adjektivum by autor Paměti 
chtěl užít pro charakterizaci - namátkou - 
Pavla Eisnera, Hostovského, Firta? Ne
voní to dobře, nevoní! A vůbec “semité”: 
jejich nějak mnoho v této kapitole Pamě
ti. Třeba Noel H. Field, klíčová figura li- 
do-demo procesů padesátých let. “Byl 
Žid”, tvrdí Černý (str. 410). Tož - nebyl. 
Byl naopak pravý WASP, navíc i quaker, 
rodina z New England, upper class.2 
Znáte případ Algera Hisse? Hledejte 
Fieldovy stopy spíš v onom washington
ském habitátu před půl stoletím než v se- 
mitismu. Ale nyní již in medias res.

Černý správně připomíná (a západní 
věda to už má dokonale prozkoumané), 
že Stalin asi do první poloviny roku 1949 
stranil Izraeli a až pak objevil arabský 
potenciál a s ním “antisionismus”. (Anti
semitou byl Stalin odjakživa, ale to sem 
nepatří.) Ten rázný přechod od efemérní- 
ho proizraelství k antiizraelství se odrá

žel samozřejmě i v tehdejším čsl. písem
nictví: stačí srovnávat agitku Ladislava 
Mňačka “Kde tečie krv a nafta“ (1948) s 
agitkou E. a E. Ternerových “Stát Izrael - 
malá země velkých problémů” (1950). Pi
satel Pamětí je si jist, že marxistická filo
zofie dějin má “nepopiratelně starozá
konní model” (str. 445). Nevím, v tom se 
nevyznám, ale materialistická tóra se mi 
moc nezdá. Zato víme něco z moderních 
dějin (a už tím se povážlivě viklá základ
na Černého “semitských” úvah): totiž, že 
sionismus a marxismus-leninismus se k 
symbióze prostě nehodí. Taková se ne
povedla ani v Izraeli samotném, viz 
skrovné dějiny “sionistické marxleninské 
strany” MA P A M,  rozklad Mikuniso- 
vvch komunistů a rozštěpení KS Izraele.

Černý nicméně vidí “zárodek stále 
pregnantnějšího vývoje typu soudobého 
Žida v diaspoře, který se zároveň a para
lelně nezříká revolučního marxismu ja 
kožto obecně platné společenské propo- 
sice, nacionálně však gravituje do sionis- 
mu” (str. 445). To možná platí o nějakých 
periférních skupinkách v židovství (ex
tremisté, hlupáci a psychopati vždy byli a 
budou), ale jako obecná tendence? Pěkně 
by Černému za to poděkovala řada smě
rodatných židovských intelektuálů v zá
padní Evropě, poděkovaly by se mu re
dakce i nepřehledný zástup spolupracov
níků newyorského “Commentary”, orgá
nu to Světového židovského kongresu a 
zároveň US-neokonzervatismu.

* * *

Horribile dietu: Pro Černého byl prá
vě Slánský “výraznou ukázkou tohoto 
případu” (str. 445), “Slánský komunista 
a žid, obojí z přesvědčení, komunista do
konce proto, že Žid” (str. 409). Autor 
nám ovšem zůstává dlužen jakýkoliv dů
kaz pro toto své tvrzení, ať již z doby pr- 
vorepublikánské, válečné nebo předúno- 
rové. Jen pro období po únoru předkládá 
Černý o tomto skálopevném stalinském 
partrabótnikovi, kterému prý "... osud a 
zdar Židů ležel na srdci mnohem více než 
národný osud český” (str. 444), něco, co 
považuje za důkaz. (Nechrne teď stranou, 
že Slánskému samozřejmě musely být 
osudy národní lhostejné, vždyť byl mos
kevským marxlenincem.) Je prý důka
zem Slánského “sionismu”, že

- Židé mohli v komunistické ČSR dělat 
kariéry, závratné kariéry, pokud 
vstoupili do strany, a
- ti, co to nechtěli, mohli se svobodně 
vystěhovat, i se svým majetkem.

