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ZÁPAD DO VŠECH SVĚTADÍLŮ!!!

Československo
Vladimíra Burke

Aféra — myslí si oni — končí
V posledních třech číslech m inulého ročníku Západu pokusila jsem se čtenáře seznámit s aférou kolem Jazzové
sekce. Podle mého názoru jde o nejzávažnějši kulturně-společenský problém, s nimž se Stranovláda setkala od
sovětského přepadu naši vlasti: na rozdíl od disidentských hnutí, která se om ezuji jen na nejodvážnějši jedince,
a ja kko li velký je jejich m orálni význam, nemají šanci stát se hnutím i masovými, zasáhl nejnovější p olicejní hon na
čarodějnice rocku statisícový okruh mladých občanů. Pro ty je rock nejen hudbou, ale také výrazem touhy po
svobodě a odporu k režimu arogantní blbosti a policejního sadismu, známému jako reálsocialismus nebo marxleninismus. Proto se k celé aféře ještě jednou vracím.
Abych byla systematická: akce pro
ti Jazzové sekci a rocku proběhla
způsobem typickým pro pokrytectví
kom unistických států: jednak na
rovině “teoretické” — převážně na
stránkách Tribuny — jednak na rovi
ně adm inistrativní — nic nebylozakázáno, jenom jsou odnímána povolení,
resp. prováděny reorganizace — a
konečně na rovině policejní. Jenom
akce v téhle poslední sféře postrádají
pokrytectví: jsou přímé, brutální a
zcela zbavené marxleninského mambodžamba. Druhé dvě sféry — jakási
ideová nadstavba pendreků — halí
kopance do ledvin hávem “teoretic
ké" diskuse, v níž bijci slovy předstí
rají hluboké pochopení pro problémy
mládeže, a obavy o její “zdravý” vývoj.
“ D iskuse” vyvrch o lila otištěním
článku “ Slovo k ritik y ” (T rib u n a ,
16.11.83), který napsali tři přední češ
tí historici jazzu Lubomír Dorůžka,
Ivan Poledňák a Peter Zapletal, a
odpovědi redakce Tribuny otištěnou
v témž čísle a podepsanou jmény Jiří
Janouškovec a Jiří Kohout. Diskuse
ovšem dokázala jen jedno: napros
tou nemožnost diskuse mezi lidmi,
kteří věci rozumějí a m iluji ji, a lidmi,
kteří sice vědí starou belu, ale zato
mají správný třídní postoj a jsou na
plněni nenávistí. V podstatě mysoginskou nenávistí, kterou — možná i sa
mi sobě — vydávají za nenávist třídní.
Článek kritiků věcně poukázal na
fakt, že “jednotlivé generace se dost
výrazně ztotožňují s hudbou svého
mládí, která zůstává jejich hudbou po
celý život” , což čtu jako poněkud za
šifrované varování, co se stane se
současnou mladou generací, o jejichž
budoucnost partajním mluvčím údaj
ně jde, jestliže jí stranovláda vezme
hudbu jejich srdce: “zůstávají ji věrni
po celý život” , a celý život si tedy asi
o straně budou myslet své. Z historie
známou vlastnost komunistického
režimu, totiž jeho naprostou kulturní
neplodnost a impotenci a z ní plynou
cí vztek na všechno, co je plodné a
potentní, vyjádřili kritici těm ito slovy:
"naše pojetí...umění, je někdy a ně
kde příliš a zbytečně defenzivní...
reagujeme jen ochranářsky na vnější
podněty...šmahem je odmítáme; jsouli ovšem silné, přece k nám proniknou

a my pak na né nejsme připraveni...
Příliš se staráme, aby nic nevybočilo
z řady (a tou řadou je mnohdy jen
průměr a průměrný vkus), aby se ne
objevil nějaký omyl, něco nevhodné
ho, nesprávného... Stále se objevují
recidivy přístupů, jež v umění...spa
třovaly jen utvrzovatele, jen zkrášlovatele dosaženého.” Dále trojice kri
tiků poukázala na to, že všechny do
savadní snahy vym ýtit z českého
kulturního života jazz, big beat a
ostatní americké form y popmuziky
skončily nezdarem, protože “život si
vždy proklestil cestu". Konečně —
podobně jako někteří mladí čtenáři,
jejichž dopisy jsem citovala v před
chozích článcích — přijavše tézi o
“ diverzi", zřejmě aby jim článek Tri
buna vůbec otiskla — nazvali věci
pravým jménem: “Je otázkou, zda
útok proti ideologické diverzi usku
tečňované p rostřednictvím rocku,
není spíše čímsi efektním než efek
tivním. Hlavní nápor této diverze se
totiž odehrává jinde než v podobě
rockových apod. 'výstřelků’. Je usku
tečňován masovým a frontálním pů
sobením měšťáckého modelu kultury
a hudby, přejímáním měšťáckého
vkusu, laciné komerční šlágrové pro
dukce otupující lidi, odvádějící je od
problému života.”
Třebaže však kritici užili povinného
slovníku (“ špatný, kýčovitý” museli
nahradit slovem “ měšťácký” ), házeli
hrách na zeď. “ Umění je stranické a
třídní” , prohlásili autoři Tribuny, a
šlus! "O tom nemůže být ani na chvíli
diskuse!" A když diskuse nemůže být,
tedy se diskuse nekoná. Tvorbisti za
ložili své “ argum enty” neochvějně na
— patrně neomarxistické — předsta
vě, že režim voňavých růži není a ne
může být zodpovědný za “ prim itivis
mus, omezenost, ‘fetování’ (český vý
raz pro požívání drog) a jiné negativní
jevy” současného českého života; za
všechny takové hrůzy jsou odpověd
ny — hádejte kdo? Inu samozřejmě:
Západní Diverzní Centrály.
Téměř rok po této "diskusi” vrátil se
k ideově nepevným kritikům čtenář
Tvorby František Louda z Prahy (23.
května 1984), zřejmě supermarxista.
neboť kategorická
a basta!” ss.
Janouškovce a Kohouta mu nestači

la: “ ...konstatování, že v zásadě (Ja
nouškovec a Kohout) nejsou proti ce
lému obsahu článku 'Slovo kritiky’ —
se mi zdá opatrné, trochu mírné...
hodnocením kritikou tohoto stylu v
hudbě...by se měli zabývat také naši
ideologové. Ale což socialistický hu
dební kritik by vlastně neměl být kro
mě hudebního odborníka především
so cia listickým ideovým pracovní
kem?” Příslušná místa očividně usou
dila, že tak by tomu mělo být, a tak
pouhé odborníky v redakci Melodie
nahradili “ především ideovými pra
covníky" s následky, o nichž se dočte
te dále.
Takže: lavinovitý výskyt fetování,
ztotožnění s filozofií punku (“jsme
generace bez budoucnosti?” ), záliba
v decibelech, které zní tak provokativ
ně jinak než sladkosti z ruské garmošky, co na ni rádi hraji bachaři v Gulagu, to všechno dle marxistů z Tvorby,
neplodí česká domácí situace, ale po
slech zahraničního rádia a doveze
ných desek. Čistotu jejich reálsocialistického myšlení nikterak nenarušu
je, že je-li to pravda, staví to dost na
hlavu m arxistické dogma o určující
roli materiální základny a pouze dru
hotném významu ideové nadstavby.
Nikoli tedy nesvoboda, atmosféra ko
rupce a lži, nemožnost podívat se do
světa, nepotismus kádrování na vy
soké (i střední) školy atd. — ale punkrock je zodpovědný za to, že mládež
reálsocialismu místo marxismu vy
znává cynismus.
Ono to ale vlastně je docela mar xis
tické — dokonce staromarxistické.
Dle článku Paula Johnsona “ Marxism
vs. the Jews” , který jsem nedávno
četla v Commentary diabolická vize
světa jakožto kolbiště konspiračních
center je bytostně marxovská, ač tkví
svými nejdelšími kořeny v antisemi
tismu staroegyptského kněze Manetha. Ten považoval židovský osud v
egyptském zajetí za následek izrael
ské povahy: Židé dle toho starověké
ho tmáře (nebo snad protom arxleninisty?) jsou “tuláci od nátury, potom 
ci kmene malomocných, kteří nemají
vlastní zemi” , a jako takové ze závisti
konspirují proti národům netuláckým,
vlastní zemi vlastnícím. Takto charak
terizováni, vysloužili si 2idé pivní pio-

následování (jakožto spiklenci) už v
Římě 2. století př. K r, za Antiocha
Epiphana. Když pak jejich předáci
přinutili místodržícího Piláta, aby
ukřižoval jednoho nazaretského he
retika, svou situaci si ještě radikálněji
pošram otili, neboť teorie všesvětového spiknutí proti světu dostala křes
ťanský nátěr spolčení s ďáblem. Ne
náboženský charakter dali teorii po
prvé ranní socialisté, kteří si popletli
příčiny s následky, a nepřiměřené
množství Židů ve finančnictví si vy
světlili nějako následek diskriminace,
jež Izraelitům dovolovala pracovat
mimo ghetto výhradně v oborech
křesťanům zakázaných (jako např.
právě půjčování peněz na úrok), ale
opět jako cosi bytostně souvisejícího
s konspirujícím židovským nature
lem. S tímhle názorem se ztotožnil
mladý Karel Marx, a ve spise Židovská
otázka (Die Judenfrage) koncipoval
hypotézu o kapitalismu jakožto jedné
formě židovského spiknutí proti svě
tu. I když Marx sám takové názory
později opustil, nebo aspoň zm odifikoval, teorii spiknutí samu marxisté
neopustili; odstranili (zčásti) pouze
její antisemitský charakter a rozšířili
ji v teorii spiknutí buržoazně-kapitalistického. Teorie prošla pak různými
variacemi, spiknutí definovali marxis
ti celou řadu (trockismus, titoismus,
k o s m o p o litis m u s , im p e ria lis m u s ,
sionismus atd. atd., až nyní po punkrockismus), a vznikl tak obraz světa,
který má prokazatelně mnohem víc
společného s císařem Neronem,
odhalovatelem spiknutí přímo noto
rickým, nebo s vizemi Adolfa Hitlera,
než s vědou. Podle současné české
podoby diabolické hypotézy o konspiraci se zdá, že rock'n’roll vyrobila
diverzní centra Tin Pan Alley na ob
jednávku židovských makléřů z Wall
Streetu. Tím padá domněnka, že si jej
vymyslel Bili Haley či jakýsi dělnický
kluk Elvis z Tupělo, nebo dokonce
nějací černoši.

Pokuste se nyní najít hlavu a odlišit
ji od paty v jiné perle teoretického
uvažování, otištěné v Tribuně 18. dub
na 1984:
Několikrát jsem se setkal s názo
rem, že některé problem atické jevy
na naši hudební scéně jsou spojová
ny s působením západních ideově
diverzních center. Navozuje se tak
představa, že “tvorba" některých
umělecky, ale především ideologicky
sporných skupin vzniká na čísi objed
návku. Ostatně to svým způsobem
dokládá skutečnost, že určité problé
my současné p opulární hudby jsou
využívány například ve vysíláni růz
ných "proslulých " protisocialisticky
zam ěřených rozhlasových stanic.
Pochopitelně — vykládají je svéráz
ným způsobem, pře kru cují inform ace
a obratně je dávají do absurdních

souvislosti. Voli vazby, které dávají
vývoj naši současné a zejména rocko
vé hudby do spojení s dávno zapome
nutým paskvilem, který produkovaly
"skupiny" typu Plastic People a DG
307. I to je důkazem, že západní d i
verzní centra dělají vše pro využiti
populární hudby jako politické zbra
ně zejména p ro ti mladým lidem. Do
konale tak zneužívají nahromaděné
konflikty a problémy, jež jsme sami
nebyli schopni vyřešit.
Pokud ještě umím česky, pivní po
lovina odstavce naznačuje, že hypo
téza rocku jakožto zboží dodaného
na objednávku center, je dle názoru
pisatele blbost (“ Navozuje se tak
představa...na čísi objednávku").
Druhá půlka téhož odstavce však tu 
hle hypotézu přijímá jako fakt. Takže
nevím: neumím už česky já, protože
jsem od svých šesti let vyrůstala v Ka
nadě, nebo písař článku z Tvorby?
Tento psavec je vůbec tuhý ideo
log. Jestliže někdo nosí křiž na krku,
píše dále, je to jeho soukromá věc, do
které mu nikdo nemluví, (skutečně?
moje poznámka). Ve chvíli, kdy to
samé udělá na pódiu, jde už o propa
gaci náboženství, tedy filozofie cizi
socialismu. V dalších úvahách pak —
možná nevědomě — parafrázuje Sta
lina: Jde o to, aby každý "dovezený"
projev kultury získal národní specifič
nost. Nedůslednost vede ke ko nflik
tům, jež jsou okamžitě jak pro ti naši
kultuře, tak p ro ti společnosti využity
našimi třídním i nepřáteli.
Kdo je tento rozhořčený proletář?
Tady jsem u nejsmutnější kapitoly
v historii pogromu na rockovou mu
ziku. Třídně uvědomělý teoretik je
Vladimír Kočandrle, vedoucí rockové
skupiny OK Band, jehož otec je vyni
kající chirurg, který — podobně jako
kdysi Dr. Teuner Emanuela Moravce
— operoval známé zdravé jádro Jose
fa Fojtíka z Rudého práva a jiné ne
postradatelné, čímž se v Praze přes
hemeroidy a žlučníky dá vybudovat
neotřesitelná třídní pozice. OK Band
byl původně rovněž “ vytipován” k
likvidaci, neboť vyluzoval zvuky zcela
nepodobné kremelskému orloji. Díky
konexím bandleaderova otce byl však
z likvidace vyňat, a kapelník, mladík,
dle svědectví nedávno odešlých, bez
jakýchkoliv iluzí o čemkoliv, jemuž
jde jen a jen o existenci bandu za ja
koukoliv cenu, nyní tedy tuto cenu
platí.
Čímž se od teorie dostáváme k ad
ministrativní praxi. Karel Srp, vedoucí
Jazzové sekce, byl — nikoliv vyhozen,
ale při reorganizaci jeho zaměstnava
tele, Pantonu, zrušilo Ministerstvo
kultury Srpovu funkci. Ihned po zru
šení Srpa, byli ovšem na touž práci
najati hned dva soudruzi, kteří se o
Jazzovou sekci nezajímají. Sekce
sama zatím zlikvidována nebyla, ale
tiskárny — pro přílišný nával práce,
samozřejmě odmítají tisknout její
publikace.

A jsme v reálném socialismu, kde
se už za názory nezavírá; na ně přece
v Ústavě ani nejsou paragrafy — viz
Havel, zavřený za porušování jakých
si těch gumových paragrafů, ne za to,
že není marxleninista. Nasadili proto
nyní proti Sekci nikoli ideology, ale
cifršpióny. Reálsocialismus se, mimo
jiné, vyznačuje obzvláštní citlivostí
k jazyku a k jazykové paměti českého
národa: pejorativní “ Česko” (Tschechei) povýšil na oficiální název té ze
mě; nemáme už ČSM, ale SS mládež;
aniž máme nyní revizory účtů. Místo
nich se uplatňuje Výbor lidové kon
troly, neboli úřední zkratkou VLK.
VLKovi bylo nyní nařízeno sežrat
Sekci, a to v osobě soudružky Zeithamlové, vybrané pro tento úkol z dů
vodů zcela zvláštních: je totiž matkou
dvou synů, kteří se zvrhli na punkýše.
Pani matka tedy rock upřímné nená
vidí, protože jí odtřídnil syny, a jako
skutečná Vlčice šla do akce tělem i
duší, mnohem horlivěji, než by odpo
vídalo její funkci a platu. Objíždí tis
kárny a vyzvídá, jestli náhodou nema
jí nějaké zakázky ze Sekce, a když
mají, tak je konfiskuje. Tak například
druhý díl slovníku Josefa Vlčka Rock
(edice Jazzpetit) je už druhé vydání,
protože první VLčice konfiskovala.
Liší se od prvního tím, že první bylo
až po písmeno S a druhé — vyrobené
v jiné tiskárně — z provozních důvodů
(nevešlo se jim do lisu) jen po písme
no R. Paradoxní je, že přestože celý
náklad je VLčicí zapečetěn v bed
nách, takže ani nejvyšší funkcionáři
Sekce nemají signální výtisk, na praž
ské burze se vesele prodává verze
první, obsáhlejší, až po písmeno S.
A další paradox: Sekce teď patří pod
pražskou pobočku Svazu hudebníků.
Tato pražská pobočka má, asi od
února, oficiálně pozastavenou čin
nost. Když se ouřady dozvěděly, že
Sekce si toto pozastavení nevztáhla
na sebe, poslaly oficiální příkaz do
tyčné pražské pobočce, aby Jazzo
vou sekci okamžitě zrušila. Pražská
pobočka oznámila, že to udělat ne
může, protože má pozastavenou čin
nost. Takže se jede dál. A Jasná páka
(viz mé předchozí články), jeden z
hlavních terčů štvanice Tvorby, už
zase hraje, jenom pod změněným
jménem: Hudba Praha.
Takže to všechno zatím — a na dál
ku — vypadá jako Kocourkov. Jenže
skrze tu legraci se proslýchá, že proti
hlavním Sektářům se, díky VLčici,
chystá proces a mluví se o trestech
k nerozeznání od palet padesátých
let: pro Karla Srpa 14 let, pro Skalní
ka, výtvarného redaktora Sekce, 10
let, atd. To by samozřejme nešlo na
politické paragrafy, když i Battěk
dostal jen sedm, proto se hledá hos
podářská krim inalita, rozkrádání atd.
A VLčici žene touha po pomstě.
Já jen doufám, že k tomu nedojde,
anebo dojde-li, že se českým exulan
tům podaří zorganizovat podpisovou

protestní akci mezi americkými a ji
nými hvězdami jazzu a rocku. K če
muž je tim to preventivně vyzývám.

Jak jsem předpověděla, došlo rov
něž k ukončení pracovního poměru
s celou redakcí Melodie, právě když
dovršila své 250. číslo. Na místě hu
debních kritiků a vědců typu dlouho
letého šéfredaktora Stanislava Titzla,
zasedli zam ěstnanci M inisterstva
vnitra. Hned se to projevilo — i grafic
ky. Sazba nové Melodie je mnohem
řidší, mezery mezi řádky viditelně
větší, než ve staré Melodii, neboť
soudruzi vnitráci mají zřejmě potíže
se sháněním ideově nezávadného
materiálu. Šéfredaktorem se stal, jak
jsem předpověděla, Miroslav Krato
chvíl, ředitel z povolání, jemuž se v
době, kdy byl šéfem rádia Hvězda
(jakýsi reálsocialistický Luxemburg)
podařilo zdefraudovat prý jeden a pul
miliónu korun. Ale protože je to poc
tivý soudruh, strana ho nenechala
padnout, a přešel tedy k novým defraudačním možnostem s titulem
“Šéfredaktor skupiny časopisů” v na
kladatelství Panorama (do češtiny
prosakují nejenom anglické výrazy ze
Západu, ale také z Východu term ino
logie, řekla bych, m ilitaristická: Veli
tel střední skupiny vojsk atd.), v kte
réžto “skupině” je na prvním místě
Melodie. Hlavním autorem se stal
důstojník MV a bývalý pracovník apa
rátu ÚV KSČ s. Jan Beran, jenž ve
třetím čísle 1984 zahájil seriál, který
slibuje stát se kabaretem denunciace.
Články prý postupně odhalí spojení
hlavních mluvčích českého jazzu a
rocku s Diverzními Centrálami. Na
neštěstí, druhého pokračování, na
zvaného prý “Jak hráli Melody Boys"
(není to o R. A. Dvorském — je to myš
leno m etaforicky; rozuměj: Titzl a je
ho spolupracovníci, kteří hráli podle
toho, jak jim taktoval Wall Street, ne
bo snad Tel Aviv — třeba snad i Tirana), tedy toho pokračování se zalekl
ředitel nakl. Panorama, a tedy zatím
boss šéfredaktora skupiny vojsk —
pardon: časopisů —, neboť konec
konců on byl za M elodii v konečné
instanci po dlouhá léta zodpovědný,
a někdo by se mohl pozastavit, jak
mohl připustit... atd., s následky pro
jeho kariéru. Pokračování tedy zatím
nevyšlo, ale nepochybuji, že neotiskne-li Melodie, otiskne Tvorba nebo
nějaký jin ý Árijský boj. To však nebyl
jediný malér s. Berana. V zahajovacím
článku si také popletl britského zpě
váka Torna Jonese se zpěvákem Pau
lem Jonesem ze skupiny Manfreda
Manna, a vylíčil jakési hrůzné provo
kace spojené s Tom Jonesovou nikdy
neuskutečněnou návštěvou Prahy.
Článek poněkud pošram otil kredibilitu ideově pevného neznalce popmuziky, a nezvýšily ji ani jeho ostatní
články, v nichž sentimentálně vzpo
míná na únorové noci a s nimi spoje

né populární písně, v nichž se zpívalo
např. že “ buržousti a fašisti už nebu
dou nám poroučet” . Mladým se totiž
zdá, že přesně to se v dnešním Těžkoslovensku děje. Redakce tedy dostala
zpět velké množství čísel Melodie,
které abonenti trhali vejpůl a (z v ra 
celi.
Uvažují prý tedy opět o výměně re
dakce, a jsou dvě varianty. Buď re
dakci převeznou koryfejové z Tvorby,
nebo — syn odborníka na hemeroidy
Vladimír Kočandrle. Druhá varianta
se zdá pravděpodobnější: Kočandrleho např. pochválil vpředu citovaný
supermarxista Fr. Lauda v Tvorbě,
Kočandrle chce udržet OK Band za
každou cenu. fiekla bych, že později,
nebo spíš dříve pozná, že některé věci
za každou cenu udržet nelze.