Podívejme se na to blíže.
♦ * *



Komunistickou kariéru, třebas jen na
krátko, ale nicméně kariéru, mohl po 
únoru v ČSR dělat každý, kdo se ke ko
munistům přidal. (Mnohý z nás si pama
tuje na neo-bolševiky ve svém okolí, na 
které se vztahoval - nebo by se měl vzta
hovat - malý retribuční dekret z roku 
1945.) A závratné kariéry dělali v první 
řadě ti, kdo za války nebo dokonce před 
ní pracovali pro Stalina, tudíž i stalinci 
židovského původu. (A o co špinavější 
práce, o to závratnější - dočasná - karié
ra.) Slabý tucet nohsledů židovského pů
vodu kolem Slánského ve vysokých pozi
cích a pár tuctů v nižších, uměle stmele
ných soudruhy vyšetřovateli do “Slán
ského bandy” - vždyť už např. Lóbl nebo 
Margolius z hlavního procesu neměl ve 
skutečnosti se Slánským přímo, osobně, 
nic společného - , měl sílu důkazu o Slán
ského “sionismu” jen pro státního proku
rátora Josefa Urválka. Bohužel ho má ta
ké pro Václava Černého.
Dále: Kdo zná hierarchické poměry oné 
doby, ví, že rozhodnutí, pustit asi desetti- 
síc Židů “na západ”, tedy zásadní roz
hodnutí zahraničně-politického charak
teru, muselo padnout jinde než v Praze. 
Ale nechrne toho - existují fakta, prostá 
fakta, pro každého přístupná: Na podzim 
1949, když “sionista” Slánský byl na 
vrcholku slávy a moci, bylo vystěhování 
Židů zaraženo. ,Krátce na to bylo celé 
zbylé vedení “Ustredného zvůzu sionis- 
tického" v Bratislavě — a centrum židov
ských akcí bylo tam, ne v Praze - pochy
táno, uvězněno a po tajném líčení odsou
zeno, většinou na doživotí. (V Černého 
přehledu různých teroristických procesů 
tento proces před Státním soudem v Bra
tislavě kupodivu chybí.) V letech 1949- 
1950 byla zavřena řada židovských insti
tucí, vesměs dobročinných, včetně po
bočky Jointu, která materielně pomáha
la přeživším Holocaustu, zejména pře
stárlým a osiřelým. Snad si i Černý na to 
vzpomene...

Dovoluji si k tomu ještě osobní vzpo
mínku: Hrál jsem svou malou roli při 
organizování kolektivních výjezdů čes
koslovenských Židů, tehdejších “trans
portů svobody”. Koho jsme se my, činní 
účastníci akce, obávali, byli jen a jen 
Slánští, kteří Židům kladli překážky nad 
překážky. Proto také se musela organizo
vat paralelně “břicha" neboli "aUjat bet": 
ilegální emigrace lidí z ČSR, které Slánští 
pronásledovali nebo alespoň nechtěli za 
hranice pustit, i převoz různých cizích ži
dovských - vesměs pronásledovaných - 
činitelů a mládeže, zejména z Maďarska. 
(Účastnil jsem se také organizace “brichá”, 
takže vím, o čem mluvím.) Během proce
su s “vedením protistátního spiklenecké
ho centra” se o těchto akcích hodně jed
nalo a absurdnost — nebo logika komu
nistické dialektiky? — vyvrcholila tím, že 
Slánského a společníky nařkli přesně z 
toho, proti čemu si tito tvrdí stalinci by
tostně stavěli: ze solidarity k Židům.3 
Černý ale Procesu v tomto bodě, zdá se, 
věří...

* * *

"Bylo možné si odvézt majetek... takže 
bylo na deset tisíc vývozních povolení od 
nás vyvezeno na šest miliard (Kčs) majet
ku...”(str. 442). Nevím, odkud autor ten
to obnos má; prokurátor Urválek odha
duje “škodu”, vzniklou tím, že si Židé od
jeli se svými osobními švestkami, na pět 
miliard.4 Moc toho v každém případě 
nebylo: Podle stejného pramene5 se dá
valo v zahraničí zajeden dolar 500 K.čs 
(oficielní kurs byl 50 Kčs). O jaké veliké 
hodnoty šlo, nedobrovolně vyzradil sám 
Urválek, když obžalovaného Fischla (ná
městka ministra financí) nechal předříká
vat naučené přiznání o ilegálním pašová
ní hodnot6: Jednou prý zadržená skupi
na vystěhovalců, “asi 50-60 osob” , měla 
ssebou “drahé kovy, skvosty, démanty, 
hodinky, fotoaparáty Leica, vlněné lát
ky, nové šaty, kožešiny, prádlo, luxusní 
obuv...”, vše v hodnotě pěti milionů Kčs. 
(To by bylo podle trhového kurzu a na 
osobu průměrně za 200 dolarů “skvostů”, 
“démantů” apod.)

Neptejme se, jestli to je skutečně tak 
zavrženíhodné (jak by z Černého statí vy
plynulo), když někdejší aspirant plyno
vých komor tři, čtyři roky po náhodném 
úniku smrti si ssebou bere na nový, vynu
cený - pardón, režimem laskavě povole
ný - vandr nějaký nábytek a rezervní šaty 
a boty nebo dokonce i prstýnek. Zde je
nom krátký dodatek pisatele těchto řád
ků - praktika, který byl tehdy pověřen 
kontrolou tzv. “seznamů stěhovacích 
svršků”. (Ta naše, přátelská kontrola by
la nutná, protože celníci a policie se zvyk
li kontrolovat kufry důkladně a “pašerá
ky” poslat navždy zpět a někdy i přímo 
do vězení, záleželo na výši případného 
úplatku.) Ministerstvo financí, konkrét
ně “sionista” Fischl, do jehož kompeten
ce to patřilo, zakázal “vývoz výrobních 
prostředků”. A k takovým - mám dobrou 
paměť - se počítaly i elektrická žehlička 
a jiný než starší kufříkový psací stroj. A 
nakonec na ověření: Ať mi někdo řekne 
jedno, jedno jediné jméno Žida z ČSR, 
který si na Západě - v Izraeli nebo jinde - 
mohl založit existenci z “odvozu majet
ku” v letech 1948-49!

* * *

Zdá se, že Václav Černý přece jenom ví 
o jednom případu: “Ústecký velkoprů
myslník Schicht dostal náhradu jakožto 
Žid, ač se na něj vztahovaly zákon zná
rodňovací jako na kapitalistu a konfis- 
kační jako na Němce” (str. 442). Na to se 
dá říci s "Radiem Jerevan”: Je to v pod
statě správné. Jenže za prvé Schicht padl 
jako důstojník-dobrovolník armády Tře
tí říše na frontě, takže Židem nebyl, spíš 
naopak. A za druhé byla jeho rodina - 
onen zbytek, který s odtahující hitlerov
skou armádou neušel - ještě v létě 1945 
deportovaná z republiky, za okolností, 
které netvoří právě nejsvětlejší stránku 
naší tříleté poválečné semidemokratické 
mezihry. Za svého majetku neviděli sa
mozřejmě ani vindru a také jim nikdo ni
kdy žádnou náhradu nepřislíbil.

“Nadlouho se Slánským Židé u nás za
dlužili, to ať je každému zřejmo: Nikoliv 
oni jsou našimi mravními věřiteli, nýbrž 
my jejich, ať to nezapomenou!” (str. 446)

- S tímto prohlášením, kterým profesor 
Václav Černý končí čtvrtou kapitolu IV. 
svazku svých Pamětí, zásadně souhlasím, 
pokud by ho autor o maličkost doplnil. 
Mezi dlužníky totiž ještě patří i katolíci 
(Plojhár, Petr), Slováci a Rusíni (Husák, 
Colotka, Salgovič, RSDr. Bilák) a proč
pak by ne? - hospodští muzikanti, pokud 
pocházejí od Kladna.