P R A Ž S K É Z D I K Ú M R T Í J. L E N N O N A

Tím opouštíme oblast adm inistra
tivních opatření a s ní i aféru pokry
tectví a předstírání teoretické úrovně
a legality. Za kouřovou clonou písemnách projevů vykonala svou ráznou
a jednoznačnou práci policie. Mnoho
rockových hudebníků z potlačených
skupin donutili k emigraci. U nás v
Kanadě je například Vratislav Brabenec, n ěkd ejší s o p rá n s a x o fo n is ta
Plastiků. Ze skupiny Kilhets odešel
do emigrace Křečan, ze Švehlíka To
mášek, z kapely Extempore Mareš,
ze skupiny Mezzanin Wasil Šnajdr, a
konečně i zakladatel a vedoucí Ex
tempore Jaroslav Jeroným Neduha,
autor proslulé rockové operety Milá
č ty ř viselců. A další a další, známí,
méně známi i neznámí.
Zpráv o metodách ostrých hochů z
StB je mnoho: z bohatého výběru
jsem zvolila dopis jednoho z těch
neznámých, leč vytipovaných za ne
bezpečné, který je nyní v U.S.A.:

Osmadvacetiletý ing. N. L. spolu se
šestadvacetiletým M. G. se rozhodli
uspořádat 4DUP — čtyři dny úplné
pohody v Koněvsi u Karlových Varů
(jména měním). Dny byly vyplakátovány G., který byl výtvarným vedou
cím městského kulturního střediska
v O. Plakát obsahoval veršík "Sněz
kus vepřového masa a zalij ho pivem
přece ještě žijem ." Jak příhodný je to
slogan právě pro tu českou knedlíko
vou náladu, snad pochopíte. Na po
zemku jednoho z přátel M. G. bylo
během 2 d ni postaveno pódium. Zde
byla rozestavěna obrovská G-va apa
ratura, prom ítací přistroj, desky, kn i
hy. Na tuto akci si měl totiž každý p ři
nést příspěvek z vlastní tvorby. Bás
ně, obrazy, různé konstrukční pokusy
byly rozvěšeny po stromech zahrady,
v pozadí byl na konstrukci pověšen
plakát Franka Zappy, jenž ten rok měl
výročí narozeni. V program u měly
vystoupit různé skupinky se svými
divadelním i nápady. G. a L. měli p ři
praven materiál z Werichových a Voskovcových her, doprovázený diapozi
tivy. Byl připraven i pořad Jesus
Christ Superstar, John a Yoko, Captain Beefheart, F. Zappa aj. Kromě
toho v době zábavy měl o opravdu
kvalitní diskotéku pečovat právě G.
Je pochopitelné, že se na tomto p o 
řadu podílelo daleko více lid i než sa
m otný G. a L. Avšak nejvíce úsilí a
vlastně odpovědnost byla právě na
nich dvou. Na akci jsme je li s manžel
kou vlakem, v pátek odpoledne. Byl
nádherný letni den. V M. u K. V. nás
z vlaku vystoupilo asi 20. Podle sdě
lení kamáráda, jenž nám šel k vlaku
naproti, bylo na zahradě už asi 100
lidi. Vše se však mělo započít večer,
kdy se očekával příjezd asi 200 lidi,
neboť ko nčil pracovní týden. Od ná
draží bylo do J. 3 km, a tak jsme se
vydali na pochod, každý se spacá
kem, konzervami, ale především s
dobrou náladou očekávající další dě
ní. Po asi 1 km chůze nejdřív p řibrzd i
la Tatra 138 Pozemních staveb a řidič,
českej tatík, nám řekl: "Kluci, ani tam
nechoďte, jsou jich tam p lný nákladní
auta, maj psy a samopaly. " Zrovna tak
nás upozorňovalo ještě několik dal
ších aut. Nastalo v nás zděšeni, co se
vůbec děje, zda jsme na správné adre
se. Po chvíli jsme byli. Další civilní
zelená Škoda 1203 byla plná neuniformovaných příslušníků StB. Vyská
kali, ",Ihned dejte všichni ruce za hla
vu!" a ja li se prohlížet batožiny a kap
sy pod záminkou protistátních tisko
vin a prášků, jak oni říkají "fetů". Je li
kož nic nenašli, p oručili nám, aby
chom pokračovali v cestě do J. Vše
mu velel asi tak 35letý kapitán StB,
jakýsi fousatý s. Česák.
Výjev, který jsme již z dálky m ohli
pozorovat, byl pro nás neuvěřitelný.
V atmosféře lehkého vánku byla za
hrada s bývalou školou obklíčena ko
lem dokola vojskem Ministerstva
obrany. Každý voják psa a samopal,
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před budovou bylo m noho vozů Lada
s policejním označením, ale i Volhy,
nákl. auta atd. Také tam postávala
skupina mužů v civili a radila se.
Byli jsme vyzváni ke vstupu na tuto
zahradu. Všichni již odevzdali p ovin
ně občanské průkazy k zápisu další
ho tak velikého vroubku do kádrové
ho profilu. Za půl hodiny "generalita"
StB vešla na zahradu a m ajor VB si
potleskem vyžádal klid. Předseda
MNV v M. u K. V. byl prý pověřen nám
cosi sdělit. Sdělení bylo toto: "Shro
máždění je nezákonné, odporuje so
cialistickém u soužití, a pokud do
1 hodiny neopustíte tento pozemek,
bude p o u ž ito jin ý c h zá konných
prostředků. Málo platné bylo pouka
zování, že jde o soukrom ý pozemek,
o vlastní zábavu s vlastni organizovanosti. Naopak, G. a L. ještě týž den
m useli vysvětlovat obsah diapozitivů,
kde byla poch od ující nacistická voj
ska, H itler atd., vše již připraveno ke
zm íněným hrám V + W, v nichž se
chtěli snažit ukázat nástup nacistické
m oci u nás. B y li ihned obviněni z p ro 
pagováni fašismu a upozorněni, že za
toto se dostává i 5 let krim inálu. Ob
dobně jim b yly vytýkány fejetony L.
Vaculíka, divadelní hry V. Havla atd.
Takže celý víkend b y li G. a L. zadrženi
na Borech. Mezi tím jim byly pro hlé d 
nuty byty, zabaveno bylo na 500 de
sek, hudební aparatura, vše p rý musí
na odborné posouzení. Tzn. jako tex
ty Z. na K ulturní oddělení M inister
stva vnitra pro tisk a informace. Po
této akci začali být účastnici akce
zváni do vyšetřoven StB a vyslýcháni.
Ještě před mým odjezdem na Západ
jsem se dozvěděl, že b yli na tuto akci
svoláni náčelníci a vedení orgánů StB

z M.K., V.L., a Plzně a S., aby se podí
vali na tak zorganizovanou ku lturní
akci, kterou údajně ještě v záp. Če
chách nezažili. G. a L. jsou vyšetřová
ni “na svobodě" — p rý nikam neute
čou! Chacha! Týden před odchodem
jsme se s manželkou schovávali u
pražských přátel.
Chtěl jsem na těchto případech p o 
ukázat na tu skutečnost, že veřejnosti
jak doma, natož v zahraničí nejsou
známy tyto "m alé" form y útlaku.
Myslím, že je to vým luvný text, a
ponechávám jej bez korektur. Ná
zorně popisuje praktickou podobu
teorie o péči stranovlády o štěstí mla
dé generace.
Patrně z neznalosti nasadil symptom atickou korunu téhle merendě
pokrytectví a cynism u s. Ferdinand
Hluštík z Kvasic, jenž v dopise otiště
ném v Tribuně 5. října 1983 doporučil
českým popmuzikantům říd itseslovy
s la v n é h o s o v ě ts k é h o s k la d a te le
Dm itrije Šostakoviče: “Jsou hodnoty,
stejně závazné...pro všechny sovět
ské skladatele. Mám na m ysli přede
vším aktivní službu lidu... Tvrdě a
s přesvědčením proklam ujem e stranickost sovětské hudby jako projev
slu žb y k o m u n is tic k ý m id e á lů m ."
S. Hluštík zřejmě nečetl Šostakovičovy Paměti, asi o nich ani neslyšel.
Jak by mohl. Vyšly pouze na Západě,
propašovány sem po skladatelově
smrti, a rozhlasové stanice Diverz
ních Center s. Hluštík zřejmě nepo
slouchá. V Pamětech Šostakovič, ge
niální skladatel, ale bojácný člověk,
mluví o komunismu a jeho tvrdém
prosazování zcela jinak. Jak dlouho
budu ještě muset zůstat naživu? ptá
se Šostakovič tváří v tvář hrůzám

Stalinského teroru a sovětského po
krytectví. Sedmá symfonie napsaná
za války, o níž sovětská m uzikologie
oficiálně prohlašuje, že je oslavou
Leningranské bitvy a statečných
obránců Leningradu, je např. dle
Paměti o něčem zcela jiném. Naskicoval jsem ji už před válkou, píše její
autor, a proto ani nemůže být reakcí
na H itlerův útok... Když jsem kom po
noval téma, měl jsem na m ysli j i n é
nepřátele lidskosti. A o své nové orchestraci Musorgského Borise Godunova říká: Nová orchestrace měla
dramatizovat poselství té opery, to
jest, že protilidová vláda je nevyhnu
telně vládou zločinců. A dále: Většina
mých sym fon ii jsou náhrobní kame
ny. Příliš m noho našich lid í zemřelo a
jsou pohřbeni nikdo neví kde. Nikdo.
A ni jejich příbuzní. Kam umístit ná
hrobní kameny Mejercholda_ nebo
Tuchačevského? To může udělat jen
hudba. Chtěl bych napsat skladbu
pro každou jednotlivou o b ě ť— ale to
je nemožné. Proto svou hudbu věnuju
všem obětem.
Ano, čeští m uzikanti by se měli
poučit ze šostakoviče. On také doce
la dobře vysvětlil, co je za zběsilými
akcemi, které Sovětský svaz a jeho
sateliti už šedesát let vedou proti mu
zice, jež lidem mluví z duše. Pro mne
abstraktní umění, tj. hudba, napsal,
prosvětluje člověka skrz naskrz a je
jeho poslední naději a útočištěm. Do
konce i pološílený Stalin, zvíře a řez
ník v jedné osobě, tohle instinktivně
cítil. Proto se hudby bál a nenáviděl
ji. Stalin, stejně jako ostatní naši tyra
ni, měl k um ění stějný pom ěr jako ten
byrokrat v jedné povídce SaltykovaSčedrina: "Co se mně nelíbí, to je ne
bezpečné pro stát!"
A já si myslím, že měl ten byrokrat
pravdu. To ale není inherentní hudbě,
není to její vina — nebezpečí pro
reálsocialismus udělala z muziky, ve
své nekonečné přiboudlosti, Stranovláda.
□

Zdeněk Kratochvíl
1925 - 1984
Opět musíme oznámit smutnou zprá
vu, že 7. srpna 1984 náhle odešel
Zdeněk Kratochvíl-Klanger, výborný
hudebník a zpěvák, přítel Západu.
Po odchodu Kamila Běhounka je to
další těžká ztráta spolupracovníka
Západem vydané gramofonové desky
K. Běhounka a J. Traxlera Swing Time.
Vyslovujeme paní Zuzce LonskéKratochvílové a celé rodině upřímnou
soustrast.

Josef škvorecký

Nejnovější
historickovědné
dílo z Prahy
Ve čtvrtém čísle Západu ze srpna
1982 podala Vladimíra Burke zprávu
o už tehdy chystaném Slovníku čes
kých spisovatelů 70tých let, který měl
(tehdy) co nevidět vyjít v Praze. Člo
věka znalého systému filtrů, jim iž
takové dílo musí v Praze projít, nepře
kvapí, že dodnes (červenec 1984) ne
vyšel. Spíše by ho překvapilo, kdyby
— až, doufejme, počátkem devadesá
tých let vyjde — jeho autoři skutečně
dodrželi zásady, jež si, dle článku
v Kmeni (5/1982), citovaného Burkeovou, stanovili: ...jediné kritérium pro
zařazení nebo nezařazení spisovatelů
70tých let je...umělecká hodnota...
Kolektiv autorů usiluje o to, aby jeho
obraz české literatury z let 1971-1981
b yl pravdivý v d e t a i I u i v celku
(proloženo mnou).* Je to zásada
vznešená a vědecká, ale naznačuje-li
něco slovník Českoslovenští film oví
režiséři sedmdesátých let, který sku
tečně vydal Čs. film ový ústav v Praze
v roce 1983, lze soudit, že zásada bu
de dodržena — jak je to ovšem v marxisticko-leninském státě na místě —
pouze dialekticky.
Forma této specifické dialektiky se
dá nejlépe opsat výtvarnickou techni
kou, kterou kdysi vymyslel Jiří Kolář
a dal jí název “zmizík” . Poprvé, pokud
vím, jí Kolář užil v díle Bonjour, monsieur Gaugin, veleznámém auto
portrétu im presionistického malíře,
na němž je zachycen právě jak vstu
puje zahradní brankou na dvorek ja
kéhosi domku. Z Kolářova obrazu
ovšem pan Gaugin zmizel, lépe řeče
no “ byl mizíkován"; místo něho je na
obraze domalováno pozadí. Efekt
tohohle výtvarného žertu je pozoru
hodný: divák znalý výtvarnictví oka
mžitě pozná — ale něco mu v něm
chybí. Když se dovtípí, o co jde, do
staví se esteticky příjemný pocit kon
frontace s duchaplnou myslí kolážistyNuže, dialektika našeho Slovníku
Kolářovy techniky hojné využívá.
Ano, jsou tu Menzel, Brynych, C hyti
lová, Kachyňa, ale z jejich portrétu je
cosi “vyzmizíkováno". Když se čtenář
dovtípí, o co jde, dostaví se rovněž
pocit: neřekl bych však, že estetický,
a už vůbec ne příjemný. Pocit kon
frontace s myslí ztrápených a nejis
tých autorů, kteří se — přirozeně ne
* Zatím vyšlo pouze dílko o českých spiso
vatelích publikovavších v 70. letech v nakl.
Československý spisovatel (Čs. spisova
tel, 1982). Soudě dle výtisku, který jsme
dostali, zdá se však, že jde o podvrh západ
ních diverzních centrál (viz. obrázek).

úspěšně — snažili vyřešit kvadraturu
onoho kruhu, jak zachytit obraz tvor
by čs. film ových režisérů v sedmde
sátých letech tak, aby byl “v detailu i
v celku pravdivý” .
Musela to být fuška a není těžké si
představit mnohahodinová zasedání
různých komisí charakteru v podsta
tě cenzurního, řešících otázku Kdo
Ano — Kdo Ne. Protože se uplatnila
dialektika, vznikl obraz, který sice
není ani v celku ani v detailech úplně
pravdivý, zato však je nerozšifrovatelně selektivní: o některých filmařích
nepadne ve Slovníku zmínka — zradi
li, a tedy se z nich stali non-persons.
Dva, kteří však rovněž zradili, se ve
Slovníku objevují. Dialektické hod
nocení zrady?
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láska, Jiřího Bažanta a Vlastimila
Hály a v choreografii Josefa Koníč
ka” ). Přitom byl Blažek nejen scéná
ristou všech jmenovaných děl, ale i
autorem námětů, tedy tvůrcem zcela
základním a nepostradatelným.
Nejdřív jsem sám sobě namítnul,
že jde o slovník režisérů, nikoli autorů
a scénáristů. Námitka ovšem, díky
dialektice, brzy padla. Neboť jméno
Blažkova spoluzrádce, rovněž “ pou
ze” scénáristy a autora námětů, Karla
Michala (od r. 1968 ve Švýcarsku) se
vyskytuje: u Podskalského (“ Předlo
hou pro veselohru Bílá paní, 1964, byl
příběh z knihy Karla Michala...” ) a u
Bočana (“ ‘Čest a sláva’, 1968, podle
románu Karla Michala...” ). Marně
pátrám po kritériu. Možná taky, že je
to nedokonalá znalost nedávné české
literatury na rozhodujících cenzurních místech, jim ž je notorický Bla
žek povědomý, ale nikoli méně popu
lární Michal. Možná se ale také uplat
nil základní m arxleninský princip
bezprincipiálnosti: jednu babičku za
dětma pustíme, jinou babičku nepus
tíme. My můžem!
O b rá zky v y tv o ře n é K o lá řo v o u
technikou jsou rozkošné a pikantní.
Z Bočanova filmu N ikdo se nebude
smát (1965), charakterizovaného ja
ko “tragikom ická historka střetu vě
deckého pracovníka s grafom anem ” ,
zmizel Milan Kundera. Že nejde o dů
sledné vypouštění pouhých autorů
námětu dokazuje, o pět řádků dál, vě
ta “V roce 1967 adaptoval (Bočan)
novelu Vladimíra Párala Soukromá
vichřice". Snad je ale postoj autorů
k zrádcůtn Kunderovi a jmenované
mu Michalovi alespoň naznačen tím,
k zrádcům nejmenovanému Kunde
rovi a jmenovanému M ichalovi ale
spoň naznačen tím, že film y natočené
dle je jic h námětů Slovník nehodnotí,
a už vůbec nechválí, pouze zazname-

VERZE T U ZE M S K A

Ne že by se o jejich díle autoři ro
zepisovali: jde skutečně jen o zmínky.
Tak Jiří Weiss, exulant od r. 1968, ny
ní v Kalifornii, se objevuje v hesle
Hynek Bočan (“ začal pracovat jako
pom ocný režisér Jiřího Weisse") a v
hesle Zbyněk Brynych ("začínal jako
asistent režie u Jiřího Weisse” ). Na
proti tomu Vratislav Blažek, scéná
rista, bez něhož nelze čs. film prezen
tovat pravdivé ani v celku, ani v detai
lu, totálně z této historickovědné
příručky zmizel. Jeho jméno se ne
objevuje ani ve spojení s Lipského
filmem Cirkus bude ani s Podskalské
ho film y Spadla z Měsíce a zejména
Světáci, labutí písní satirické p olitic
ké komedie šedesátých let z roku
1969, ani s Rychmanovou Dámou na
kolejích (1966). A zejména je nenaj
deme u vůbec nejlepšího českého
muzikálu, Rychmanových Starců na
chmelu (1964), u film u v nejlepším
slova smyslu klasického, ačkoli zde
Slovník vyjmenovává všechny jeho
hlavní tvůrce (“ s hudbou Jiřího Ma-
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nává. Ani zde však není situace nedialektická. Brynychův Smyk (1960),
udělaný podle námětu Pavla Kohouta
(nyní Vídeň) zpracoval “ politickou
látku v m noha ohledech novátorským
způsobem...a dostal Cenu za režii na
XII. MFF v Karlových Varech.” To už
je trošku chvála. Jiný zrádce — do
konce sionista — Arnošt Lustig (nyní
W ashington) je ač nejmenován, chvá
len zcela su pe rla tivně : "V elkého
uměleckého úspěchu dosáhl film
Transport z ráje ( 1963), otřesný obraz
terezínského ghetta, odhalující v plné
nahotě... ” atd. Zlatá plachta na MFF
v Locarnu, státní cena Kl. Gottwalda
1963. A o dvě stránky dál je Transport
z ráje označen dokonce za “ nezapo
m enutelný” .
Samozřejmě mé nepřekvapilo, že i
já jsem podlehl technice zmizíku, i
když i tady zapůsobila dialektika.
V jinak vyčerpávajícím hesle J iřiM e n 
ze! není zm ínky o film u Z ločin v dívčí
škole, natočeném podle mé povídky a
scénáře, ačkoliv v hesle Ladislav
Rychm an se film uvádí plným titulem ,
třebaže režisérem titu lní povídky byl
právě Menzel, nikoli Rychman, jenž
do film u přispěl epizodou Jak se žena
koupe. U Menzela naproti tomu je
zmínka, že “ hudební kom edií s detek
tivní zápletkou byl film Z ločin v šantánu (1968)” . Marně si opět lámu hla
vu nad kritérii: Z ločin v d ivčíškole byl
p o liticky celkem nevinný žertík ve
stylu cartoonů Ronalda Searla, kdež
to "kom edie s detektivní zápletkou”
Z ločin v šantánu byla de facto dosti
nepěkná satira na komunismus, v níž
se dokonce, na dokum entu m inistra
vnitra disponujícím nájemným vra
hem, zřetelné objevilo Antonín No
votný. Nebo snad právě p ro to se to 
m uto opusu dostalo částečné m ilos
ti? Na druhé straně v něm hrál totálně
vyzm izíkovaný Vratislav Blažek...
Nevím. K dovršení zm atku musím
konstatovat, že ačkoliv moje jm éno
v knize není, je tam jm éno mé kreatury: "Na Z ločin v d ivči škole navázal
(Rychman) postavou poručíka Bo
růvky v detektivní crazy-kom edii
Šest černých dívek (1969).’’

Z ostatních zm izelců jmenujme:
Milan Uhde v souvislosti s B rynychovým Souhvězdím panny (1965); A le
xandr Kliment, autor námětu a scéná
ře Vodičkovy Marie, ač pouze polozradil: dal se jenom v Praze k disiden
tům; Pavel Juráček, ačkoliv o film u
Postava k podpírání (1963) se píše
v hesle Jan Schm idt, jenž byl na díle
Juráčkovým spolurežisérem — p ři
tom je film charakterizován jako “ prv
ní problem atický m anifest české no
vé vlny". Juráček rovněž chybí u Ze
m anovy Bláznovy kro n iky (1964), ale
do dalšího vydání Slovníku — bude-li
jaké — se snad dostane: vrátil se prý

nedávno z NSR do Prahy; odezradil.
Zejména pozoruhodné je odkouzlení jedné z naprosto nejvýraznějších
postav českého moderního film u
Jana Procházky: onoho chrliče scé
nářů, námětů a románů, jenž psal tak
m noho — a obvykle docela dobře —
snad pod tlakem podvědom ého tuše
ní sm rti v mladém věku. V šedesátých
letech utvořil tzv. nerozlučnou dvojici
s režisérem Karlem Kachyňou, takže
Kachyňa točil výhradně film y podle
Procházkových námětů a scénářů. Ve
Slovníku — samozřejmě bez zm ínky o
Procházkovi — z.jedenácti film ů je 
jich spolupráce jsou zaznamenány
tři: Trápení (1961), Závrať (1962) a
Vysoká ze ď (1964). U ostatních nejen
že je vyzmizíkován jejich arcireakční
autor, ale i film y sam éjako by nebyly:
A ť žije republika (1965 — pohled na
květen 1945 očim a autora Zbabělců,
vytýkala ortodoxní kritika), Kočár do
Vídně (1966 — pom luvy partyzánů),
Noc nevěsty (1967 — zkreslování ko
lektivizace), Směšný pán (1969 — lži
o třídní politice 50. let) a Ucho (1970
— to už kritika necharakterizovala ni
jak, neboťcenzura ucho ukousla před
premiérou).
Na tom hle je zajímavá zase jiná věc:
jednak jak to, že režisér takovýchto
zcela úchylných děl přežil rok 1968
v naprostém zdraví a stal se nejplod
nějším režisérem sedmdesátých let
— kdežto jeho scénárista, kdyby ne
byl včas dostal rakovinu, okusil by
patrně jim pom louvaných socialis
tických bas; a jednak způsob, jímž ta
n e vyp o čita te ln á , n e rozšifrova te ln á
dialektika ovlivnila hodnocení hříchů,
těžkých, lehkých a zanedbatelných,
jichž se do Slovníku zařazení d op usti
li v “ krizovém o bdobí” .

Hlavní viníci ze Slovníku prostě
zmizeli; byli propadnuti v mlčení.
T echnicky se to dá vysvětlit tím, že
v sedmdesátých letech nenatočili už
žádné film y; asi ztratili chuť. Není
tam tedy Evald Schorm, Ladislav
Helge, Ester Krumbachová a nejsou
tam Passer, Jasný, Němec, ačkoliv ti
film y natočili, ovšem m im o území
říše. O Formanovi zmínka padne:
v souvislosti s Papouškem — i když
v sedmdesátých letech české film y
nenatáčel, a třebaže jeho autorské
spojení s Papouškem je stejného řádu
jako spojení Kachyni s Procházkou.
Menší viníci (jak barrandovští bozi
posuzovali těžkost či lehkost hříchů
sud' Bůh a dialektika) se do Slovníku
dostali, s různými druhy pokárání
nebo chvály.
O hříších nejlehčích pachatelů se
prostě mlčí. T o je případ Kachyni, kde
z hesla autoři všechny kontroverzní
film y “ krizového období” prostě vy
pustili, nebo Menzela, jehož antiestablišm entový Z ločin v šantánu je

historii nabízen pod nálepkou svrchu
uvedenou, a jehož pohlavní znesvěcení antinacistického odboje se od
bývá slovy: “ Po další hrabalovské
adaptaci Ostře sledované vlaky (1966,
Oscar 1967) následoval barevný film
...atd.” Podobné Václav Matějka, v
sedmdesátých letech velmi plodný
(politicky spíš než umělecky) si nevy
sloužil slovíčko pokárání za to, že ve
film u Nahota (1969), popsaném jako
“ komorní, psychologicky laděný pří
běh” , dal v klíčové situaci na plátně
v y s to u p it zlověstným , p rů hle dn ě
sym bolickým tankům.
Jiní nevyvázli tak snadno — jejich
kalná m inulost se však kritizuje pouze
im plicitně: “ (Bočan) Vstoupil do sa
mostatné film ové tvorby v období na
růstající krizové situace šedesátých
let, která ovlivnila — zejména po
stránce námětové — jeho první filmy.
Jeho film y sedmdesátých let v š a k
j i ž r e a l i s t i c k y (proloženom nou)
zobrazují...m nohotvárný obraz socia
listického života...atd., atp.” Tedy
ty, ty, ty Bočane, nebyls realista. No
nebyl. Ted’ jsi. Sociálrealista.
Složitější to měl Jaroslav Papou
šek. Spolupráce s Formanem sice,
zdá se, nevadí, ale u vrchnosti si
zřejmě příliš neposloužil triptychem
o panu Homolkoví (Ecce hom o H o
molka, 1969; Hogo fogo Homolka,
1972, a Hom olka a tobolka, 1972),
třebaže terčem satiry těchto společensko-kritických děl byly, dle auto
rů Slovníku, “ maloměšťácké přežit
ky” . “ C hronologicky,” píše Radek
John ve Film u a době (5/80), “ film
Hom olka a tobolka sice do 70. let spa
dá, ...ale Papouškův nový autorský
pohled v nové společenské etapě je
patrný až ve film u Televize v Bublicich (1974).” V čem spočívá ten “ nový
pohled"? “ Papoušek,” pokračuje Ra
dek John, “ se na okrajový jev vrhá až
s krutou satirou, jakou by si zaslouži
ly jevy trestuhodnější.” Jako co? Jako
“ méšťácké přežitky” ? Skoro se zdá,
že těm se v sedmdesátých letech
dostalo rehabilitace reálsocialismem,
tedy z nej vyšších míst, a Papoušek se
na ně tehdy už moudře nevrhá "s až
krutou satirou” . A vrhal-li se ještě v
Bublicích na jevy okrajové, později se
zcela polepšil: “ Satirické ostří, vysky
tující se ve všech předchozích Pa
pouškových film ech,” píší pochvalně
autoři Slovníku, “ nahradila (ve film u
Konečně si rozumíme, 1976) snaha
pochopit vztahy rodičů i prarodičů a
dětí.” Stejně tak, konstatují s uspoko
jením, “ Žena pro tři muže (1979) ne
má obvyklý Papouškův společenskokritický aspekt." Jsme tam, kde jsme
byli, když Brynychovi vytýkali jeho
“ neorealistické" pavlačové činžáky s
jedním záchodkem pro celé poschodí
v Žižkovské rom anci (1958), protože
prý neorealismus je pokrokový v ka
pitalistické Itálii, ale ne v Českoslo
vensku, i když tehdy pouze “ uskuteč
něného” , ne ještě “ reálného” socia

lismu.** Stejně tak — ale to jsme ov
šem říkali odjakživa — socialistický
umělec se vybízí ke kritičnosti, pokud
je to v kapitalismu; v socialismu se
vybízí — k čemu? Patrně k “zachyco
vání socialistické reality v celé složi
tosti jejích vývojových tendencí...
atd., atp.” Jenže když oni ti režiséři
jsou takoví...zbabělci. “ Strach z reali
ty a z kritického zobrazení nedostatků
naší společnosti znemožňuje plnit
komedii její společenskou funkci,”
konstatuje Radek John. Strach z rea
lity...že by si čeští režiséři umělecky
tak nedůvěřovali? Nechápu, proč by
měli mít strach ze zobrazování reálsocialistické reality takoví prokaza
telní kumštýři, jako jsou Papoušek,
Menzel, Kachyňa... Chápete snad vy,
milí čtenáři?

Poměrně snadno dostal rozhřešení
Jarom ír Jireš, dokonce opět s im pli
citní pochvalou. V šedesátých letech
spíš teoretizoval, než točil, ale pak
zato spáchal Žert (1968), dle románu
Milana Kundery, kde se dopustil té
svatokrádeže, že pokrokovou Eisensteinovskou “vertikální” montáž dal
do služeb úmyslů nízkých a nečest
ných. Pro neznalce: Eisenstein dopo
ručoval používat zvukový záznam v
protikladu k záznamu vizuálnímu, a
přesně to Jireš udělal: přes obraz tý 
raných černých baronů, lopotících se
na zabláceném cvičáku, ozývají se
radostné tóny jakési radostně radost
né budovatelské písně, apod.
Nejen Kundera, ale ani Ž ert ve
Slovníku nejsou. Když tehdy kritik
Rudého práva Jan Klim ent o film u
napsal, že se jeho režisérovi podařilo
z tlu m it negativní dopad lite rá rn í
předlohy, nebo tak nějak, Jireš se v
tisku — to se ještě smělo — ohradil v
tom smyslu, že jestli něco z předlohy
ztlum il, musí svůj film pokládat za
neúspěšný. Pak ale rychle zmlkl, a
začal sekat dobrotu. To mu vyneslo
toto rozhřešení: “ ...patří k těm přísluš
níkům druhé generace FAMU, jejichž
film y nebyly zašifrovány do složitých
alegorií, ale m luvili řečí prostou asrozum itelnou. To mu um ožnilo pom ěr
né rychle setřást vlivy, jim iž krizové
období...zapůsobilo především na je
ho generaci, a zapojit se...atd., atp.”
Těžší — možná nejtěžší — vyhod
nocovací oříšek byla pro autory Slov
níku nesporně Věra Chytilová. Její
“zašifrované" Sedm ikrásky (1966) a
Ovoce strom ů rajských jim e (1969) —
** M im ochodem , těm ito dvěma term iny by
se měli zabývat sémantici. Je to nějaké
divné: socialismus byl nejprve v CSR
“uskutečněn” (proto se ČSR prom ěnilo na
ČSSR), ale pak z něj nějak slevili, učinili
jej toliko “reálným". Celá ta m etam orfóza
srší, asi reakčním i, ideologickým i význa
my.

jm éno autorky námětů a scénářů Es
ter Krumbachové samozřejmě vyzmizíkováno — “ byly typickým i produkty
‘české nové vlny’... Střetly se v nich
prvky pozitivní (užití moderních tvůr
čích postupů, rysy zdravého experimentátorství, vedoucí k pokusu o vy
tvoření vlastního film ového jazyka)
s prvky negativními: apolitičností,
zdůrazněním negativních životních
postojů, pocitů skepse a odcizení.
Tím vším, a zejména svou zašifrovanostL.se tyto film y staly pro většinu
diváků těžko srozum itelným i. Po
několikaletém o d m l č e n í (prolože
no mnou) se Chytilová vrátila k tvor
bě...atd.”
Snad už neumím česky, ale slovo
“odm lčení” pro mne jaksi im plikuje
vlastní rozhodnutí odm lčevšího se.
Pro to, co se stalo s Chytilovou (a s
mnoha jiným i), bych autorům spíš
doporučil slovo “ umlčení” . Ale moje
čeština je už chatrná, oni asi vědí nej
líp, proč se přiklonili ke slovu “od
m lčení” Soudě dle jejího otevřeného
dopisu prezidentu Husákovi (v Slov
níku se o něm nedočtete; máte-li zá
jem, kupte si mou knihu J iří Menzel
and the H istory o f the Closely Watched Trains, kde je text otištěn), C hyti
lová spíše byla — jak by se to řeklo
správně česky ? “odm lčena” ? — a by
lo jí doporučeno jakousi soudružkou,
aby se věnovala něčemu jiném u než
film u, protože ten už dlouho nedělala
a jistě už zapomněla, jak se dělá. Po
kud jde o apolitičnost: tu jí partajní
kritika šedesátých let, pokud se pamatuju, nevyčítala. Naopak. Dotáhla
až do parlamentu, kde na ni poslanec
krásného jména Pružinec podal Inter
pelaci více než politickou. V ní mj.
doporučil, aby se C hytilovou a spol.
zabývalo spíše m inisterstvo vnitra
než kultury. Ani o tom ve Slovníku
zmínka není, ale Interpelace je rovněž
přetištěna v mé knize o Menzelovi.
No, ale dobře to s Věruškou — zatím
— dopadlo. Natočila už dva filmy,
Panelstory (1979) a Kalamita (1980),
jenže se proslýchá, že ty film y se jaksi
příliš nehrají. Nelíbily se. Já je nevi
děl, nemohu tedy soudit. Ale apoli
tické prý nebyly. Snad tedy býly ne
srozumitelné. Nebo snad zašifrova
né? Čert ví.
T olik tedy hříšníci/ce šedesátých
let vzatí na m ilost i ti, co rozhřešení
nedostali a ve slovníku nejsou. Kupo
divu, nejsou tam však ani někteří mla
dí režiséři v šedesátých letech to byly
ještě nevinné děti a třebaže v sedm
desátých letech už to čili. V předm lu
vě (krásně dialektistické: v jediném
odstavci se tam pochvalně mluví o
vlivu současných děl sovětských
tvůrců na současný český film a o
současném poklesu návštěvnosti
v českých kinech) se tento ne dosti
vysvětlitelný nedostatek opisuje vě
tou: “ M ateriál...neposkytuje aktuální
pohled na režisérskou frontu (po
všimněme si m írového jazyka!), neboť

v něm chybí jména některých mla
dých tvůrců, kteří se v posledních
dvou až třech letech výrazně prosa
zují...” Povšiml jsem si. Povšiml jsem
si, že nikde není zmínky o jediném
novém režisérovi, který mi — alespoň
při mých exulantsky omezených zna
lostech současné české kinem ato
grafie — připadá daleko nejzajíma
vější. Západ už o něm jednou refero
val, v souvislosti s jeho film em o Jaku
bu Arbesovi Romaneto. Měli jsme
tehdy dojem, že příběh o tom, jak se
za vlády absolutisty Bacha bývalí ra
dikálové honem normalizovali, je z
rodu těch hem ingwayovských věcí,
které, jsou-li udělány dobře, mohou
mít více významů. Podle Film u a doby
točí nyní Soukup další film z období
bachovského absolutismu, jehož fik 
tivní hrdina František Vinický, “jeden
z vůdců spiknutí radikálních demo
kratů odhaleného v máji 1848, se po
osmiletém žaláři vrací v roce 1875 zpět
do Prahy změněné k nepoznání.” ***
Zní to povědomě, stejně jako citace z
dopisu Jana Nerudy: “Vychází jediný
beletristický časopis... Kde má být
život spisovatelský?” I v dnešní Praze
vychází to lik o “jediný beletristický
časopis” . A Soukup ve Slovníku není,
ačkoliv v sedmdesátých letech nato
čil řadu dokum entárních film ů (Slav
ná pavlač, 1976, Velký závod, 1977,
Biásek, 1978), pak spolunatočil celo
večerní film Boty plné vody (1976) a
sólově debutoval filmem Drsná p la n i
na (1979). Ve Film u a době (11/80)
vysvětluje svou malou celovečerní
plodnost slovy: “ ...na Barrandově mi
nikdo nebránil, abych natáčel... Spíš
byl problém v tom, co natáčet. Já
jsem měl své představy, na kterých
jsem ...tvrdošíjně lpěl, a vedení studia
zase jiné... Pro začínajícího režiséra
je n e jd ů le ž itě jš í...um ění o d m íta t."
Čtěmež mezi řádky, vždyť jsme v to m
trénovaní.
A tento ve Slovníku se nevyskytující
režisér natočil v r. 1982 film Vítr v kap
se, který se stal nejúspěšnějším — tj.
nejnavštěvovanějším, patrně pro ne
poučenost tvorbou sovětskou — čes
kým filmem roku 1983. A ten jsem
viděl jednou v Torontu ajednou v MiIwaukee, a mohu tedy referovat: ne
vyčerpávajícím způsobem, n a to není
*** Film byl mezitím v Praze uveden. Pavel
M elounek, v Kině č. 12, z 12. června 1984,
jej charakterizuje takto: “Soukup nás se
znam uje s celou galerií postojů vůči tota
litnímu režimu bachovského absolutismu:
od úplné ztráty identity, přes různou míru
kompromisů (takřka vždy však ústících do
zm íněné krajnosti) až po tvrdošíjnou sna
hu po vlastní autenticitě. Soukupa však
nejvíce zajím ají ti, kteří jsou odhodláni
k činu. I s rizikem sebezáhubného důsled
ku... (Soukupovo dílo stojí) dom nívám se,
na čele žebříčku barrandovských dél po
slední doby, obracejících se do předpří
tom ných dějin našeho národa.”
T aké vás snad bude zajím at cartoon,
otištěný v tém že čísle Kina:

Tenhle film mě proto mimo jiné,
přesvědčil, že má pravdu Antonín
Kachlík, jenž ve Film u a době (5/82)
napsal, že studenti FÁMU “ propadají
nezřídka — vesměs ovšem pod vlivem
té staré a pečlivě udržované legendy
o 'zlatém věku’ československého fil
mu té touze (po praxi šedesátých let),
a snaží se již ve škole prosadit si mimo
jiné podobné dram aturgické podm ín
ky, podle jakých se form oval vznik
našich ‘úspěšných’ film ů v šedesá
tých letech.”
Svým způsobem taky význam uplné
sdělení. Tak by mě zajímalo, co si
tihle m ladiství pošetilci reálsocialismu myslí o Slovníku a jeho dialektice.
V ylo u če n o ,
náhodná!

p a n íl

J a k á k o liv

podobnost

v Západě místo, ale alespoň o třech
nejzajímavéjších motivech, které, od
r. 1968 snad poprvé, vypovídají o sku
tečnosti cosi, co je “ pravdivé v detailu
i v ce lku ” .
Aby to prošlo, musí se jim nakonec
useknout osten, jenže to tak nevadí.
M otiv první: je svolána závodní
schůze, kde se hlasuje o dobrovolné
nedělní směné. Kdo je pro? Všichni.
Je někdo proti? Nikdo — a vto m se na
tvá ři p ře dse da jícíh o objeví úžas.
Zvedly se to tiž dvě ruce, dva hlavní
hrdinové film u, mladíci před vojnou,
jsou p ro ti nedělní směně!
Ve fabrice se ta zpráva rozšíří rych
lostí prérijního ohně, s následky pří
jem ným i — místní kráska, která jed
noho z hrdinů až dosud ignorovala,
ho te ď sama osloví — i nepříjemnými.
Když druhý hrdina přijde domů, přiví
tá ho razantní facka mezi dveřmi: “ Ty
uličníku! Co si to dovoluješ? Teď,
když mám před povýšením!" rozčiluje
se — zcela pochopitelně — jeho zploditel.
Co to vypovídá o realitě reálsocialismu nemusím jistě rozvádět. A le je
nutno ulom it ten hrot. Oba kluci na
konec souhlasí, že na závodním vý
boru vysvětlí, že ve skutečnosti ne
chtěli hlasovat proti směné: chtěli jen
upozornit na to, že zlepšovací návrh
jejich přítele nebyl přijat, ačkoliv by
fabrice ušetřil...atd. Takže reakční
hlasování proti se nakonec ušum luje
jako dobrá věc.
M otiv druhý: fabrikou prochází in
dický inženýr, doprovázený českým
tlu m o čn íke m . D ělník přezdívaný
Bondžorno, který má vysoké mínění
o svých jazykových schopnostech, se
ke dvojici přitočí, převezme Inda do
vlastní režie a vydá se s ním po závo
dě, přičem ž mu lámanou ham atilkou
vysvětluje věci bezesporu tajdůvěrné,
to je v CSSR všechno. Oba kluci mu
provedou kanadský žertík: zatelefo
nují mu, představí se změněným hla
sem jako “ pracovníci" a táží se ho,
je-li pravda, že bez dovolení přísluš
ných míst provázel po továrně cizího
státního příslušníka. Když zbledlý
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sku te čn ým i
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o sob a m i |e č is tě
DUŠAN PÁLKA