1) Viz fotodokument v knize (bez pagina- 
ce) Tragédia slovenských Židov. Do- 
kumentačná akcia ÚSŽNO, Bratisla
va, 1949.

2) Flora Lewis: Red Pawn. The Story of 
Noel Field; zde podle německého vy
dání: Bauer im roten Spiel. Das Leben 
des Noel H. Field. Ullstein Verlag, 
Frankfurt/M . - Berlin, 1965.

3) Srv. Proces s vedením protistátního 
spikleneckého centra v čele s Rudol
fem Slánským. Ministerstvo spravedl
nosti (Orbis), Praha, 1953. Viz tam o 
“brichá” str. 375 a další.

4) tamtéž, str. 378.
5) tamtéž, str. 377.
6) tamtéž, str. 376.

PRAŽSKÉ UZENÁŘSTVÍ

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

Tel.: 364-1787

Dodatečné vyrovnání

Ráda bych vám poděkovala za 
všechna čísla Západu, která mi byla 
zaslána do Itálie. Nyní už bydlím v Ka
nadě a mám už také možnost vyrov
nat účet za minulá čísla.

R. Chvalinová, Kanada



FórumStanislav Reiniš

O nových knihách
“ Očitý svědek” (edice Arkýř, Postfach 

34 02 09, 8 Miinchen 34, Západní Němec
ko) je vyzrálým poetickým a filozofic
kým deníkem surrealistického básní
ka a výtvarníka Jiřího Koláře z let těs
ně po únoru 1948. Je to zajímavý, místy 
jinotajný dokument doby, kdy se básní
kům zadávala ke zpracování témata, ja
ko je třeba zvýšená produkce vajec uvě
domělými nosnicemi.

V exilu lidé hodně píší básně. Trans- 
plantačni šok, kterému je každý z nových 
emigrantů vystaven, často člověka vede k 
přemýšlení nad sebou, nad světem, nad 
věcmi, člověk se potřebuje na chvíli od
poutat - a vzniká báseň. Básně se dokon
ce v exilu i čtou, protože jinak by je nikdo 
nevytiskl.

Nejzdařilejší z poslední doby je bezpo
chyby “ Plonková sedmička” Vlastimila 
Třešňáka (vydal PmD, Max Wonner Str.
31, 8000 Miinchen 50, Západní Němec
ko- 15 DM, 7.50 US$). Jsou to drsné tex
ty, určené k zpívání, ne k recitování, urče
né pro mladé duchem. Tak třeba První 
máj: Ve státním znaku /  orel a panna /  
národním sportem /  čára /  Horník nám 
káže /  tlučhuba tluče /  a farář fárá /  Co 
jeden napíše /  to druhý seškrtá /  je to 
s te jn é /jak o  před le ty /jen  o něco s ta rš í/ 
stejné fronty na Seiferta /stejné fronty na 
kotlety /  a měsíc lásky začíná /  při pará- 
demarši. Sbírku vřele doporučuji.

Z dalších vyšlých básní je třeba jmeno
vat: Marie Valachová: “ Nebe peklo ráj” 
(PmD), Eduard Dvořák: "Na přídi ostro
va” (PmD), Jiří Hynek (pseudonym Ja 
romíra Hořce): “ Svěcené klíny” (PmD), 
Richard Host: “Činohra slov” (PmD), 
Iva Kotrlá: “ Olium” (Velehrad - Křes
ťanská akademie, 4000 lir), Klement Bo- 
chořák: “ Legendy - Staronové básně” 
(Velehrad - Křesťanská akademie, Via 
Concordia 1,1-00183 Roma, Itálie - 4000 
lir).

Křesťanská akademie také vydala kni
hu úvah Jana Horáka “Obdivuhodné 
vynálezy” (4500 lir). Je to kniha o tom, 
jakým způsobem šíří církev své myšlenky 
tiskem, televizí a rádiem. Nejzajímavější 
je kapitola o totalitární a falešné infor
maci a o oligarchii sdělovacích prostřed
ků.