Bondžorno připustí, že “Ano, ale — ”
rázně ho přeruší a pozvou na druhý
den do kanceláře "pracovníků" na
pohovor. Následuje dlouhý záběr na
Bondžorna: sedí zdrcen za ponkem,
hledí vytřeštěně do prázdna: ikona
.člověka v Průseru. A druhý den ne
přijde do práce. Kluci mají výčitky
svědomí, jdou do navštívit. Bond
žorno leží, na sm rt nemocen, v poste
li. Když se mu však hoši přiznají k žer
tíku, Bondžorno vyskočí a ukáže se,
že se hodil marod, protože potřeboval
vymalovat. V záběru, kde se proměnil
v ikonu člověka v Průseru, ve “sku
tečnosti” přemýšlel, má-li se ulejt z
práce nebo ne. Osten tedy opět poně
kud ulomen, jen nalomen, de facto.
M otiv třetí: lyrický, nejvýmluvnější.
Jeden z obou mládenců touží po ces
tě do Paříže, kam ho zve teta. Druhý
by se rád stal námořníkem, ale zažá
dat si může až po vojně. Nejsilnější
scéna celého film u — aspoň podle
mne — je záběr na most vedoucí přes
kolejiště. Oba přátelé stojí na mostě,
a pod ním právě projíždí vlak. “ Za osm
hodin bude v Paříži...” praví zasněně
m ajitel nedostupné tety. Nakonec
ovšem — ulom ený hrot — povolení
k návštěvě dostane, jenže zájezd se
stejně neuskuteční. Hoch se zabije
na m otocyklu. Ačkoliv nejsem zrovna
nakloněn vidět ve všem sym boly, ten
to osud se bezesporu sym bolicky číst
dá. Zvláště vzpom enem e-li si na dru
hou větu na mostě: “ Moje teta,” říká
s nesmírnou touhou v hlase budoucí
nebožtík, “ bydlí v Paříži, rue de la
Liberté číslo jedna.”
Nevím, kde je v Paříži rue de la Li
berté, a jsou tam rozhodně mnohem
známější ulice. Tuhle si režisér a scé
nárista zvolili zřejm ě z neznalosti
pařížské topografie.
A pak je ve film u sekvence, v níž si
nesmělý hoch dodává odvahy, aby
oslovil zm íněnou tovární krásku, a
žádá svého přítele, aby ho sledoval.
Samozřejmě: Černý Petr: “ Sleduješ
mě? Sleduj mě!" Citace, narážka, asociotvorná situace. Jen aby ze Souku
pa taky jednou nebyl hříšník.
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Organizace spojených národů — případ fiaska
Přišel dopis od čtenáře z Kapského
Města s mnoha dotazy: jak je možné,
že OSN se chová, jak se chová — vůči
teroristům na Středním východě, te
roristům v Jihozápadní Africe, proč
dem okratické státy, proč velmoce se
s tím to stavem ve světové organizaci
již dávno nevypořádali. Tyto a po
dobné otázky.
Občas jsem cosi o tématice napsal.
Poskytnutí podobných odpovědí by
ovšem zaměstnalo team m udrců po
značnou dobu. Ano, jak se jen m ohlo
stát, že z “ nejlepší naděje lidstva" se
stala ''nejzkorum povanější organiza
ce v historii lidstva” — slovy pokro
kového b ritské h o časopisu New
Statesm an?
“ Kdyby OSN neexistovala, nebylo
by již možno jí vym yslet,” napsal Da
niel Patrick Moynihan, nynější sená
to r a někdejší am erický zástupce u
OSN, harvardský profesorz chudičké
irské rodiny. Co věru mínil?
Světová organizace byla počata v
ložnici dobrých úmyslů. Ušili jsme
šaty pro spanilého oře a vyrostl nám
nosorožec. Oděv nepasuje, potrhal
se ve švech, zvíře nedostatky nevidí —
nosorožci, jak známo, trpí poloslepotou — a slepotu spolu s hluchotou
předstírá tém ěř celá naše říše zvířat.
Vepři předstírají, že jsou labutěmi.
Čím surovější diktátor, tím hlasitěji
přísahá na dem okracii. Rezoluce o
lidských právech prosazují severokorejští a jihoam eričtí humanisté.
Vrah Arafat oslovil Valné shromáždě
ní, bam bitku u pasu, valná většina de
legátů se m ohla utleskat. Bez protes
tu delegáti přijali, ba vzdávali hold
vzácnostem Am inovi a Bokassovi,
autentickým to kanibalům. A organi
zaci vymysleli, Chartu zform ulovali
konstituční právníci dem okratické
tradice.
Okolnosti početí
Dnes je členských států 160, v roce
1945 jich bylo 50: nikoliv tedy světová
organizace, ale aliance za druhé svě
tové války (t.j. pár skutečně bojujících
spojenců plus připojenci za pět minut
dvanáct, Honduras, Guatemala, tací).
Účelem aliance bylo zachování
světového míru. Vítaný záměr, plány
velkolepé, jenže architekti je začali
uskutečňovat na písku — na písku
předpokladů poválečné spolupráce
mocností, konstruktivních záměrů
SSSR, m írotvůrce Stalina. Organiza
ce tedy již v prvopočátku utrpěla první
m rtvičný záchvat. D ruhý záchvat,
jenž ji zchrom il do nynější ubohé

belhavosti, způsobila totální trans
form ace členské struktury, početní
nadvládí afroaáijských států.
Špatný houslista nechť nenadává
houslím, říkávám svým žákům, nikoliv
hudby, ale m ezinárodní p o litik y .
O rganizace, o rganism us nemůže
být lepší než její částice, než hlavní
aktéři a jejich vule ke spolupráci.
Proč že Organizace spojených ná
rodů není pokračovatelem /pokračovatelkou předválečné Ligy národů?
Však zdědila ženevský palác, archivy,
ba i přeživší personál.
Otázku snadno zodpovíme odka
zem na nechuť pokračovatelů zdědit
stigma nezdaru. Světová mašinérie
neuspěla zastavit Japonce v Mandžurii, M ussoliniho v Habeši a Hitlera
všude jinde. Přikázané sankce tedy
selhaly — jakož i od té doby dosud
vždy selhaly. A Liga ze svých řad vy
loučila Sovětský svaz, poté co napadl
Finsko v zimě 1939. Konspirativní že
nevská, im perialistická to provokace
nepochopit mírové úsilí prvního děl
nického státu. Porovnejme s agrese
mi těchto dní — s Leonidovou doktrí
nou, pancéřovými příjezdy na po
zvánku, příliš mnoho se změnilo, k
horšímu ovšem. Například “ c iv ility ”
— tedy slušnost, civilizované zachá
zení s partnerem, kolegou vyjednavatelem, s kolegyní pravdou, tehdy v
ženevských kuloárech, to už je do
opravdy vánek dávných, do nesku
tečna odvinutých časů.
“Jednání neslučitelné s Chartou
OSN” je jedna z nejčastěji slyšených
kladeb. Lze ji totiž použít tém ěř vždy
proti tém ěř komukoliv. Neboť Charta
je neslučitelná se sebou samou, její
ustanovení se vzájemně vylučují. Člá
nek 2, §7, nařizuje nevměšování do
vnitřních záležitostí, jiný článek a
paragraf nařizují odpovědnost za
uskutečňování dobrých činů na této
zeměkouli, jichž nelze docílit jinak
než vměšováním.
Charta je schizofrenická ne proto,
že by ji byli sepsali schizofrenici, ale
poněvadž je to kompromis.
Tvůrcům nové světové organizace
velmi záleželo na sovětské spoluprá
ci. Vábený ženich s knírem předložil
značné požadavky, poskytnuté věno
vzrostlo do vyděračských rozměrů:
1) ne jeden hlas, ale tři hlasy — čili
zázračný, zázračně neskutečný zrod
ukrajinské a běloruské nezávislosti;
2) ona klauzule o nevměšováni; 3)
VETO, právo nejnáramnější, sen
všech hazardních hráčů. Riskantní
počínání se totiž proměňuje v tutovku
absolutní neprohry. Na rozdíl od po

keru, rulety či burzy, zde v mezinárodně-politickém mariáši OSN neris
kuji ani vindru, můj národní čili partajně-vládnoucí zájem je zaručen, byl-li
by kdy ohrožen, inu snadně, přesnadné zasáhnu, ohrožení zvetuji.
Ovšem, příliš častým uplatňováním
privilegia odpudím ostatní hráče. A to
se nám do jis té č i dokonceznačné mí
ry stalo.
Nyní však slovo na obhajobu veta.
Nečiňme svatoušky z nekom unistických mocností, či dnes už spíše ne
mocností. Předválečná Liga národů
postrádala toto právo veta, a kdož ví,
třeba by historie vypadala jinak, kdy
by tehdy. — Koncept světového policajtství v r. 1945 nezněl tak zcela ne
smyslně. Pět permanentních členů
Rady bezpečnosti — USA, SSSR,
Velká Británie, Francie, Čína — mělo
zastat roli privilegovaných globálních
hasičů.
Načež vypukly první krize — Řecko,
Kašmír, Irán. A Sověti, místo aby p ři
náleželi ke své konstruktivní hasičské
funkci, začali vrhat veta, též ve věcech
periferní důležitosti.
Vetování frustrovalo, uondávalo
západní dem okracie po čtvrt století,
dlouhou dobu. N ikoliv již ale více.
V roce 1970 USA poprvé užily práva
veta — poté, co je Sovětský svaz
uplatnil již stokrát. A amerického
užívání tohoto exkluzivního práva,
kdysi vytvořeného pro vlastně výluč
ně sovětské potřeby, přibývá, přibý
vá.
Radikální ochořeni organismu
Z výběrové se stala Organizace
univerzální. V padesátých letech
členství získaly nové státy v Asii a též
státy, poražené v druhé světové válce.
V šedesátých letech přibylo 28 a fric
kých členů. V sedmdesátých letech
jsou vítáni pozdní příchozí z karibské
a pacifické oblasti, ostrůvky a ostrůvečky, různé Kiribati a Vanuatu, Dom inica a St. Kitts.
A kdo ještě zbývá? Francouzská
Polynézie, britský Pitcairn Island —
útulek někdejších vzbouřenců nalodí
Bounty, potom ků je tém ěř sto — též
Namibie a Švýcarsko.
Dekolonizací spadl Sovětskému
svazu do klínaznačný dar. Sověti sklí
zí, aniž kdy sázeli. Ne činem, ale slo 
vem, mnoha slovy podporují Třetí
svět, vyhlašují se za jeho šampióny,
využívají jeho frustrace k vlastním
manipulacím.
Ale jak je vůbec možné nechat se
m a n ip u lo va t Sovětským svazem,

posledním sku tečn ě ko lo n iá ln ím
im périem ?
Důvodů je několik: onen “ love —
hate relationship” bývalých kolonií
k mateřské či^ macešské zemi. Též
solidně fundované pocity méněcennosti, superfrustrace ze zjištění, že
nezávislost nepřinesla prosperitu, že
na bídě vesměs přibylo. Že A frika je
chudá ne proto, že Západ je bohatý,
ale proto, že byla vždy chudá, neboť
chudoba je normálním, jakkoliv kruš
ným stavem věcí. Že pokrok a m oder
nizace jsou západní produkty, a že
čím větší kontakt se Západem a více
jeho investic — tedy více neokolonialismu — tím větší šance zvýšit životní
úroveň, zlepšit úděl lidu. Pobřeží
slonoviny slouží příkladem pozitiv
ním, Guinea příkladem negativním.
ňada pozorovatelů klasifikuje so
větský systém jako “ m onodim ensional” — jako jednorozm ěrný: s vý
jim kou branné m oci, m odernost ne
byla dosažena, způsob života je ven
koncem prim itivní, nezáviděníhodný,
struktura zahraničního obchodu je
věru africká — vývozce surovin a ni
koliv prům yslového umu.
Naprostá většina režimů v zemích
Třetího světa jsou diktatury, vojenské
nebo civilní, s jednou politickou stra
nou. Pro vládce, oprávněně netrpěli
vé vytrhn ou t zemi z letargie a zm o
dernizovat ji co nejdříve, sovětský
model centrálního plánování a aplika
ce biče je daleko atraktivnější, než
model pluralistické, pomalé, nedisciplinované dem okracie. I velmi p ri
m itivní d iktátoři si dovedou spočítat,
že kapitalisté poskytují desetkrát víc
zahraniční pom oci než socialisté.
N icm éně so cia listé m oskevského
typu slouží vzorem pevného, tém ěř
neohrozitelného politického systé
mu: vládnoucí kastu neohrožují ob
čanské svobody, svobodný tisk, svo
bodné nic. Kverulanta lze hodit do
kobky a um látit v C onakry zcela dle
moskevského vzoru. Bez procesu,
bez poroty, bez kraválu ve sdělova
cích prostředcích. Zatím co v tra d i
cích západních dem okracií není na
prosto nic k napodobení, m arxistické
fráze poslouží zdůvodnit zavedený
útisk s odkazem na cíl větší sociální
spravedlnosti.
“ Čím menší dem okrat, tím větší,
halasnější zdůrazňování dem okracie"
je jednou z nejpravdivějších rovnic
dneška. Proto to ta litn í uzurpátor vy
hlásí své panství za populární, lidově
dem okratickou republiku.
A nedem okraté využili, Organizace
spojených národů se zm ocnili sku
tečně dem okratickou m etodou “je
den s tá t— jeden hlas” . M etodou u tlu 
čou menšinu skutečných demokratů.
Realita to h o to principu činí z Kafky,
lonesca či Becketta úplné žabaře.
Stát Sao Tome, jehož počet obyvatel
stva se rovná denním u přírůstku oby
vatelstva v Indii, má tentýž hlas jako
Indie. D voutřetinovou většinou hlasů

ve Valném shromáždění OSN lze zís
kat státy, jež reprezentují méně než
10% světového obyvatelstva.
Počítáni hlasů a západních spojenců
OSN připom íná parlament, v němž
o moc soupeří p olitické strany. Co
blok — regionální, ideologický, hos
podářský — to strana. Sovětský blok
/strana, arabská strana (20 hlasů),
překrývající se s Islámskou Konferen
cí (42 hlasů) a tou nejpočetnější silou
— skupinou 101 t.zv. non-aligned,
států na supervelmocech nezávis
lých. Jakost jejich nezávislosti po
tvrzuje Kuba, jež skupině občas před
sedá. D em okratický blok neexistuje,
od toho jsme pluralističtí, abychom
se nedohodli, nedom luvili.
Už řadu roků se uplatňuje tato poj
litická konstelace: polovina členů
OSN jsou nepřáteli demokracie, čtvr
tina zdůrazňuje neutralitu, kloníc se
k nedem okratům , zbylá čtvrtina je
jaksi na naší skoro či zcela straně,
naši přátelé, spíš občasní než per
manentní.
Am erický State Department vyho
tovil 159-stránkovou zprávu o hlaso
vacích způsobech v OSN v r. 1983. Na
superm ocnostech údajně nezávislé
státy v 80% případů podporovaly
Sovětský svaz a ve 20% podporovaly
USA. Jediná země, jménem sp ecific
ky kaceřovaná ve Valném shrom áž
dění, byly Spojené státy americké,
nikoliv tedy Sovětský svaz, za návště
vu Afganistánu, za sestřelení KAL-7,
či Severní Korea za atentát a zavraž
dění vládní delegace v Rangoonu, či
Libye za invazi Čadu. Egypt, každo
roční příjemce m iliardových darů,
hlasoval proti svému americkému
spojenci a dobrodinci v 75% případů.
NATO spojenec Řecko vykazuje tutéž
intenzitu solidarity.
A naši doopravdoví západní spo
jenci? Ti jsou na naší straně v polovi
ně případů, v druhé polovině tedy ne
jsou, a občas zavrhují W ashington
tém ěř jednom yslně.
Hlasovat proti USA a dem okraciím
vůbec, se stalo mírou pokrokovosti,
v níž je nutnose předhánět a na jejímž
výkonu se vlastně nedá prodělat. Ale
prodělalo by se na hlasování proti
Sovětskému svazu. Kreml prohřešky
nepromíjí.
A proč Západ promíjí?
Z několika důvodů, jež se vzájemně
nevylučují. Populární je pocit či as
poň póza provinění západních liberá
lů nad svým bohatstvím ve světě chu
ďasů. Pocit předpokladu, že naším
sm ířlivectvím se časem oni, námi
perm anentně obdarovávaní chuďa
sové, smíří. Tom uto pošetilému uva
žování značné propadal prezident
Carter. A věru za m ěkkoučkého, om louvačného Cartera došlo k nejvyššímu procentu odevzdaných antiam erických hlasů.
Stačilo by někdy jen trošku houk

nout, jak ilustruje tato epizoda: Dne
28. září 1981 zástupci 93 zemí vydali
kom uniké o stavu světa — 21 stran ti
rád, útoků na W ashington. Zasedání
těchto neutrálů předsedal Isidoro
Malmierca, zahraniční m inistr neut
rální Kuby. Jeanne J. Kirkpatricková,
vedoucí americké delegace u OSN
reagovala 6. října dopisem totožného
znění čtyřiceti signatářům : “ Vaše
Excelence, myslím, že Vy věříte těm to
lžím tak málo, jako já, a že tyto lži
nevyjadřují skutečné stanovisko Vaší
vlády.” Dopis uzavřela s nadějí na
brzkou odpověď. D o tý d n e již o b d rž e la patnáct odpovědí. Devět — že to tak
nemysleli, tři — že tam nebyli, tři —
že s tím kom uniké nechtějí mít nic
společného.
Ještě nám zbývá pár motivů onoho
blahosklonného přehlížení nemrav
ností zástupců zemí Třetího světa.
Protekční postoj je věru i povýšenec
ký postoj: že nelze je brát zcela vážně,
však zcela nevědí, co činí.
Proti tom uto postoji notně protes
tuji. A zdůrazňuji, že v rámci to lik
zdůrazňované rovnosti suverénních
států nutno je měřit stejným metrem
odpovědnosti za vlastní počínání.
Však zauvažujme o křiku kvůli pro
následování černochů v Jižní Africe
a o naprostém tichu o obrovském
vyvražďování černochů v Burundi.
V obou případech jsou oběti černé,
ale v jednom případě pronásledova
telé jsou bílí. Ale jen proti těm se pro
testuje. Rozdíl si nedovedu vysvětlit
jinak než oním uplatňováním nestejního metru, výběrovým rozhořčením
s věru rasistickým puncem — daleko
víc se čeká od bílých Jihoafričanů
než od černých Burunďanů, však ne
ví, co činí.
Zbývá důležitá otázka: proč proti
nám a v podpoře občas odporných
návrhů hlasují naši západní dem okra
tič tí spojenci?
Těžko je ovšem strkat do jednoho
pytle. Vezměme Skandinávii: Norsko
je v NATO, ale už není v EEC, Švéd
sko je neutrální svým známým palmeovským způsobem a Finsko je Finsko.
Velká Británie, slunce nad jejím impé
riem nezapadalo, te ď nad zbytkem už
tém ěř nevychází, nicméně exm ocnost uspořádala říznou operaci na
Falklandách. Francie konstruktivně
zasahuje v A frice a to i za vlády socia
listů. Porovnejme s počínáním západoněm eckých socialistů.
Na severu či na jihu, na západě byť
ne na východě, antiam erikanism us je
nadále populární, užitečný, negativní
to tmel. Když se Am eričané o Evropu
nestarají, obviňm e je ze sobeckého
neoizolacionism u. Když se pak tedy
starají, obviňm e je z neoim perialismu,
surovém podupávání suverénních
práv. Evropané chtěli Pershingy, tedy
dali jsme Pershing, tedy oheň na stře
še. Není bez zajímavosti, že předáci
antiam erického mírového hnutí si
naprosto nepřejí, aby Am eričané z