“Čertův kámen” Richarda Neugebau- 
era jsou veršované pohádky a pověsti z 
Českomoravské vysočiny. Kniha byla se
stavena a ilustrována grafikem Ladisla
vem Hankou, který nyní žije v Kalama- 
zoo, Michigan, USA. Autor, Richard 
Neugebauer, je dědeček Ladislava Han
ky a dosud žije na Českomoravské vyso
čině. Kniha tedy podává čtenáři jeden ze 
zbytků lidového folklóru, zachycenou 
tradici lidových pověstí. Vydali Bolcha- 
zy-Carducci Publishers, 8 S. Michigan 
Ave, Chicago, II 60603, USA, za US$ 
16.95 vázaná, 9.95 brožovaná. Doporu
čuji jako velmi pěkný, bibliograficky 
upravený dárek.

M. Zelený

Nebýt -istou
Neumírám pro Tebe. 

Když mne to bude stát život, 
abych Tě vysvobodil — 

ať se tak stane: 
Nemohl bych žít, když js i mrtev. 

Takže umírám pro sebe. 
Můžeš Ty žít beze mne?

Nebýt -istou může být vyjádření 
principu stejně přesvědčivého a ste j
ně insp iru jícího jako všechny jeho 
opaky. Myslím dokonce, že nebýt 
-istou, otevřeně a aktivně, klade na 
jed ince požadavky a zodpovědnost 
podstatně vyšší, než jakýko liv-ism us. 
(Proto asi těch -ism ů bylo v h istorii 
to lik  a těch -istů ještě víc.)

“ A kterýpak -ista, pane, vy jste?” 
ptá se -ista, protože “ nebýt - is tou ” pro 
něho prostě neexistuje, a navíc je ne
pochopite lné. Svět se pro něho dělí 
na -isty a na jiné  -isty, a tito  se mezi 
sebou svědom itě perou: kom unisti se 
socia listy (a obo jí s kapita listy), mar- 
x is ti-len in is ti s im peria lity, hum anisti 
s nacisty, pacifis ti s m ilita risty, anar
ch isti s governm entalisty, rasisti s 
egaliaritanisty, atakdále, až třeba re- 
dukc ion is ti s holisty.

Často se jed inc i vyjádří proti tomu 
kterému -ismu, někdy dokonce tak, 
že to  vyzní jako vyjádření proti -ismům 
vůbec. Vzpom eňm e na Čapkovo 
‘‘Proč nejsem kom unistou” z roku 
1924. Anebo naAqu inovo nezapome
nutelné: “ Nejsem komunista, nikdy 
jsem nebyl a n ikdy nebudu” , v roce
1983, než ho zastře lili v Manile.

Kteří z nás, em iqrantů, “d is identů” , 
chartistů, exulantů, aktivistů, žurna
listů či představitelů “socia lis tické” 
opozice, můžeme prohlásit totéž co 
Aquino  nebo Čapek? A stejně struč
ně a nekomprom isně, jako prostou 
věc p rincipu? A kteří z nás bychom  to 
prohlásili veřejně, i když bychom 
m ohli? Proč nám to zní tak divně, ne
zvykle, proč se člověku vnucuje něja-

• ká ta omluva, nějaké to vysvětlení, či 
aspoň dodatek nebo odkašlání? I ta
dy, na Západě?

Všem -ism ům  je společné to, že 
staví masu, ko lektiv či nějaký princip  
nad zájm y a hodnotu jedince. Hodno
ta jedince, jeho  práva, snažení a sny, 
jsou podřízeny hodnotě, právům a 
snažením masy. Přežití masy je  důle
žitější než přežití jed ince — a proto 
jed inci, ne masy, padají za vlast.

Nebýt -istou tedy znamená opak: 
uznání hodnoty člověka jako jedince, 
každého jedince, a jeho  povýšení nad 
masu či kolektiv.