Evropy odešli, Mírotvůrcům by se
rozpadla platforma. K údržbě jednoty
hnutí nelze vystačit s programem
prosovětských sympatií.
Těžko si představit lepší úděl, než
v jakém si hoví evropský požitník a
současně kritik poskytnutých výhod.
Leč ucho džbánu s privilegii je již
vážně natrženo. Proč by se měli Ame
ričané nadále starat o nerušený trans
port nafty perským zálivem? Ze zálivu
plují do Am eriky jen tři ubohoučká,
snadno zanedbatelná procenta cel
kové spotřeby. Evropa spoléhá na
větší procenta, a Japonsko na ještě
větší. Proč neposlat k zastání obran
ného úkolu japonskou flotilu?
Henry Kissinger uveřejnil (v týdení
ku Time 5. března 1984) závažnou
úvahu o am ericko-evropských vzta
zích. Mezi samozřejmostm i vyslovil i
nesamozřejmosti. Ano, v prvních po
válečných letech silná, robustní Ame
rika pomáhala vysláblé, zdevastova
né Evropě. Došlo k rekonstrukci,
obrovskému to výkonu, ale nedošlo k
odstranění abnormálního, potupné
ho stavu závislosti. Proč má Amerika
nadále vojensky ochraňovat Evropu,
kontinent bohatší a lidnatější? Abnor
malita vztahu zrodila frustrace mno
hých odstínů a mezi nimi též nutkání
zdůrazňovat svoji nezávislost, inze
rovat ostentativní antiam erické po
stoje — tam a tehdy, když se nic pod
statného neriskuje. A pro tyto, ne
zřídka pokrytecké pseudovýbuchy
se fórum OSN hodí znamenitě.
Proto hlasujeme, jak hlasujeme.
Fungování mašinérie
Když jsem se seznámil se svou bu
doucí manželkou, pracovala u OSN,
odvětví UNICEF — United Nation
C hildren Emergency Fund. Jezdíval
jsem za ní na čtyřiadvacáté poschodí
oné vysoké podlouhlé budovy, již
známe aspoň z pohlednic.
Měl jsem možnost pozorovat, jak
dekolonizace zasáhla nejen Třetí
svět, ale i m ezinárodní byrokracii.
Tedy zaměstnávání a povyšování ni
koliv dle zásluh a schopností, ale
podle politického, přečasto rasového
klíče. Klíčem otáčí strýčkové, čili
nepotismus, čachry s protekcí. Takže
se brvy nezvedly, když M ahtar
M’Bow, generální ředitel UNESCO,
posadil do funkce hlavního kádrováka muže jménem Serge Vieux, bra
trance své manželky.
Povyšuje se za úplatek, šéfové vy
máhají ocenění přízně buďotevřením
peněženky nebo náruče. Čili tradiční
zvyklosti. Podvody a protekcionářství
("fraud a favoritism ” ) začaly za
U Thanta, generálního tajemníka v
šedesátých letech, a rozkvětu dosáh
ly za jeho nástupce Kurta Waldheima,
o němž se šetrně psalo, že je to tvor
s "low resistance level” : kdo víc tlačil,
křičel, hrozil, víc dostal.
Běžná newyorská otázka: “ Kolik
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celkem pracuje lidí na sekretariátu
OSN?”
Správná odpověd: ‘‘Asi polovina.”
Před třiceti lety sekretariát zaměst
nával 4.000 osob a měl rozpočet 41
m iliónů dolarů. Nyní zaměstnává
15.000 osob a má rozpočet 634 m ilió
nů. Mnozí oficiálové pobírají stotisí
cové, dvousettisícové platy.
Dochází k vybrušování Parkinsonových zákonů, k politicky správně
fundovaným metastázím. Proto vzni
kají nová byrokratická oddělení pro
palestinské, a nikoliv jiné a početnější
uprchlíky. Vzniklo Centrum proti
apartheidu, má ředitele, výbory a sek
ce, výzkumné, propagační, výpom oc
né a akční. Dosud však nevzniklo
centrum proti ptroctví, jež přežívá ba
místy i bují v Mauretánii a dalších is
lámských končinách.
Trusteenship Council — Svěře
necký výbor — je pověřen dohlížet na
správu a vývin, závislých oblastí smě
rem k nezávislosti. Oblastí bylo třicet,
včetně kolonií, odejm utých státům,
poraženým v první a druhé světové
válce. S výjim kou Namibie a končící
ho m ikronézského mandátu, všechna
svěřenecká území cíle dosáhla,
výbor a výboři by měli končit, ale ne
končí. Naopak, domáhají se zvýšení
rozpočtu a zaměstnaneckého stavu.
Pracovní metody a výsledky
Slovy senátora Moynihana, Orga
nizace spojených národů degenero
vala do cynismu a do pohrdání sluš
nými mravy ("descent of the w orld
body into utter cynicism and contem pt for decent behavior” ).
Valné shromáždění OSN zahajuje

svoji každoroční činnost v září. V r.
1983, v debatě, jež trvala tři týdny,
prom luvili zástupci 151 států. Čtyřiapadesát jich přísněodsoudilo přítom 
nost Izraele v Libanonu, jen dva (Izra
el a Libanon) se zm ínili o okupační
přítom nosti Sýrie tamtéž.
Rada bezpečnosti OSN zatratila
roli Izraele sedm krát,roli Sýrie nulkrát. Ani jedna členská země nepožá
dala Organizaci dát Libanon na pořad
o světovém míru, a proč že — ze stra
chu nepobouřit okupující Sýrii. Bez
trestně lze pobuřovat jen dem okratic
ké státy, Spojené státy americké pře
devším.
Výbor pro uskutečňování nezada
telných práv palestinského lidu se
skládá z 23 členů a 17 pozorovatelů,
severní Am erika a západní Evropa nezastoupeny. Arabština se stala šestou
oficiální řečí Organizace, výlohy s
překlady do arabštiny převyšují sumu
členských příspěvků všech arab
ských států ke všemu počínání OSN.
USA platí čtvrtinu všech výloh Orga
nizace, včetně plateb pro program
UNRWA, výpom oc palestinským bez
domovcům. Jenže výpom oc všelija
ká, též do teroristického výcvikového
střediska Siblin, kde teoreticky a
prakticky dochází k výuce naprosto
nem írum ilovných tovaryšů.
Rada bezpečnosti se v r. 1981 sešla
šedesátkrát. Vesměs se zabývala
arabskými stížnostmi stran genocidálních počinů Izraele. Jaksi, sovět
ská invaze Afganistánu, vietnamská
invaze Kambodže, irácký nájezd do
Iránu, libyjský do Čadu — na pořad
pozornoáti světové organizace nepři
šly ani jednou.
Proč Izrael? Většina světa přece
není antisemitská, však ani neměla
příležitost se jí stát. Izrael je na ráně
zejména z jiných důvodů. Jak známo,
jeho skuteční arabští nepřátelé, poté
so prohráli ve válce, se snaží vyhrát a
soka zničit na diplom atickém poli. A
fórum OSN poskytuje ideální pod
mínky. Pluralistický, dem okratický
Izrael je pokládán za provokaci i ve
vzdálenějších diktaturách: jakožto
sym bolická výspa západního způso
bu života, jakožto alternativa státního
uspořádání, v němž se diktátorům nezelení. Sovětský svaz nehrozí magne
tismem svého modelu.
Vliv se dá kupovat všelijak, zajisté i
olejem. Není mnoho států, o chotných
popudit si arabské majetníky strate
gické suroviny. Africké země pravi
delně hlasují jako blok, jako jedna
strana, a jestliže západní dem okratičtí
spojenci nezřídka hlasují proti USA
k dukazu své nezávislosti a p okroko
vosti, tím spíš se tak zachovají A friča 
né. Proto se též prasnadno zform uje
jednotná fronta se zevšeobecňující
obžalobou západního, m oderního,
záviděného a tedy i nenáviděního
světa.
OSN odsoudila Izrael za obch od o 
vání s Jižní Afrikou a tedy za spolu-

vinu na apartheidu. Podíl izraelského
zahraničního obchodu s Jižní A frikou
je jednoprocentní. Za rezoluci se bily
radikální černé republiky, jejichž
hlavním obchodním partnerem je
právě ona Jižní Afrika.
USA navrhly rezoluci odsoudit ma
sakry Dady Am ina v Ugandě: vyvraž
dil zhruba čtvrt m iliónu občanů.
A frický blok za podpory jiných pokro
kových států zablokoval americký
návrh. Odsouzení Am ina by prý vrhlo
špatné světlo na celý kontinent. Ututlávání velezločinu příliš jasu též nevrhlo.
Volební systém "jeden hlas — jeden
stát” um ožňuje naroubovat téměř
každý jednací bod antagonismem
mezi t.zv. Severem (čili moderním
světem) a Jihem (málo vyvinutým
světem) a k manévrování na politicky
výhodné pole s rasovými dimenzemi
není daleko.
V r. 1983 exulanti z Iránu předložili
OSN seznam 7.746 jmen politických
vězňů, Chom ejnim popravených za
předchozí dva roky. Leč nenašli jed i
nou vlivnou zemi, jež by bylaochotna
dostat případ na pořad jednání.
A čím déle krutosti trvají, tím více
získávají na nezajímavosti. M ilión
Tibeťanů — šestina všeho obyvatel
stva — zahynula zásluhou čínské
norm alizace, 7.000 b u d h istických
klášterů zničeno. Svět se nezajímá.
V 2enevě zasedá 43-členná Komise
lidských práv (Human Rights Comm ission). Za téměř čtyřicet let své
existence jen jednou pověřila vypra
cování studie o porušování práv v ko
m unistickém státě: v případě Polska
po vyhlášení stanného práva. A výsle
dek? V březnu 1984, na návrh Kuby,
šetření uzavřeno s vyslovením po
chvaly Jaruzelského způsobu vlád
nutí.
K vyšetřování podmínek v Afghá
nistánu nedošlo. Nepřípustné to za
sahování do vnitřních věcí, prosadil
nezasahující Sovětský svaz. Jinde
přípustné zasahování.
Dlužno dodat, že porušování lid 
ských práv, porušování mezinárodně
přijatých, slavnostně ratifikovaných
závazků v kom unistických zemích
(např. záruky em igrace za berlínskou
zdí) nikdy nepřišly na pořad ve Val
ném shrom áždění či v kterém koliv
z jeho komitétů.
Nejde jen o pokrytectví nejvyššího
kalibru, o groteskní uplatňování dvo
jího metru, ale též o přímočaré, jed
noznačné porušování mezinárodního
práva, C harty OSN a jiných závaz
ných předpisů.
Příklad: Poté co jiho africký m inistr
zahraničních věcí Eric Louw zcela po
pravdě prohlásil, že černošské oby
vatelstvo v jeho zemi má vyšší životní
úroveň než v m nohých afrických re
publikách, Valné shromáždění přijalo
rezoluci, zatracující m inistra. Od r.
1974 se delegace členského státu
Republic of South A frica nesmí zú

častnit zasedáni, neboť tak hlasovala
a stále hlasuje většina Valného shro
máždění — ač k vyloučení či suspen
dování člena je třeba souhlasu Rady
bezpečnosti, souhlasu nikdy neudě
leného.
Valné shromáždění rozhodlo, že
1) prokom unistická osvoboditelská a
též značně te ro ris tic k á sku pina
SWAPO je jediným zákonným dědi
cem moci v Namibii; a že 2) OSN
dohlédne na výkon svobodných vo
leb, v nichž toto jediné legitim ní
SWAPO zvítězí.
Jedním z fundam entálních práv
suverénních států je právo uzavírat
smlouvy. V r. 1979 Egypt a Izrael
uzavřely významnou mírovou sm lou
vu (t.zv. Camp David Accord). Načež
Valné shromáždění OSN většinou 75
hlasů (33 proti, 37 se zdrželo) tu to
smlouvu prohlásilo za neplatnou —
krok právně stejně závazný, jako na
řídit zbytku světa povinný přestup na
mohamedánskou víru.
Ucho džbánu
Chudé země zdůrazňují svoji mrav
ní převahu nad bohatým i zeměmi a v
rámci této údajné superiority form u
lují nároky redistribuční, znárodňo
vací, národně či m ezinárodně správ
covské.
A dem okracie si na ledacos zvykají.
Rezoluce radikální i absurdní časem
nabudou patiny přijatelnosti. Přesta
ne jim oponovat stále méněstátů. Do
stanou se tak do izolace a nakonec na
původní pozici vydrží asi jen Am eri
čané.
Ale i W ashington se pokoušel —
zejména v době Carterova prezident
ství — plavat v proudu a zalíbit se
afroasijské většině. Začali jsme se
zdržovat hlasování o rezolucích, kdy
si vždy vetovaného typu. A časem
jsme už též zvedli ruku, společně
s velevětšinou.
“ S e v e r: Jih = B o h a tství: C hudoba”
je ovšem několikanásobně falešná
rovnice. Nepřesná geograficky, eko
nom icky, politicky. P oliticky prý vza
to, i ekonom icky bohatý Kuvajt je
součástí chudého světa. A chudá
Albánie patři do bohatého světa.
A kam patří Izrael? Do pekel, do
pece, a přeživší zahnat do moře. So
větský svaz dal popud k rezoluci, kla
sifikující a odsuzující sionism us ja 
kožto hanebnou form u rasismu, ja k
koliv tedy Židé a Arabové jsou tíž
semité. V červenci 1975 sovětský
nápad projednávala Organizace afric
ké jednoty (Organization of Afričan
Unity) na zasedání v Kampale (v
Ugandě téhož Dady Amina, jež při
návštěvě Bonnu se podivoval nad ne
dostatkem soch Adolfa Hitlera a slíbil
chybu napravit na vlastním území).
Na podzim téhož roku 1975 rezoluci
Valného shromáždění OSN přijalo
většinou 72 hlasů (35 proti, 32 se zdr
želo). Všechny východoevropské stá

ty včetně Jugoslávie hlasovaly ve
prospěch rezoluce, nekom unistické
evropské státy, s výjim kou Portugal
ska, hlasovaly proti. Pro rezoluci hla
sovaly i občasně rozumné státy jako
Mexiko (jež si tím dočasně zabilo tu 
ristický ruch, Američané přestali p ři
jíždět).
Tento incident otevřel oči mnohým
ze zbylých příznivců OSN, kteří do
sud nechtěli vidět a slyšet. Historie
odsoudila předválečnou Ligu náro
dů, že nezastavila Hitlera. A dnes
Organizace spojených národů se
snaží prosazovat hitleriánské prin
cipy.
Vliv a moc Sovětu se začala rozlézat
do všelijakých m ezinárodních ko ri
dorů. Na příkaz Moskvy došlo k od
stranění Solženicynových knih z bu
dov OSN v Zenevě. V prosinci 1976,
pět set švýcarských a francouzských
studentů uspořádalo v ženevském
Palais des Nations jakési zkušeb
ní, cvičné OSN zasedání — t.zv. mock
assembly, v USA dost populární.
Kdosi ze studentů vyslovil podiv, ni
kdy nevyslovený v Organizaci dospě
lých — jak že je to se suverenitou
Ukrajinské a Běloruské republiky
mezi suverénními členskými státy.
Cvičení natolik popudilo první zemi
míru, že velvyslankyně Zoja V. M ironova podala protest, požadavek stu
dentské shromáždění, osoby provini
lé a neprovinilé vykázat, akci zakázat.
Požadavku vyhověno.
Reakce světové organizace se ne
příliš liší v případech naprosto neškoláckých cvičení: např. činy chem ic
kého válčení, postaveného mimo
zákon m ezinárodními konvencemi,
podepsanými a ratifikovaným i, činy
stále probíhajícího vraždění ve vel
kém Afganistánu, Laosu a Kambodži.
State Department ve W ashingtonu
vydal podrobnou, velmi konkrétní
zprávu (“ Chemical Warfare in Southeast Asia and Afghánistán", Speciál
Report No. 98, březen 1982) — kdy,
kde, co, 32 stran, mám je před sebou
při tom to sepisování. Am erický kon
gres poslal zprávu do New Yorku k
OSN — o tom, jak od r. 1975 deset
tisíc osob zahynulo ve 400 útocích
chem ického válečnictví, Made in
USSR.
Výsledky: OSN vyslalo vyšetřující
komisi, složenou z reprezentantů
Třetího světa. Též je doprovázel
bulharský politický důstojník.* K om i
se odm ítla vstoupit na území, kde k
aktům mezinárodně zločinné povahy
došlo. Neboť proto nic nezjistila,
komise se vrátila do New Yorku a
vydala zprávu, že šetření bylo “ inconclusive" čili “ neprůkazné, nepřesvěd
čivé".
A vzrušil se snad bedlivý, po nepra
vostech — některého druhu — pídící
* D le jin é z p r á v y v e d o u c ím v y š e t ř o v a c íh o te a m u
b y l s o v ě ts k ý f u n k c io n á ř jm é n e m U s tin o v . N e m ě l
js e m d o s u d m o ž n o s t o v ě ř it s i t o t o z a jím a v é
tv rz e n í.
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světový tisk? Po těchto nepravostech
věru nepídí. Západní žurnalisté dávají
rovněž přednost příjemnému (též
příjemně hříšnému) Bankoku před
plahočením za pravdou v džungli.
Naštěstí, občasný dobrý člověk s
integritou ještě žije: na příklad Ital
Lucio Lami, dopisovatel milánského
II Giornale Nuovo. Trmácel se na
místa činů, zločinů a přinesl důkazy
s mimořádně odpudivou příchutí.
Mezinárodní Červený kříž v Thajsku
je pod kontrolou OSN. Do nemocnic
jsou občas dopraveny oběti chem ic
kých zbraní, toxinů a jedovatých ply
nů. Lékaři Červeného kříže odm ítali
poskytnout ošetření, s odkazem na
politické důsledky závažné povahy.
Ne tedy Hippocrates, ale hypocrite,
pokrytci a též podílníci ná zločin
nostech závažné povahy. Odepřená
pomoc znamená zánik důkazu zloči
nu, též zánik oběti.
A přece se našli jedinci, kteří ne
mlčeli. Dr. Amos Townsend z Interna
tional Rescue Committee, Dr. Jibbhong z C atholic Office of Emergency
Relief fo r Refugees, a jiní se snažili
přesvědčit lékařskou službu Červe
ného kříže, aby poskytla pomoc. Ne
jen že neuspěli: jejich návrhy, poža
davky, důkazy a pravdy zmizely ze
zápisů jednání těchto hum anitárních
organizací pod baldachýnem OSN.
Vymazány, nestaly se, nejsou.**
Zůstat či nezůstat
Či alespoň se stěhovat? Delegáti
si již od prvopočátku stěžují na vyso
ké ceny, nájemné, špínu a krim inalitu,
na obtížnou newyorskou dopravu.
Začátkem šedesátých let Nikita
Sergejevič Chruščov navštívil OSN.
Svět si vesměs pamatuje jeho slavné
zutí polobotky za účelem protestního
" Č e r p á n o z m ě s íč n ík u C o m m e n t a r y , ř íje n 1 9 8 3 ,
“ Y e llo w
R a in : T h e C o n s p ir a c y o f C lo s e d
M o u t h s ."