No jsou ko lektivy a kolektivy. Něk
teré jsou přednější než jed inc i, kteří je

tvoří — vezměte si takový koncentrák. 
A přežívat mohou poměrně d louho, s 
pomocí kulom etů a ostnaných drátů. 
Znakem těchto  kolektivů je, že jsou 
pohromadě drženy zvenčí. Povolí-li 
tlak, odstraníš-li dráty, lidé se prostě 
rozejdou po svých — a je po ko lekti
vu. Pak jsou jiné  kolektivy, které jsou 
pohromadě drženy jaksi zevnitř, sa
my o sobě. Tu není třeba ani drátů ani 
zdí, a lidé se nerozcházejí po svých, 
protože právě být v tom kolektivu je 
to “své". A tu je  problém právě opač
ný: ani dráty ani zdi nemohou zame
zit, aby se lidé vstupu do toho kolek
tivu tvrdohlavě nedomáhali.

Všechny -ismy jsou pokusy člově
ka— plánovače (či návrháře) vybudo
vat lidské kolektivy “zvenčí” , tedy 
uměle. Tyto divy sociá lní arch itektury 
jsou pak lidem nabídnuty místo ko
lektivů, které vznikly “zevnitř” , tedy 
samy o sobě. Všechno to návrhářství 
je založeno na předpokladu, žespole- 
čenská “ příroda” je jaksi nedokonalá 
a potřebuje opravy od patřičně osví
cených -istů. Ono to tak nějak jde, 
zvlášť někdy a na čas, ale je likož je to 
všechno zvnějšku a ne zevnitř, n ikdy 
se nesmí odstranit ty “ dráty” — ať už 
ostnaté či telefonní.

Být -istou tedy předpokládá vytvo
ření si modelu žádoucí společnosti, 
popsání vlastností a chování jedinců 
nutných pro existenci takového so
ciálního “ paneláku” , a pak převycho
vání, přemluvení či donucení těchto 
lidských panelů, aby předepsaná 
chování a vlastnosti přija li za svá.

Nebýt -istou vyžaduje postup opač
ný: především pochopení vlastností a 
chování jak jednotlivců, tak skupin, 
potom popsání a porozumění společ
ností, ke kterým ty to  vlastnosti a cho
vání přirozeně směřují, a konečně vy
užití získaných znalostí k postupné
mu zlepšování těchto společností.

Kde tedy -istovi jde a musí jít o to, 
jak “ dělat po litiku ” , n ebý t-is tou  zna
mená soustřed it se na ty  hodnoty, 
vlastnosti a skutečnosti, které jsou 
opravdu lepší a spravedlivější, a které 
by se tedy za žádných okolností ne
měly zradit.

Ale co je  skutečně lepší?
Skutečně lepší je vědomí užiteč

nosti: být užitečným sobě, rodině, 
sousedům, spoluobčanům  — ne ně
jaké šedivé mase, třídě či ideálu. A už 
vůbec ne nějakém u-ism u. Účastnit se 
na vytváření národního bohatství, pří
mo a individuálně, je skutečně lepší, 
než být pasivním spolustrů jcem  celo
národní chudoby.

Skutečně lepší je vědomi svobody. 
Ne svobody napsané na papíře či “za
kotvené" v chartě — takové svobody 
neplatí a má je dnes již kde kdo. Svo
boda, stejně jako vědomí užitečnosti, 
vyplývá pouze z dané organizace 
společnosti a z bohatství ekonom ic-



kých, společenských a individuálních 
vztahů, které tato jed inci umožňuje. 
Nevyplývá z papíru a už vůbec ne z 
dopisových akcí vybízejících k dodr
žování toho, co je  na papíře. Spole
čenský systém musí být v souladu a 
musí se harm onicky doplňovat s tím, 
co je na papíře.

Není-li tomu tak, pak i dobře míně
né a osvícené snahy o dodržování 
" lite ry zákona" se musí setkat s ne
úspěchem. Pamatuj na -istické, vel
mi dobře inženýrsky navržené kolek
tivy, které měly napsáno nad branami 
“Arbeit macht fre i” .