bušení na delegátský stoleček, ale
nikoliv jeho návrh přestěhovat světo
vou organizaci do Moskvy. Škoda,
přeškoda, že nikdo nepřidržel pleša
tého neposedu za slovo. Tisíce di
plomatů, desititisíce mezinárodních
byrokratů m ohlo okusit slasti prvního
státu vědeckého socialismu, nákupy
v GUMu, pohostinný dohled bezpeč
nostních složek.
Chruščov je už dávno ve věčných
kukuřičných lovištích, eventualita pře
sunu OSN znovu přichází na přetřes,
ale nyní se ozývají američtí hostitelé.
Velvyslankyně Kirkpatricková navrh
la reformu pobývat šest měsíců v New
Yorku a šest měsíců v Moskvě, dobré
prý na porovnání. Sovětští delegáti
reagovali s nervózním smíchem ("nervous laughter” ) a ani zástupci nejpo
krokovějších protiam erických zemí
se nevyjádřili ve prospěch půlročního
či dokonce celoročního pobývání ve
vědeckém socialism u. Stojí též za
podumání, proč že nikdo nepřišel s
návrhem přestěhovat OSN do které
koliv ze zemí Třetího světa. Dojde-li
kdy k přesunu, nejpravděpodobněj
ším vítězem — lze-li to tak říci — bude
Vídeň nebo Stockholm. Prezident
Reagan se vyjádřil v tom smyslu, že
my nikoho nevyháníme, nevyzýváme,
aby se stěhoval, ale jestliže se OSN
rozhodne k odchodu, budeme jí přát
šťastnou cestu.
Ne každá složka OSN pracuje ov
šem stejně dobře či špatně. Meziná
rodní soud v Haagu si udržuje svoji
nezávislost, škoda jen, že státy odmiV
tají postupovat své spory k soudnímu
řešení, takže v Haagu jsou bez práce.
Čím méně politiky v té které struk
tuře, tím větší šance na úspěch. Snad
něji se lze dohodnout na akci jednot
ného boje proti malárii než na jednot
né definici demokracie. Ale i organi
zace s tak chvályhodným posláním
jako FAO — Food and Agricultural
Organization — se sídlem v ftímě,
si vysloužily prašpatnou reputaci pro

své neschopné, despotické úřadová
ní.a mrhání fondy.
Nej hrůznější případ mnohotvárné
degenerace poskytuje UNESCO —
United Nations Educational, Scientifi.c and C ultural Organization, vý
borný kdysi vynález dvou bývalých
m inisterských předsedů a socialistů,
Brita Clementa Attleeho a Francouze
Leona Bluma, a amerického básníka
diplom ata Archibaldá MacLéishe. Na
tvorbě se podíleli i m yslitelé kalibru
Reinholda Niebuhra a Jacquese Maritaina. M ohlo vůbec vzniknout něco
užitečnějšího, než mezinárodní orga
nizace, jež bude pomáhat se vzdělá
ním, vědou a kulturou? Zásluhou
UNESCA vznikly učebnice v zemích
bez učebnic, vznikly abecedy řečí bez
abecedy (např. bambara v Mali), do
šlo k záchraně staroegyptských pa
mátek, jež by byly pohltily vody aswanské přehrady.
UNESCO je dnes nejtrouchnivější
větví chorého stromu. Ale nelze na
dávat jen větvi. Příklad: Ředitelé pro
informace OSN v New Yorku, tedy
nikoliv UNESCA v Paříži, stvořili v říj
nu 1982 dokument, v němž odsoudili
západní tiskové služby jako “ grossly
inaccurate" ve svém zpravodajství,
ale za to pochválili sovětská media za
vykonávanou činnost. Měsíc poté, v
listopadu 1982 se v New Yorku pro
jednával návrh o přímém vysílání sa
telitní televize, tedy o právu vidět na
obrazovce program y z jiných částí
světa, bez státního souhlasu. D iktá
toři celého světa se spojili a hlasovali:
88 hlasů, pro zákaz přímého vysílání,
15 proti, 11 se zdrželo.
Prvním g e n e rá ln ím ře d ite le m
UNESCA byl slavný britský biolog
Julian Huxley. Dnešním generálním
ředitelem je Senegalec Mahtar M’Bow,
držitel čestných doktorátů z taškent
ské a mongolské university, m im o
řádně neobjektivní autokrat, s ambicí
stát se generálním tajemníkem OSN.
Ví, kde jsou hlasy, prosazuje tedy záj
my reprezentantů Třetího světa. A
sovětského světa.
Na rozdíl od západních demokracií,
Sovětský svaz brzy pochopil důleži
tost UNESCA, právě s ohledem na
vliv ve Třetím světě. Náměstkem ge
nerálního ředitele je sovětský fu n k 
cionář divného jména, Simon Tanguiane, má na starost obor "education” čili vzdělávání a školství na světovébázi. “ Učebnice musí být nástrojem
míru", zdůrazňuje jedna z rezolucí.
UNESCO přijalo sovětskou m eto
du “ sémantické inflitrace", čili ukra
dení slov, vykuchání jejich obsahu.
Dle to h o to lin g u is tic k é h o kódu,
PEACE = uspořádání, jež vyhovuje
SSSR a jemuž se USA brání. ARMS
RACE = závod ve zbrojení není závod,
neboť se vztahuje jen na země Zápa
du.
Nemáme již lidská práva (“ human
rights") čili práva jednotlivých lidí
konkrétních, ale máme práva lidu

(“ people’s rig ht” ) čili práva kolekti
vu, tedy státu — nad lidmi. Na konfe
renci v dubnu 1983 o vzdělání ne
padlo ani slovo o svobodě vzdělání,
zato m noho slov bylo vyřčeno k pod
poře názoru, že takzvaný ohled na
lidská práva se nesmí stát záminkou
pro zasahování do záležitostí člen
ských států. Zm ínku o právu svobod
né emigrace (dle čl. 13 Všeobecné
deklarace lidských práv) reprezen
tant dem okratické republiky odmítl
ja k o irelevantní, bezpředm ětnou.
Dlužno dodat, že vyjádření jakkoliv
absurdní, v ja k k o liv nedůležitém
shromážděni, získává privilegovaný
status práva citace v jakém koliv
jiném fóru jiného OSN tělesa. Ohav
nosti tak získávají na váze. Co vyřkl
nejperifernější žvanil, oprávněn je
znovucitovat nejvyšší funkcionář.
První pořádný oheň na střeše své
budoucí existence zavinilo UNESCO
v r. 1974 vyloučením Izraele z oblastní
své skupiny. Důvod: že Izrael podniká
archeologické práce v Jeruzalémě, že
doslova podrývá arabské dědictví.
Krátce předtím jsem byl v Jeruza
lémě a měl možnost se podívat na vý
sledky nepodrývání umírněným jo r
dánským králem Husseinem. Poručil
zničit, zplanýrovat, vyradýrovat celou
židovskou čtvrť právě v oné nej
starší, a rc h e o lo g ic k y nejcennější
části svatého města. Když Izraelité
celé město získali ve válce r. 1967,
pustili se do rekonstrukce a záchrany
toho, co se ještě dalo. Načež UNESCO
se vyjádřilo.
Druhý a značně vážnější incident
má celosvětový dopad. Na konfe
renci v Bělehradu v r. 1980 UNESCO
odhlasovalo zavedení t.zv. Nového
světového in fo rm a čn íh o pořádku
(“ New W orld Inform ation Order” ) čili
pokus zavedení globální cenzury
form ou vydávání licencí žurnalistům.
Osoby neposlušné, příliš zvědavé
ztratí povolení k činnosti. V r. 1981
k projednávání o plánu v Paříži (!)
nebyla přizvána ani jedna západní
tisková agentura, za to pozváni zá
stupci M ezinárodní organizace novi
nářů se sídlem v Praze.
UNESCO synchronizuje své akce
se sovětským i “ mírovým i ofenzívami”
na Západě. UNESCO též poskytlo na
sovětské akce sumu $750.000. Na
výchovu uprchlíků poskytlo $32.000.
A na p olitickou inzerci vlastní čin
nosti utra tilo $1,250.000, útrata ne
legální do posledního centu.
A kdo tohle všechno platí? UNESCO
se rozrostlo, má 3.380 zaměstnanců,
z toho víc než dvě třetiny dávají před
nost pom áhat světu nikoliv v provin
ciích, poušti či pampách, ale v Paříži,
z betonového paláce nedaleko Eiffelovy věže. Rozpočet $374,4 m iliónu
ročně uhrazují členské státy podle
standartního principu, že jedni platí a
druzí vládnou: Západní země uhradí
69% rozpočtu (USA 25% celkové su

my), sovětský blok 18% a Třetí svět
13%.
Washington konečně podal výpo
věď k 31. prosinci 1984 s odůvodně
ním, že UNESCO zpolitizovalo veške
rou svou činnost a prosazuje nepřá
telství vůči hodnotám svobodných
společností. Výpověď je odvolatelná.
Rovněž není vyloučeno, že i jiné de
m okratické státy se rozloučí.
“ Vydírání, vydírání!” psalo Rudé
právo, místo aby se radovalo z vystr
nadění imperialistů, z možnosti si
podnik téměř zm onopolizovat, byť
též tedy i materiálně vydržovat.
Zkušenost potvrzuje, že meziná
rodní organizace, odkázané na dob
rovolné příspěvky, jsou daleko opatr
nější a do politikaření se nenamáčející, na rozdíl od organizací, do jejichž
kufrů plynou členské příděly, bez
ohledu na chování vůči členům.
Nedovedu si představit skutečnou,
počestnou metamorfózu UNESCA a
návrat k původnímu poslání. Kritici
amerického rozhodnutí tvrdí, že vy
klízením pozic se nic neřeší, že místo
dezerce se mělo nadále bojovat o
organizaci uvnitř organizace. Odmí
tám to to tvrzení muší váhy. Jak lze
bojovat o panenství v nevěstinci?
A že se tak svět okrádá o možnost
výchovně kulturně vědecké spolu
práce. Však tato spolupráce existuje
mimo a též vzdor UNESCA na m no
hých polích, v m nohých směrech, a
existovala již dávno, než došlo k vy
myšleni UNESCA.
A co tedy s OSN jako takovou a
ostatním i jejím i větvemi? Jak řečeno,
čím víc politické substance, tím méně
naděje na úspěch. Proto se spíš daří
m eteorologické organizaci, jež se
stará o politicky neutrální počasí, než
se daří telekom unikační organizaci,
jež si musí dávat na pořad jednání
otázky rušení zahraničního rozhlasu.
Systém “jeden stát — jeden hlas”
zabsurdněl, znesm yslnil nárok OSN
na realistické form ulace o prosazo
vání globálního pořádku. Buď tedy
zm ěn it systém nebo nezm ěněné
Organizaci přiznat roli, již si zasluhuhuje, roli pramalou. A nedat se mámit
form ulkou “ lepší něco než nic” , neboť
lepší je nic špatného než m noho
špatného.
Velmi bych si přál odstěhování
Organizace z nenáviděných USA.
D epolitizovat a škrtit měšec.
Oznám it politickým orgánům jejich
neváhu.
Dojde-li ke zrušení Organizace
v její dosavadní podobě, ony Specialized Agencies (ILO, FAO, WHO,
UNESCO atd.) mohou existovat v
regionální, daleko praktičtější podo
bě.
Organizace spojených národů vál
kám nezabránila, k polepšení světa
rozhodně nepřispěla, její případné
zrušení by nebylo ničícím aktem, jak
věru zničit zbankrotované podnikání.

Kdosi necitlivě řekl, že likvidační krok
nevede zpět, ale ven z hnoje, s vy
svobozenou botou, z nevábného dna,
tam jsme se z dobroty, hlouposti a i z
letargie nechali vmanévrovat, jenže
my tam nepatříme, již uplynulo příliš
času, konec nedůstojným výmluvám.
Předválečná Liga národů zklamala.
Poválečná Organizace spojených
národů se nepovedla jinak, ale zato
víc.
Takže do třetice všeho nejlepšího,
nejméně nejhoršího — to tedy máme
před sebou.
□

Služba čtenářům
Lékařka 42/172, rozvedená, t.č. v Afri
ce, se zájmem o cestováni, kulturu a
sport, hledá partnera. Zn.: Afrika.
*
Sympatická a optimistická vysokoškolačka, 41/167 hledá pohledného
chlapce, nejraději vysokoškoláka do
45 let, se smyslem pro humor a cesto
vání, za účelem pozdějšího sňatku.
Zn.: Společná budoucnost.
Až přijedete do Kitcheneru. navštivte
krajanskou
R E S TA U R A C I MF.TRO
164 Victoria Street North,
Kitchener, Ontario. Tel.: 743-2720.
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Vaše kanadská
ozbrojená moc
K a n a d a nikdy nebyla vojensky agresivní zemí.
K dyž však o něco šlo, ženy a muži, dobrovolníci k an ad sk é
a rm á d y se chopili svých ú k o lů s nesob ecko u o d d a n o s tí po vin
nostem . Z kušenosti a tradice m inulosti p o m á h a jí dnešní arm á d ě
čelit výzvám a p o ž a d a v k ů m b u d o u cn o sti.
K a n a d s k á ozb ro je n á síla nese zo d p o v ěd n o st za o c h ra n n u
k a n a d s k é h o území, za o b ra n u Severní A m eriky p ro středn ictvím
N O R A D , za plnění závazků N A T O a m ezin árod ních závazků o
udržení míru.
K rom ě to h o to čistě vojenského poslání, poskytuje kan ad sk á
ozb ro je n á síla p o m o c při k atastro fách , ať se je d n á o povo dně,
lesní požáry, olejové znečišťování p rostředí neb o o záphranu
o h rožených životů. Stavíme a udržujem e silnice a mosty. Stále
hrajem e v ý znam nou roli v důležité části vývoje K anady.
P oskytujem e výcvik ve více než 60 různých řemeslech a ve
více než 20 oborech lze získat o d b o r n o u kvalifikaci. Zvláště
sch opn ým platím e i universitní vzdělání.
O podrob nější inform aci týkající se kariéry m ladých K a n a 
ď anů v a rm á d ě požádejte nejbližší n áb o ro v é středisko nebo
volejte collect. Jsm e v seznam u yellow pages p o d heslem recruiting.

THE CANADIAN ARMED FORCES
LES FORCES ARMÉES CANADIENNES

Canaďá

Miloš Ondrášek

Kalahari
K újmě vzdělanosti a jinak zname
nité pověsti našeho národa dva z nejproslulejšich českých cestovatelů se
nedobrali nitra pouště Kalahari. V
druhé polovině m inulého století dr.
Emil H olub dorazil jen k řece M olopo,
kde jeho třicet tažných volů uhynulo
zchváceno plicní nákazou skotu. O
sto let později se dr. Ota Ulč dostal
jen k vyschlé řece Lim popo a spo kojil
se s návštěvou Gaborone.
Mezi desátým a třicátým stupněm
zeměpisné šířky podél obratníku Ko
zoroha obepíná zeměkouli vyprahlé
pásmo, ke kterému patří i celá západ
ní oblast jižní části afrického světadí
lu. Tyto pouště a polopouště v nad
mořské výšce kolem tisíce metrů jsou
dosud odlehlé a velmi řídce obydle
né. Území, na kterém se kdysi roz
prostírala říše M zilikazi, se dostalo
pod britskou koloniální správu s po
jmenováním Bečuánsko. Od vyhláše
ní samostatnosti v roce 1966jeznámá
jako republika Botswana. Hlavní
město G aborone má 55 tisíc obyvatel
a připadá mi jako velkoměsto, když
se tam dvakrát do roka dostanu z botswanského vnitrozemí. Je to slušně
zásobované město s přim ěřeným i
službam i, holičství tam ale nenajdete,
H otentoti, kteří zde převládají, se jako
ostatní černoši nemusejí stříhat, což
neplatí pro mne, i když se snažím p ři
způsobit. Do Gaborone přijíždím z
místa zvaného Ghanzi, to v místním
jazyku znamená jednostrunný hu
dební nástroj opatřený ozvučnou tyk
ví. Je příjemné žít v tak kulturní oblas
ti, jin í z patnácti Evropanů, kteří v
Ghanzi působí, by možná dali před
nost elektrickém u proudu, člověk ale
nemůže mít všechno a televize mi ne-
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chybí. A tak si žiji v samém srdci
pouště Kalahari, je to moje svobodná
volba a nevadí mi ani to, že mám do
hlavního města po silnici dobrých 750
km. Přes všechny změny, které Afriku
za posledních 25 let zasáhly, je to
pruh hlubokého písku plného vým o
lů. Cesta je sjízdná jen terénním au
tem ovládaným řidičem silných ner
vů, trvá 14 hodin, pokud jde všechno
dobře. Nezastavuje se, hospoda a
čerpací stanice tam stejně nejsou.
Když se žene z okresu Ghanzi na ja t
ky dobytek, trvá to měsíc.
Život na poušti Kalahari byl založen
na skutečnosti, že tam nebyla žádná
povrchová voda. Podstatnou změnu
způsobilo zřizování až tři sta metrů
hlubokých studní. Kolem nich se usa
zují lidé, kteří žili po generace kočovnickým způsobem, otevře se škola a
obchod a to všechno proto, aby se
podpořil pastevní chov dobytka. Celá
příroda je tak poznamenaná. Přes

všechen rozvoj zůstává otázka, proč
je zde stále podvýživa a hlad. Ve větši
ně afrických zemí je vyživovací situa
ce kritická a zvyšuje se závislost na
dovozu potravin. Československo
sem čas od času pošle míče a sítě na
odbíjenou. Také Moskva se stará, jednou-dvakrát do roka sovětské vysla
nectví uspořádá koncert, na kterém
m ohutná sopranistka nebo potící se
houslista povzbudí k bitvě o zrno, pří
padně za mír.
Půda je na Kalahari písčitá, okysli
čování železa ji dalo červenohnědé
zbarvení místy přerušované vápenci a
rozsivkovými zeminami. Krajina ne
má ekologický charakter pouště, spí
še stepi či savany. Sudokopytníci se
pasou na štětkovce, aristídé a m iličce, tuhých to travách, dále na listí tr
nitých keřů a na tobolkách, které si
zvířata utrhnou z větví nízkých stro
mů. Některé se po vyzrání otevřou a
vysypou na zem, voňavá semena jsou
pak vyhledávána téměř vším živým na
Kalahari. Tak jako některé trávy zbělí
v době sucha, tak i uvadne a do béla
změní barvu listí některých strom ů,
zdálky mívám absurdní dojem, že se
blížím ke kvetoucímu třešňovému sa
du. Na travách, listí a tobolkách jsou
závislí jak divocí, tak domácí přežvýkavci. Dochází k vzájemné konkuren
ci a vzhledem k tomu, že užitkový do
bytek je podporován člověkem, ně
které druhy divoce žijící zvířeny se
stahují do odlehlých končin, nebo
dochází k jejich oslabení a někdy i
vyhynutí. Z turovitých již na Kalahari
nepotkáme antilopu modrou a koň
skou, lesoně, chocholatky a jiné. Pří
roda sama někdy kruté reguluje sta
vy, ve východní Namibii, kde se d otý
ká hranic okresu Ghanzi, uhynulo ne
dávno padesát tisíc veíkých kudu na
vzteklinu, která se mezi těm ito a ntilo 
pami přenášela velmi neobvykle, lízá
ním. Ochrana africké přírody je obtíž
ná, nákladná, plná protikladů a s pře
dem odpovězenou otázkou, zda má

přednost člověk nebo divoce žijící
zvíře. Vymření i jediného druhu ale
představuje nenahraditelnou ztrátu
pro celou přírodu - i pro člověka. Ně
které druhy se však přizpůsobily pří
tom nosti lidí a jejich zvířat, využívají
napajedel, přilepší si na kukuřičném
poli a tak prospívají.
Vzhledem k semi-aridním podm ín
kám jsou pro Kalahari typické antilo
py skákavé, losí, žirafí a vraní, přímorožci šavlorozí. bůvolci káma a pako
ňové bělobradí. Mezi větvemi1akácií
si mne prohlížejí žirafy síťované, zá
vodí se mnou pštrosi dvouprstí i s ku
řaty většími než husy, před autem
přeběhne šakal čabrakový, z křoví se
vynoří štětkoun nebo prase bradavič
naté. Hrabáč takatú je podivné zvíře,
Burové mu říkají zemní prase, zoolo
gicky ale patří do řádu umístěného
mezi exotické luskouny a obyčejné
hlodavce. Dřívější čeští přírodozpytci
nazývali hrabáče kuťošem a pokláda
li jej za jakéhosi trpasličího koně, pro
tože má drápy připom ínající kopyta;
jeho zuby nemají kořeny a tvoří se ve
tvaru šestibokých hranolků, jazyk má
jako mravenečník a rypák spíše vep
řový. Term ity se také živí dikobrazův
příbuzný osinák africký a stále se ve
dou učenné spory, zda při obranné
reakci může vystřelovat ostny. Z čele
di pucholovitých jsou na Kalahari
hojné cibetky, vylučují cibet, látku
používanou v lidovém lékařství a voňavkářství. Jejich příbuzná je sem
tam se mihnuvší hyenka hřívnatá. Ty
to šelm ičky mají sestřenice na Pyre
nejském poloostrově, ženetky a promyky, podle starých bajek používané
egyptským i faraóny při lovu krokodý
lů, prom yka skočí ještěrovi do chřtá
nu a útrobam i se prokouše ven a tak
ho zahubí. Syslovitý medojed kapský
se živí medem kalaharských včel, ke
včelím hnízdům jej, tak jako meduchtivé dom orodce, navádí datlovitý
pták medozvěstka křiklavá.
Medossavky a zvláště ve svatebním
šatě nádherně opeření a navíc šavlovitým zobáčkem opatření strdim iiové
se živí sladkým i šťávami ovocných
plodů nebo květním nektarem. Mezi
další podivuhodné opeřence patří
příbuzní dudků zoborožci, jejichž zo
bany jsou přeměněny do m onstróz
ních tvarů všelijakým i hřebeny, štíty,
deskami či násadci; tok rudozobý má
kromě toho ještě zobák zbarvený do
krvava. Vdovka dom inikánská není
větší než kanárek s černým i křidly a
světle okrovým bříškem, sameček se
ale chlubí čtyřm i ocasními péry dlo u 
hými dobrých 25 cm a zakončenými
vlajícími praporky. Vdovky jsou symb ioticky závislé na nevelkých ptáč
cích zvaných m otýlci. M otýlek rudouchý jeoblíbený mezi pražskými cho
vateli exotických klecových ptáků.
Snovačovití jsou příbuzní vrabců, ně
kteří ale hýří sytě žlutým i nebo oran
žovými barvami. Hnízda staví z oheb
ných travních stébel a zavěšují je ve
tvaru koulí a křivulí na samém konci
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pružných větví, aby se do nich nedo
stal újedník. Snovač bělozubý vybírá
klíšťata ze hřbetní kůže turpvitých
zvířat a tlustokožců, tuto sanitární
službu provádějí také klubáci a volav
ka rusohlavá. Prokazovat takové dob
rodiní krokodýlům má odvahu jen
čejka ostruhatá a pisík, který je syste
m aticky zařazen blízko k ibisům, vodoušům a břehoušům.
Krokodýl není opatřen potním i žlá
zami a když se vyhřívá na slunci, leží s
široce otevřenou tlamou, jehož sliznicí se tak odpařuje a ochlazuje. Plinius
tvrdil, že někteří ptáci vybírají sluní
cím se krokodýlům ze zubů hnijící
kousky masa a ještěři je nechají vlézt
hluboko do chřtánu, aniž by jim ublí
žili. Co bylo pravdou za starého Říma,
by mělo být i nyní, přírodovědci však
osvětové informace o takové zubní
hygieně brali s výhradami. Nedávno
však jeden biolog viděl čápa marabu,
jak se činí na krokodýlím chrupu,
dentistu nafilmoval a bylo po ptákách, i když nikoliv po marabu. Kro
kodýl štítnatý je menší než jeho nilský
bratranec, vidívám ho na severu Bots
wany a uvažuji, proč se tak obludné
zvíře dostalo do tolika zkazek a sym 
boliky. Na brněnského drakase chodí
dívat mladí a staří, v Brně na radnici
visí již pěknou řádku let. Jednou jsem
stanoval na břehu řeky Okavango,
kolem desáté večer začala m ilostná
hra krokodýlů a samec vy luzoval zvu
ky mocnější než tlučení na dva tym pány a turecký buben. Hroši mi zase
nedali spát funěním v papyrovém rá
kosí. Bažiny delty Okavango jsou se
srovnáním s Kalahari zcela jiný svět,
voda přitéká z Angoly, aby se v Bots
waně postupně vsákla a zcela zmize
la. Nebahní tam jen bahnivci, ale i bůvol kaferský a slon africký, z licho ko 
pytníků je tam zastoupen nosorožec i
zebra, ze sudokopytníků vodušky,
chocholatky, lesoni, z chobotnatců
ještě i damani, i když dospělý kus ne
váží více než 5 kg. Hojní jsou tam pa
viáni a m noho jiných.

Na jih od těchto bažin při okraji Ka
lahari se nalézá jezero Ngami, které
bývá většinou zcela vyschlé a jen jed
nou za několik let sezaplnívodou p ři
vedenou z angolského povodí. Břehy
jezera se pak zabarví hejny plameňá
ků růžových, přiletí sem zejozob i nesyt a možná i čápi od Dyje. Na březích
se usadí vlhy a rybaříci, v mělké vodě
se brodí kladivouš, žlunozubec a kol
pík. Při západu slunce přelétávají žličouni.
Soumrak je krátký, noc překvapí
africkou buš rychle. Hvězdná obloha
se rozsvítí zářivěji než v planetáriu
hvězdárny na Kraví hoře. Od horizon
tu po nadhlavník má m léčnádráhajakost plnotučné smetany a “ na nebi je
hvězdic jak rozseto” si kosm icky ří
kám s Nerudou. S jasností soupeří
souhvězdí Jižního kříže s Lovcem a
roztodivná zvířena se prohání i po
obloze: Vodnář, Páv, Mečoun, Med
věd či Velryba. Noc je plná zvuků, sarančata a cvrčci vyhrávají ve fortissimu dechovky národní bezpečnosti,
m oskyti a bodalky tse-tse obtěžují
zrovna tak. Všekazové jsou žraví ve
dne v noci.
Sup m rchojed bdí za poledne, tak
jako orel kejklíř a luněc šedý, z Dra
čích hor sem zabloudí i orlosup bradatý ve své labužnické honbě za žel
vou diamantovou. V pařátech ji po
ulovení vznese do výšky, pustí, pá
dem se roztříští krunýř a želví po
choutka se stane dostupná. Na stro
mech číhá orel jasnohlasý, po zemi si
vykračuje hadilov písař a po lupu slídí
sup kapucín. Leskoptev nádherná na
sebe upozorňuje nejen m alachitovým
peřím, ale i zvláštním svištivým zvu
kem působeným při letu vroubkova
nými letkami.
Duben a květen jsem ztrávil v buši a
tábořiště měnil ze dne na den. Od
pastevce jsem si jednou koupil kůzle
a starosti, jak je připravím ke sváteč
nímu velikonočním u obědu mne zba
vil levhart, u stromu za stanem zůstal
jen kus provazu. Jinou noc jsem ne

prozřetelně nechal před stanem kbe
l/k s vodou, vozíval jsem sebou dva
hektolitry, vzbudil jsem se mručením
a chlemstáním, lev měl žízeň a já se
jen krčil ve spacím pytli. Pohříchu
jsem postrádal sytý baryton a patrio
tism us Čeňka Paclta, který se v roce
1870 vydal z Kapského Města hledat
diam anty a když se setkal s králem
zvířat, potěžkal ručnici a hromově za
pěl “ Zdvihni se, zdvihni, starý český
Ive” . Koneckonců jakýpak je nyní
český lev, korunu mu strhli a nahra
d ili pěticípou hvězdou, opelichal, hří
va se mu pocuchala a ocasy zapletly.
Ze stanu jsem několikrát vyháněl
kobru černokrkou, která zubní trys
kou spolehlivě doplivne na dva m etry
a cílí přesně do lesknoucího se oka
oběti, jed se na sliznici vstřebá okam 
žitě. Do čeledě korálovcovitých patří
krom ě kober ještě mamby, které mám
také v nelásce. To ovšem platí i o zm ijovitých, ať je to zm ije růžkatá nebo
útočná, která se před bleskovým ú to
kem nafoukne do objem u autom obi
lové vzdušnice a zasyčí jako při jejím
propíchnutí.
Počasí je na Kalahari extrémní, po
vánocích vrcholí období dešťů, které
je na srážky velmi chudé, jednou za
deset let jezde příroda požehnána sto
m ilim etry napršené vody, pětinásob
kem běžného ročního průměru. Ke
konci roku bývá přes den kolem 40°C,
v únoru jsem naměřil neuvěřitelných
60°C. Zima na Kalahari udeří v červnu
a v červenci, denní teploty se pohybu
jí kolem 20°C, někdy fouká silný a
chladný vítr a kde kdo se třese chla
dem. Přes noc teplom ěr klesne i pod -7° C.
Křováci, původní obyvatelé této
oblasti, říkají Kalahari ve svém jazyce
Kgalakadi, Matka žízně. Jejich p rim i
tivní způsobživota kočovníků, lovců a
sběračů se mění; v odlehlých místech
je ale najdeme tak, jak se popisuje
člověk doby kamenné, zavedu vás
mezi ně jindy.
n

CHCETE SI KOUPIT POZEMEK
NEBO DOM V KRÁSNÉM
ONTARIU?
P ro d á Vám je j

DIMITR NENKOV
P.E. OLSEN REALTY
1770 King St. East
Kitchener, Ontario
Tel.: (519) 579-3570
Res.: (519) 893-7192

Služba čtenářům
Kanaďanka, 30 let, vzdělaná, hezká,
z lékařské rodiny, by se ráda provdala
za lékaře. Zn.: Do 40 let.

Interview

Bernard Šafařík v Severní Americe
Česká nová vlna, která proslavila
barrandovské film y po celém světě v
šedesátých letech, je v Praze oficiálně
mrtvá. Je jí la b u tí p ísní byly patrně
tři film y Jaroslava Papouška, kama
ráda a spoluscénáristy Miloše Forma
na (Černý Petr b yl natočen podle
stejnojm enného Papouškova rom á
nu), které si kritickým stylem šedesá
tých let vzaly na mušku socialistické
m alom ěšťáctvi těsně před tím, než se
stalo státem schváleným životním
stylem "reálného socialism u”. Byly

L A N D O V S K Ý A C H A R V Á T , P R O T A G O N IS T É F IL M U

to kom edie Ecce Homo Hom olka
(1970), Hogo Fogo H om olka (1970) a
H om olka a tobolka (1972). ‘‘A čko liv
ch ro n o lo g icky p atří tyto film y do let
sedm desátých," píše se v oficiálním
přehledu české film ové komedie
sedm desátých let (Film a doba, č. 5,
1980), "Papouškův nový poh le d na
novou společenskou zkušenost se
p ro je vil teprve filmem Televize v Bublicích (1974)." Jiným i slovy: vidění
charakteristické pro českou Novou
vlnu Papouškovi po roce 1972 zatrhli,
takže pověst o té zlaté době naší kine
m atografie se prom ěnila v legendu.
Stalinistický, nebo oficiálně řečeno
reálsocialistický režisér Antonín Kach
lík (Film a doba, č. 5, 1982), píše, že
stu de nti Filmové akademie m úzic
kých um ění (FA MU) "propadají ne
zřídka — vesměs ovšem p od vlivem té
staré a pečlivě udržované legendy o
‘z latém věku československého film u ’
— téže touze (po film ové dram aturgii
šedesátých let) a snaží se již ve škole
prosadit si m im o jin é podobné dra
m aturgické podm ínky, podle jakých
se form oval vznik našich ‘úspěšných’
film ů v šedesátých letech."
Studentům FAMU se to za stávají
cích podm ínek sotva podaří, zato

českým exilovým um ělcům se poda
řilo v roce 1983 ve Švýcarsku natočit
film, který prokázal, že česká Nová
vlna nezemřela, jenom byla doma dá
na p o d kuratelu; na Západě poten
ciálně žije dál. Jde o film Honička
(H underennen), k te rý na m o tivy
vlastních povídek napsal, spolu s re
žisérem, Jaroslav Vejvoda (Plující
andělé, letící ryby; Osel aneb Splynu
tí; Ptáci; Zelené víno) a který režíroval
Bernard Šafařík. Film se stal senzaci
Mezinárodního film ového festivalu
v M annheim u 1983, kde dostal Cenu
m ezinárodní evangelické poroty, po
niž následovaly ještě Cena k ritiky
v m ezinárodni film ově soutěži v Saarbrůckenu a Prémie kvality Švýcarské
spolkové komise pro podporu film o 
vé tvorby. V červenci 1984 se film s
velkým úspěchem prom ítal i na Mezi
národním filmovém festivalu v Los
Angeles v Kalifornii, odkud Bernard
Šafařík zaletěl do Toronta, kde film
zakoupil největši kanadský m eziná
ro d n i Festival o f Festivals pro uvedení
v z á ři 1984, a kde nám pan Šafařík
p o skytl interview pro Západ. Roz
m louval s ním Josef Škvorecký.
Západ: Protože jste zatím širší veřej
nosti na Západě i doma neznámý,
chtěl bych se vás nejdřív zeptat na
začátky vaši film ové kariéry. Kdy jste
vlastně přišel do exilu?
Šafařík: Do exilu ve Švýcarsku jsem
přišel koncem roku sedmašedesátého. Žil jsem nejprve v 2enevě, pak
v Bernu a nakonec jsem uvízl v Basile
ji, v pohraničním městě, kde člověk
spíš uvízne, než kam se vědomě do
stane. Tam jsem začal studovat, a
vedle toho jsem dělal své první poku
sy s filmem.
Z: Vy jste se film em zabýval už v Čes
koslovensku?
Š: Zabýval jsem se jím tak, že jsem
s nadšením chodil do košířského kina
Zvon v neděli odpoledne na pohádky,
přístupné mládeži. Já jsem to tiž Čes
koslovensko opustil jako zelený m la
dík. Do to ho kina jsem nechodil ale
kvůli pohádkám, ale protože tam bylo
vždycky spousta dívek, které mě veli
ce u tvrdily v mém zájmu o film .
Z: Vidím, že vaše cesta k u m ěni byla,
dle dr. Freuda, klasická. Vám tedy v
době, kdy český film dobýval svět, b y 
lo asi čtrnáct let. Měl jste nějaké p o 
vědom í o tom, co se v české kinem a
to g ra fii děje?
Š: Přes ty košířské dívky, měl jsem
velice silné povědomí. R ozhodující
film ovou zkušeností pro mne byly
Formanovy Lásky jedné plavovlásky.

Myslím, že ty mi otevřely oči pro to, co
lze filmem říct. To bylo ovšem už jed
no z vyvrcholení Nové vlny; její začát
ky jsem, pro svůj věk, pochopitelné
nezaznamenal. Ale po Plavovláskách
jsem se začal pídit po film ech, které
předcházely, a většinu jsem jich na
konec v reprízových kinech viděl.
Z: A lze tedy říct, když te ď jste švýcar
ský režisér, že na vás ty film y šedesá
tých let přim o zapůsobily? Nebo je to
jen vliv nepřímý, vliv vzoru, vzpomín
ky na silný zážitek film ového mládi?
S: Nová vlna bylo hnutí velice různo
rodé, věci, které dělal Forman, byly
stylově i viděním úplně jiné než třeba
film y Věry C hytilové nebo Jana Něm
ce. Já myslím, že pokud lze m luvit o
vlivu, byl to vliv nepřímý: prostě na mě
strašně zapůsobily nejen ty film y rea
listického směru Nové vlny, ale celá
vzrušující atmosféra kolem nich:
atm osféry intenzivního zájmu o fil
movou tvorbu, pocit, že se tu dělá ně
co, co je nejen krásné a vysoce zá
bavné, ale co má pro lidi velký vý
znam, že se vytváří něco, co skutečně
nastavuje zrcadlo životu. Takže když
vy o mně mluvíte jako o švýcarském
režisérovi, je to sice pravda, technic
ky vzato je to naprosto pravda, ale na
dně ve mně je tenhle starý pocit, ta
stará Nová vlna. Já mám rád, když
film vychází z přesného realistického
pozorování, ze skutečných zážitků,
které pak režisér promění v něco v
jistém smyslu nadreálného, skuteč
nějšího než skutečnost.
Z: Ovšem, pokud jde o film Honička,
není tam ta česká Nová vlna jenom na
dně. Když odhlédneme od všech vy
nikajících kvalit toho filmu, z našeho
čaského hlediska je zajímavé, že je to
film o Češích ve Švýcarsku, tedy
vlastně český film natočený ve Švý
carsku. Český ja k dějem, tak pojetím,
viděním, prostě tím, co je, jak říkáte,
na dně.
Š: Někdy dojde k situacím až kom ic
kým. Když se film např. prom ítal v Los
Angeles, ohlásili před začátkem před
stavení: “ Nyní uvidíte švýcarský film
Hunderennen neboli Dog Race." Po
tom se odvíjela celá první část filmu,
kde se mluví tém ěř výhradně česky.
Po chvíli za mnou nějaký pán řekl
anglicky dívce, který s ním seděla:
“ Is that how they pronounce German
in Switzerland?" (“ Takhle se ve Švý
carsku vyslovuje němčina?” ) Později
ovšem pochopil, oč jde. Ne, já v sobě
mám starou vlast, i když ve Švýcarsku
žiju už sedm náct let. Ale zajímá mě,
co se děje s mými krajany, když je
osud přesadil do jiného prostředí.
Samozřejmě bych se neodvážil točit
film o dnešní Praze. Ale film o Češích
ve Švýcarsku, to je, myslím si, můj
přirozený námět. Realistický film o
jejich konfrontaci s novou zemi. To
není přirozeně kom erčně zrovna nadějné, při dnešní kom ercializaci film u
je to skoro výjimečné. Jenže v tom hle
bych chtěl právě navázat nejen na

Novou vlnu, ale i na literaturu šedesá
tých let v Československu. Prostě
“ nefilm ovat to ” , nevyrábět iluzivní
příběhy, ale pokoušet se o pravdivé
zachycení.
Z: To je, myslím, právě jedna z hez
kých věci na tom hle filmu. Kdežto
v Praze se dnes natáčejí filmy, ne
sice kom erční v západním slova
smyslu, ale — až na malé výjim ky —
krajně nezajímavé a právě velice silně
iluzivní, tady vznikl český film ve Švý
carsku, natočený v duchu české Nové
vlny, a ten, kdybych to m ěl nějak
strušně definovat, b yl prostě duchem
kritického realism u — přesně to, co
dává život Honičce. Ale vraťme se
k vaši kariéře. Vy jste film studoval až
ve Švýcarsku?
Š: Ne, já jsem samouk. Studoval jsem
literaturu, filozofii, experim entoval
s film em a pak mi několik televizních
společností dalo zakázky na natáčení
krátkých dokum entů. N atěchjsem se
naučil řemeslo. Ne tedy na umělec
kých form ách, ale na, řekněme, fo r
mách “ p raktických” , reportážních.
Z: Které z těch film ů považujete za
nejlepší?
š: Jestli jsou vůbec dobré, to musí
posoudit kritika. Ale tři z nich pro
mne měly význam v tom smyslu, že
při práci na nich jsem dostal nápad
na Honičku. Především to byl film
Zwischen den Fronten (Mezi fronta
mi), dokum entární film o osudu lidí,
kteří po nástupu Hitlera uprchli do
Švýcarska, a tam se setkali s takovým i
vym oženostm i moderního života jako
je Fremdenpolizei, policie, která dává
pozor na cizince, a dokonce i uprch
lické lágry. Já jsem přirozeně ty doby
sám nezažil, ale v dlouhých rozhovo
rech s pamětníky, o nichž ten film byl,
jsem si uvědomil ty podobnosti mezi
útěkem před nacismem a útěkem
před komunismem, a tam se zrodila
myšlenka na film o českých uprchlí
cích po roce 1968. Druhým zdrojem
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inspirace bylo dvanáct hodinových
pořadů, každý o šesti epizodách, je
jichž námětem byla film ová interpre
tace uměleckých děl, obrazů a soch.
To asi způsobilo, že hlavní postava
H oničky je český malíř. Pokud jde o
satiru, byl pro mne důležitý portrét
švýcarských novin N eueZ ůrcherZ eitung, který vzbudil ve Švýcarsku i v
Německu velkou pozornost a vyvolal
také ostrou kontroverzi. Ovšem roz
hodující význam pro mne mělo sezná
mení s kniham i Jaroslava Vejvody
P lující andělé, letící ryby a Ptáci. Já
jsem se dlouho snažil vym yslet epi
zody pro ten film , který jsem měl v
hlavě, ale celkem nic se mi vymyslet
nepodařilo — a pak jsem najednou ty
epizody našel ve Vejvodových kni
hách.
Z; Přiznám se, že jsem tajně doufal, že
si Vejvody nějaký film a ř povšimne. Já
myslím, že Vejvoda je největší objev
exilové literatury, a že je to taky, jak
to bývá, autor českou kritiko u nedo
ceněný. Objev v pravém slova smyslu,
protože před odchodem do exilu,
Vejvoda, až na nějakou m aličkost v
Hostu do domu, nepublikoval. A je to
taky exilový autor v pravém slova
smyslu. Všichni ostatní čeští exiloví
auto ři p íši totiž zcela, nebo většinou,
o životě v Československu, o m inu
losti, a života v exilu se dotknou jen
sem tam, a přitom máte jasný pocit,
že tahle stránka je jic h díla není zdale
ka tak přesvědčivá a tak zdařená, jako
když píší o staré vlasti. Vejvoda píše
výhradně o životě v exilu, a nad jeho
texty máte přesně ten pocit, jaký máte
nad stránkam i ostatních českých e xi
lových spisovatelů, když p íši o Čes
koslovensku. Vejvoda je, do třetice,
v pravém slova sm yslu autor švýcar
ský. Člověk cítí, že tohle JE Švýcar
sko, a tohle JSOU švýcarští Češi.
O rom ánech Grahama Greena se ří
ká, že se odehrávají v ‘‘G reenland”,
čímž se m ysli jejich osobitá, nenapo-

d o b ite ln á a tm o s fé ra , tra d e m a rk
Greenovy osobnosti, jež poznam ená
vá realitu jeho prostředí. Já mám do
jem, že přesně to se dá dnes už řič t o
Vejvodovi. Jeho Švýcarsko je ! ‘Vejvodalanď': realistické vystiženi esence
švýcarského života, podané ovšem
prizm atem autorovy o rig in á ln í osob
nosti. Ale teď o praktické stránce fil
mu. Jak to b ylo s financováním?
Š: To je ovšem u takovýchhle filmů
na Západě ten nejtěžší problém. Shá
nět peníze na um ělecký film ve Švý
carsku je dění značně absurdm. Švý
carsko je, s výjim kou některých těch
naftových .ostrůvků na mapě, nejbo
hatší země na světě, jenže lidé a insti
tuce, kteří vládnou penězi, mají tra
diční nedůvěru k umění a k investicím
do umění. Já jsem se nejdřív pokoušel
o subvenci od Spolkové vlády, a byl
jsem velice prom ptně odm ítnut. Tak
jsem to zkusil v Basileji, kde jsem byl
už přece jen, díky televizi, trochu
znám, a získal jsem první malou část
ku. Potom jsem se svou ženou psal
stovky a stovky dopisů na různé na
dace, kterých je ve Švýcarsku hodné,
a které představují nejobvyklejší zdroj
financí pro různé podniky tohoto
druhu. Přišly stovky zamítnutí, ale
několik odpovědí velice pozitivních,
které daly film u pevnější finanční
základ. Zdaleka to ovšem nestačilo.
Velice význam nou pom ocí byly naturálie — tak třeba jeden pivovar do
dal zadarm o pivo pro unavený štáb,
jenž musel pracovat šestnáct hodin
denně, a jeden vuřtař —
Z: To je hezké slovo.
Š: Správně se asi říká buřtař, ne?
Z: Správně se asi říká "výrobce uze
nek", ale b u řta ř je lepši.
Š: Tak ten buřtař dodal buřty pro vel
kou party, která je ve film u. A v ne
poslední řadě byl důležitý vztah her
ců i štábu, i většiny techniků k filmu.
Prostě byla to kamarádská parta, kte
rou film ování těšilo, a mnozí nelitovali
skutečných obětí. Hlavní představitel
film u, Josef Charvát, který hraje ve
švábském Zemském divadle v Memmingen, musel každý den vstávat ve
čtyři, aby byl ráno na místě, a ve dvě
musel odjíždět, aby denně stihl večer
ní představení. No, nakonec jsem měl
pro měsíc květen zajištěno všechno,
herce, te chn iky i lokace — jenom mi
pořád chyběly peníze. Stál jsem před
rozhodnutím : b uď do věci investovat
veškeré úspory, nebo všechno pustit
z hlavy. Sam ozřejm ě jsem se rozhodl
radši všechno riskovat než všechno
pustit z hlavy. Ale to dělá spousta
režisérů. Jinak to asi v kumštu nejde.
Z: H lavni je, že dobrá věc se podařila.
Jak to b ylo s obsazováním film u?
Š: To byl další problém. Jak víte, nej
míň polovina dialogů je česky. A najít
v exilu dobré herce, nebo i neherce,
není lehké. S tím jsem strávil moře ča
su. Nejtěžší bylo obsadit hlavní žen
skou postavu, Věru. Nakonec se mi
podařilo najít v Zůrichu čerstvou