Skutečně lepší je vědomi národní 
sounáležitosti: být spjat, jako jedinec 
a jako člen národa s existujícím  spo
lečenstvím všech ostatních národů, 
je jich ekonom ikou, po litikou  a ku ltu 
rou. Ztráta respektu druhých, ztráta 
pocitu spolubytí, sdílení a podílení se
— takové ztráty představují trest: de
m oralizující, ubíjející a stále vzrůstají
cí izolaci sebevyvržených. Obranné 
mechanismy proti deb ilitě  izolace 
mohou pak vzbudit ty  různé patolo
gické projevy “ národní h rdosti” jako 
nafoukanost, snobismus, povýšenec- 
tví, netolerance či na přednost pový
šená ignorance.

Skutečně lepší je vědomí kvalitního 
života. Nejde o kvalitu života sta tistic
kého, či slíbeného, ale o kvalitu života 
skutečného a dnešního. Kvalita živo
ta je jev celistvý, nerozdrobitelný, 
a musí být vnímaný jako celek, kvali
tativně. Jenom lidé, a jenom  jako je 
dinci, hledají, rozhodují a volí, která 
kvalita života a kde, je  skutečně lepší.

Lidé volí, pokud to jde, svýma no
hama. Stěhují se do města či do po
hraničí, odcházejí do hor či do údolí, 
em igru jí do Polska, do USA či za Ural. 
A tak se svět dělí na místa odkud lidé 
odcházejí a na místa kam lidé jdou. Je 
dost pravděpodobné, že lidé odchá
zejí odtam tud kde nechtějí žít, a jdou 
tam kde to  je  skutečně lepší. Jenom 
-ista o tom může a musí “vědecky” 
pochybovat.

Skutečně lepší je vědomi zodpo
vědnosti. Vzdáš-li se zodpovědnosti, 
vzdáš se tím i možnosti ovlivnit, mož
nosti zm ěnit — vzdáš se tak své šance 
být k něčemu dobrý. Mnohé společ
nosti na Západě i na Východě se zba
vují, dobrovolně či nedobrovolně, 
pro jed ince a kolektiv tak nutného vě
domí zodpovědnosti. Je mnohem 
snazší zaplatit si klid, přenést všech
nu zodpovědnost na stát a vládní or
gány, koupit si tak zdání harmonie.

Odklidím e tedy chudáky a opilce z 
ulic, blázny a m ongolo idy uzavřeme 
do ústavů, fyz icky a psychicky zne
tvořené odizolu jem e — necháme na 
ně lid zapomenout, má svých starostí 
dost, a platí si daně. Nezaměstnaným 
dáme práci — jakoukoliv, anebo je ta- 

| ké zavřeme, aby se zbytečně nepotu
lovali kolem nádraží. Docílíme tak 
společnosti bezkonfliktní, antiseptic
ké, uměle vygruntované, a draze za
placené. Ne penězi a vysokým i daně
mi — ale ztrátou všeobecného vědo
mí zodpovědnosti.

Jsou tedy jisté  principy, jisté  sku
tečnosti, které jsou opravdu lepší, za 
které je dobré pracovat i bojovat — i 
když politiku  tak dělat nelze. Nebýt 

. -istou znamená pochopení a hlavně 
nezapření takových skutečností jako:

- Nic na světě není zadarmo, za 
všechno musí někdo platit, ať již pe
nězi či úsilím, tedy i za vzdělání, zdra
votní péči a obranyschopnost země.

- Stát ani nemá ani nevytváří bohat
ství a nemůže tedy dát nikomu nic co 
nevzejde od druhých, a ťs  je jich  svo
lením či bez.

- Právo na práci je neúplné a nedo
stačující bez práva na nepráci; právo 
na účastnění se je nesmyslné bez prá
va na neúčastnění se.

- Nejde o to, co společnost či stát 
mohou udělat pro tebe, ale co ty mů
žeš udělat pro sebe v rámci dané spo
lečnosti. Právo na závislost a sociá l
ní podporu musí být provázeno prá
vem na nezávislost a soběstačnost.

- Právo na společné či kolektivní 
vlastnictví musí být zvýrazněno prá
vem na soukrom é vlastnictví.

- Právo na "štěkání v k leci" není ani 
svoboda tisku ani svoboda vyjadřová
ní: jde prosté o svobodu štěkání v

kleci a "bojovat" za to je patetické.
- Není vždy lepší, aby měli všichni 

stejně: může se stát, že budou mít 
všichni stejně málo. Jestliže je  někdo 
ochoten mít méně, aby druzí měli ví
ce, mluvíme o altruism u, dobrovol
ném sdílení statků či schopností, o 
sebeobětování. Jestliže je ale někdo 
ochoten mít méně jen proto, aby d ru
zí neměli více — jde o závist.

- Za urč itých  okolností je lépe, aby 
jeden člověk byl bohatší o m ilión do
larů než m ilión lidí o dolar každý — lé
pe pro všechny.

- Je zásadní rozdíl mezi em igranty a 
exulanty: em igrant nechce je, exulan
ta oni nechtějí. Je užitečné si p lný do
pad tohoto  rozlišení uvědomit.

Existuje m noho společností, které 
neuznávají či popírají některá z výše 
uvedených tvrzení. Existují také spo
lečnosti, které je nepopírají, ale ne
považují některé z nich za praktické či 
po liticky  vhodné. Jsou ale i společ
nosti, které nejenom popírají, ale 
svou existencí přím o neguji všechna 
ta to  poznání.

Proto nejsem, nikdy jsem nebyl a 
n ikdy nebudu -istou.

Sokol Kanada pořádá v rámci oslav 200. výročí ustaveni provincie Ontario a 
150. výročí založení města Toronta

VII. SLET SOKOLSKÉ ŽUPY KANADSKÉ,
který se bude konat v Torontě ve dnech 21. — 24. června 1984.

POftAD:

Pátek 22.6.
•  závody žen a dorostenek v nářaďovém tělocviku;
•  soutěž v odbíjené mužů;
•  sletový banket;
•  večer sokolské mládeže: vyjížďka lodí po jezeře Ontário, společná večeře a

návštěva zábavního parku “ Ontario Plače” ;

Sobota 23. 6.
•  závody mužů a dorostenců v nářaďovém tě locviku;
•  soutěž v odbíjené žen;
•  sletová veselice s vyhlášením výsledků sletových závodů;

Neděle 24. 6.
•  hlavní sletové vystoupení:

- prostná cvičení žactva, dorostu a členstva;
- ukázky cvičení na nářadí;
- štafetové závody žup;
- vystoupení tanečních skupin v národních krojích.

UBYTOVÁNÍ
bylo zajištěno v hotelech kolem to rontského letiště, které jsou poblíž sletové
ho stadiónu:

H oliday Inn, Toronto  A irpo rt 
Howard Johnson ’s A irpo rt Hotel 
Conste lla tion Hotel 

Ceny jsou většinou kolem 55 kanadských dolarů za pokoj s dvěma dvojitým i 
postelem i (plus daň).

INFORMACE
Zájemci o slet si mohou vyžádat další inform ace u předsedkyně sletového 
výboru, sestry D. Trávníčkové. Adresa:

9 StrandhiII Rd., Scarborough, Ont. M9J 3A8 
Tel.: (416) 431-0310.



EDDY TOUSSAINT TO MŮŽE POTVRDIT

Taneční skupina Eddyho Toussainta 
vystupovala po celé Kanadě a

sklízela všude veliké úspěchy.
§A ® ' ' • • • . . .

\  Co je na tom tak neobvyklého?

j | | r  Eddy Toussaint, ředitel společnosti, 
|j g á  je hrdým Členem etnické skupiny,

\  která se aktivně podílí na
rozvoji kanadské kuliury.

Další informace si mMete vyžádat 
na Sccrcíary of State Office ve Vaší blízkosti 
nebo pište na:

C om m unieation Directorate 
Sečt i on “ M ”
D epartm ent o f the Secretary o f  State 
Ottawa K lA  0M5

Muttikulturalismus... 
to je dnešek!
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