e rriígrantku..— byla V.e Švýcarsku
teprve asi rok — není to herečka, ale
je to velmi hezká a inteligentní dívka,
takže ta je, tak bych řekl, můj objev.
Jmenuje.se Nina Svábová. Hlavní dvě
mužské role hráli Josef Charvát a Pa
vel .Landovský. Charvát je, myslím;
mezi českými herci v exilu jev velice
pozoruhodný;, nejen že je to dobrý
herec, ale ža ;pouhé tři roky zvládl
němčinu natolik, ze může hrát na ně
mecké scéně a je od rozených Němců
jazykově k nerozeznání. O Landovském nemusím jistě dlouze mluvit, je
to jeden z nejlepších současných
českých komiků, a pro můj film se
naučil dokonce i tu zvláštní řeč, kte
rou roduvěrní Švýcaři někdy mluví,
to jest švicrtyč. Představitelky Švýcarek jsou dvě velmi známé umělkyně,
Sabině Rasser, to je výrazná kome
diální herečka a kabaretistka —
Z; Taky hezké českošvýcarské slovo.
Š: Kabaretovna — prostě hraje hodně
v kabaretu. Je to dcera známého her
ce Alfreda Rassera, jenž mimo jiné
proslul i jako švýcarský představitel
Dobrého vojáka Švejka, kterému ve
Švýcarsku říkají H. D. Láppli. Druhou
hlavní ženskou roli hraje Caroline de
Ramm, mladá, ale velmi talentovaná
herečka. Ve film u také účinkuje dnes
nejznám ější' švýcarský herec Walo
Lůónd. Představuje předsedu Spolku
m ajitelů psů. V m alých rolích se
uplatnili různí neherci, ale taky např.
pan Antonín Pražák, na kterého se d i
váci jistě pam atují z film ů jako O slav
nosti a hostech nebo Farářův konec,
dokonce i Jaroslav Vejvoda. Ten ztě
lesnil — velice dobře — továrního
znalce socrealistického umění v epi
zodě, která se odehrává v Praze před
útěkem hlavních postav do exilu.
Z: Pro čtenáře, kte ří film ještě nevidě
li: H onička je příběhem o skupině
účastníků turistického zájezdu, kteří
zůstanou v Rakousku a o dtu d si pak
žádají do Švýcarska. První část se
odehrává ve vídeňském uprchlickém
lágru, kde se skupina rozdělí. Někteří
dostanou u exilu strach a vrátí se, jin í
zůstanou. Druhá část film u zachycuje
situ aci o deset let později. Někteří se
mezitím ve Švýcarsku vypracovali —
např. Láďa Lapák, představovaný
Landovským, který si vym yslel dobrý
o bch od ní trik a je velice úspěšným
podnikatelem — jin í se sice živi, ale
díru do světa neudělali: malíř Alexandr
Rek. A do téhle situace přijedou na
návštěvu dva z těch, co dostali strach
a vrátili se domů. Č ili film je ko nfron 
tace nejen Čechů se Švýcarskem, ale
taky těchhle dvou druhů Čechů, a jak
se za těch deset let různě zm ěnili. Jak
jsme napsali v úvodu, film dostal ně
kolik cen na m ezinárodních festiva
lech. Jaké to tam bylo?
Š: Nejzajímavější situace vznikla v
Mannheimu, kde Honička dostala
Cenu m ezinárodní evangelické poro
ty, a kde se jí dostalo té pocty, že festi
val zahajovala. Hlavní cenu tam ov

šem dostal film sovětský. Předsedou
hlavní poroty býl totiž bulharský fil
mový historik, pro něhož neexistoval
nejen náš film, ale ani já. Kdykoli šel
kolem mě, dělal, že mne nevidí. Ně
mečtí recenzenti, jim ž se film líbil,
ovšem už předem upozorňovali, že
porota bude mít s H oničkou, díky
tomu bulharskému předsedovi, potí
že. A le zajímavé bylo, že člen poroty,
jenž navrhl sovětský film na první ce
nu, film ař z Tunisu, ke mně po rozdě
lení cen přišel, energicky mi tiskl ruce
a šeptal: “ Vy- musíte to č it dál! Vy mu
síte dál to čit!” Takže se zdá, že pro
toho Honička existovala. Úplně opač
ná situace vznikla v Saarbrúckenu,
kde byl v porotě také Východní Ně
mec. Když jsem to zjistil, přirozeně
jsem se začal loučit s jakým koliv oce
něním. A loučil jsem se čím dál víc;
když se zasedání poroty protahovalo
a protahovalo. Ceny měly původně
ohlásit v deset večer, ale objevili se
až ve dvě v noci. A k mému velkému
překvapení ten vých od on ěm ecký
člen poroty ohlásil, že druhou cenu
poroty dostala Honička. Potom ještě
za mnou přišel a gratuloval mi. Jak to
myslel a k čemu mi gratuloval, a jestli
se mu film vůbec líbil nebo ne, to ne
vím. Ale fakt je, že mi gratuloval.
Z: A jaké máte plány do budoucnosti?
Š: Máme už s Vejvodou hotovou první
verzi scénáře. Tentokráte to není ze
Švýcarska, odehrává se to, jak říkají
Švýcaři, v Niemandslandu, a bude to
opět satirická komedie. O čem bude,
to vám zatím neřeknu. To není taj
nůstkářství, ale pověra. Nechci to
prostě zakřiknout. To víte, sotva člo
věk dokončí film, dostane chuť na
další. Jenže já vím, že to zase potrvá
možná i několik let, než se seženou
peníze. Takže dokud se neroztočí ka
mery, nechci o tom moc mluvit. A při
pravujeme dokonce i přespříští film,
a ten bude zase o Češích. O upravencích. O tom, jak tihle lidé myslí, jaké
mají problémy, a co všechno zažijí
při návštěvách Československa. Já
ovšem od svého odjezdu před sedm
nácti lety v Československu nebyl a
poměr si upravit nehodlám, takže se
tam v příštích sedmnácti letech sotva
dostanu. Totéž platí o Vejvodovi.
Takže jenom část film u budu moci za
ložit na osobní zkušenosti. Pro tu
druhou musím udělat výzkum a dopl
nit zkušenost imaginací. Napsání bu
de tedy asi trvat déle, než jak trvala
práce na Honičce. Ale snad se to po
daří.
Z: O tom jsem přesvědčen a přeju
vám, jistě i jménem čtenářů Západu,
hodně úspěchu. A třebaže v Praze o
vašem film u asi nenapíši, z historie
tohle unikátní dílo české kinem ato
grafie nevymažou.

□

Scénář filmu Honička vydá v roce
1984 nakladatelství Sixty-Eight Publishers, Corp.

Ivan Sviták

KANkán 1968
"Pánové, choďte k nám každý den,
život si oslaďte kankánem".
Šantánový kuplet z film u "N oční m o tý l"

Hum or vyjadřuje obyčejně pravdu
podvědom í lépe než rozumový roz
bor a tak vtip o kankánu, jenž kdysi
koloval v Klubu angažovaných ne
straníků čili v KANU, vystihuje jak
sladkost svobody, kterou přinesla
tato organizace nakrátko do českého
politického života, tak opojení tan
cem, na něž se nevlídné oko Velkého
Bratra dívalo jako na frivolní podvrat
nou činnost zhýralých politických
dobrodruhů. Po šestnácti letech za
suly laviny státní propagandy skuteč
ný význam této organizace záplavou
m isinform ací, a reform ističtí předáci
nemají žádný důvod, aby cítili opož
děné sym patie k lidem, kteréznem ožňovali jak jen mohli, pokoušejíce se
likvidovat potenciální opozici dávno
před tím, než to za ně udělala oku
pační armáda. Am bivalentní charak
ter pražského jara, totiž krach reformismu a vznik dem okratického hnutí,
se nezračí nikde výrazněji nežli právě
v osudech organizací, jež vznikly
spontánně při první příležitosti uvol
nění byrokratické diktatury a nevzaly
v potaz novotnovskou éru, a s ní kaž
dý systém založený na vedoucí úloze
policie, strany a vlády. Nezávislé
organizace, které už svou prostou
existencí překračovaly meze stranic
kého aukčního programu se totiž vy
mykaly dohledu paternalistických
šafářů v p olitbyru KSČ, prezentova
ných náhle lidu jako soubor živoálních dobrotisek, “ intelektuálů” a ná
rodních spasitelů. KAN, K 231 a so
ciálně dem okratická strana vznikly
jako prostý důsledek iluze, záměrně
buzené reform istickým křídlem KSČ,
že v Československu budou platit
ústavní svobody. Byl to přirozeně
podvod, pouhá past na sta květů, ale
ve vlně nadšení nebylo možné přede
jít výbuchům svobody tisku a založe
ní organizací, které se logikou vývoje
staly zárodkem opoziční strany.
Předehrou pražského jara byla
ekonom ická krize, jejíž důsledky vy
volaly napřed krizi vládní a pak po
zvolnou desintegraci systému “stalin
ského" socialism u, kterou zastavila
teprve okupace. Mezi pražskými reform isty vládlo na sklonku šedesá
tých let neodůvodněné přesvědčení,
že ekonom ická krize musí vyvolat po
litické změny k jakési dem okratizační
reformě, ačkoli Walter U lbricht tehdy
poskytoval Moskvě názorný opačný
příklad — že totiž ekonom ická refor

ma n e n izávislá na politickém uvolně
ní. Čeští příznivci reforem si nedo
vedli představit, že by jejich dem okra
tizační program vyžadoval změnu
C h a ra k te ru k o m u n is tic k é s tra n y a ta
ké o ni vůbec neusilovali. Neuvědo
movali si, že právě zamlčený předpo
klad — změna charakteru KSČ v “ ob
čanskou” stranu — učinila jim i za
mýšlenou změnu úsilím o kvadraturu
kruhu. V boji aparátnických klik o
pozice stačilo jen uhlídat intelektuály,
kteří si v šedesátých letech osvojili
neslýchanou neřest kritizovat kulturu
i p olitiku a překračovali tak vykázané
hranice stranické disciplíny. Filozo
fové a spisovatelé si trou fli zasáhnout
do hájemství politbyra. To b y lo podle
nich nemístné jak v roce 1956, když
prom luvil Jaroslav Seifert, tak v roce
1967, když prom luvil Ludvík Vaculík.
Na podzim 1964 se stala ekonom ická
krize krizí vládní struktury. Ačkoli
kromě osobních změn nebyly žádné
podstatné změny zamýšleny, shodou
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okolností byl dočasně ochrom en —
ne zlomen — aparát represe a uplat
n ily se nové myšlenky, podněty a
organizace, jež byly dočasně to lero 
vány. Reformisté však sami čekali na
vhodný okamžik, kdy je mají prohlásit
za “ protisocialistické síly” a získat si
tak lepší známky z chování od sovět
ských m ístodržících. Tak vznikly v
jarní vlně nelegální kluby nestraníků,
pokusy o dělnickou samosprávu a
obnovená sociální dem okracie — ja
ko nechtěné vedlejší produkty pro
gramu rehabilitace a federalizace.
Neočekáván, nevítán a bez jakékoli
stranické etikety, do šantánu praž
ského jara vstoupil puer robustus sed
malitiosus, silný ale zlom yslný chla
pík — lid. Od té doby se politbyro ne
zbavilo noční můry, co by tento lid
udělal s kom unistickou stranou, kdy
by opravdu mohl.

Myšlenky v zimní oblevě
Dialektika demokratizace proběhla
v pěti základních fázích, ne nepodob
ných klasické tragédii, jež je rovněž
postavena na zabudované hubris, to
jest na nepřekonatelném rozporu,
jenž se vyjevuje právě jednáním hr di
nů, ale jehož si protagonisté nejsou
sami vůbec vědomi, když zahájí první
akt. Rok 1967 byl dram atickým pro
logem, jehož jsem se účastnil jen
okrajově, protože jsem byl jako mož
ný herec diskvalifikován již v roce
1964. Od té doby platil zákaz uveřej
ňování mých článků. V prosinci 1966
zakázal děkan Filozofické fakulty
Karlovy univerzity mé přednášky.
Později totéž učinila Palackého uni
verzita v O lom ouci, protože celý
ostravský kraj — díky dem okratizátoru Kolderovi — uvrhl klatbu na jaké
koli mé veřejné vystoupení.
Ve filozofických statích, které jsem
tehdy napsal, ale které samozřejmě
nebyly otištěny, se zračila velmi dob
ře ona rozdílná teoretická základna,
jež mne oddělila od reform istů daleko
dříve, než jsem se od jejich praxe od
dělil v KANu a sociální dem okracii.
Soubor těchto statí byl zabaven po
okupaci, takže sledují-li kritikové jen
m oje uveřejněné texty, vypadají
zdánlivě jako výstřely z čista jasna.
Jediné nezabavené dokum enty o
mých názorech z té doby otiskl ano
nymně Pavel T igrid ve Svědectví.
V projeyech, které js e m j^ ú n o r u a
březnu 1968 pronesl, a v otištěných
článcích jsem zastával názor, že re
form isté budou dezertovat od svého
vlastního programu, že dem okratiza
ce skončí aniž dem okracie začne, že
to talitní diktatura se dem okratizovat
nedá, že takový program je úsilím o
kvadraturu kruhu a že dvacet let čes
ké diktatury je prostě trysk na místě.
Po šestnácti letech a lavinách lží je na
místě říci, že jsem vystupoval na
prosto sám, bez jakékoli podpory
jednotlivců nebo organizací, jako
“ osamělý střelec” , “ lonely sniper” ,
jak mne případně nazval Alan Lévy.
Mluvil jsem otevřeně právě proto, že
jsem chtěl působit myšlenkami, jako
filo zo f — ne jako účastník boje o ko
ryta, jichž se uvolnilo náhle víc než
dost. Nehrál jsem prostě m ocenskou
hru, protože jsem ji hrát nemohl a
protože neexistovaly žádné organi
zace nebo skupiny, o něž by se dal
takový program opřít. Domníval jsem
se, že obleva rychle skončí, že Dubček je Gomulka, který nám po krát
kém uvolnění zatrhne tipec, a že kaž
dý, kdo pochopil Trockého kritiku
Stalina a Deutscherovu kritiku Chruščevova reformism u, pochopí pravou
povahu dem agogie, kterou naše
rodná provozovala s dem okratickým i
hesly a s akčním programem, tím to

mrtvě narozeným dítětem týmů. A č
koli jsem tedy říkal to, co jsem pova
žoval za evidentní pravdy zdravého
rozumu, byl jsem překvapen účinkem
svých projevů, v nichž viděli nepřá
telé ucelený program kontrarevoluce,
vym yšlený v západních špionážních
centrech a přátelé schůdnou cestu
pro dem okratické aktivisty. Podstat
né je, že ty to m yšlenky opravdu před
stavovaly zárodky dem okratického
hnutí a organizací, jež vznikly v další
fázi jako KAN, K 231, sociální demo
kracie a samospráva odborů. Základ
ní rysy české radikální dem okracie
byly form ulovány před tím, než KSČ
potratila svůj akční program, než
vznikly nelegální dem okratické orga
nizace a je tedy možné říci, že pro
gram KANU existoval dříve než KAN.
Nemohu však tvrdit, že jsem zaklada
tele KANu ovlivnil. N ikoho z nich
jsem tehdy neznal. Nebyl jsem tedy
zakladatelem KANu, ale udělal jsem
něco jiného: form uloval jsem kon
krétně p ro gram d e m o kra tické h o
hnutí jako alternativu partajním de
m agogům flirtujícím s demokratizací.
Když se pak KAN stal organizačním
střediskem a sym bolem "nestranické" dem okracie, stal jsem se m ylnou
c h ro no log ií sym bolem KANu.
Nadéje jara
Počátek dubna otevřel novou fázi
dem okratizace, v níž se mělo ukázat,
zda kom unistická strana bere vážně
svůj vlastní akční program a z d a té d y
vůbec připustí nezávislé organizace.
Pokud se pamatuji, první iniciativu v
tom to směru vyvinul Václav Havel
počátkem dubna, kdy svolal do svého
bytu na Engelsově nábřeží schůzku
asi třiceti lidí, aby založil Klub nezá
vislých spisovatelů, jenž se pak fo r
málně ustavil 11. dubna ve Svazu spi
sovatelů. Po této schůzce jsem se po
prvé setkal s představiteli budoucího
KANu, kteří mne žádali o přednášku
v zamýšleném klubu. První schůze
jsem se nemohl zúčastnit, protože
jsem byl na Ostravsku a neznám tedy
okolnosti, jež založení klubu před
cházely. Jakm ile však začalo dochá
zet ke spontánním u zakládání tako
vých klubů m im o Prahu, připravil
jsem znovu několik program ových
řečí, jež jsem přednesl 18. dubna v
Praze a pak nazakládajících schůzích
KANu v Ostravě a Gottwaldově. Tyto
projevy záměrně vyostřovaly strateg icko -ta ktické otázky dalších pers
pektiv dem okratizace. Hned první
pražské vystoupení, v nabitém audi
to riu m axim u přírodovědecké fakulty,
bylo polem ikou s právě otištěným
úvodníkem Karla Kosíka v Literárních
listech, nazvaným podle Masarykova
spisu “ Naše nynější krize” . Zahájil
jsem svůj projev oslovením Literárek
a jednoznačným : “ My nejsme v krizi,
soudruzi, my ne,” což sklidilo okam 
žitý potlesk a pochopení odlišnosti

perspektiy, protože nestraníci oprav
du neměli žádný důvod, aby krizi
kom partaje považovali za svou krizi,
tím méně aby ji zdobili Masarykov
ským přelivem. V tom to prvním proje
vu pro KAN, nazvaném “ Vaše nynější
krize” , jsem charakterizoval tři zá
kladní problém y další fáze dem okra
tizace, jež se pak odehrávala mezi
dubnem a červnem. Problémem číslo
jedna byla prostá otázka, zda šest
m iliónů voličů-nestraníků má nebo
nemá občanská práva. To ovšem byl
nepřím ý útok na vedoucí úlohu stra
ny. Jestliže nestraníci mají občanská
práva a kom unisté berou svůj vlastní
program vážně, pak nelze vyloučit
vznik nových p olitických stran. To
bylo zjevné překročení hranic akční
ho program u KSČ. D ruhý problém
byl ještě vážnější — opozice. U pozor
ňoval jsem, že první fáze dem okrati
zace zatím neznamená nic víc než
výměnu osob, zatímco na struktuře
m oci a výkonu diktatury se nezměnilo
nic. Šlo o to, zda se opozice může stát
plnoprávnou stranou, nezávislou na
Národní frontě a jaký má mít prog
ram. Třetí problém — volby — byl
uzavřen radikálním požadavkem ne
vo lit nikoho, kdo byl poslancem Ná
ro d n íh o shrom áždění a prostým
konstatováním, že volby bez alterna
tiv jsou podvod.
Tento projev postavil vedení KANu
do svízelné situace, protože vedení se
tehdy snažilo vyhnout palčivé otázce,
zda jsou diskusním klubem nebo
zárodkem p olitické strany.
Pokud dem okratizace byla omeze
na na Prahu a na prostředí kritických
intelektuálů, byla zranitelná a celý
proces byl reversibilní. Snažil jsem
se tedy, aby hnutí nestraníků čili za
kládání “ KAN ů” p roniklo i do m im o
pražského a neintelektuálního pro
středí. Nejvhodnější byly podm ínky
v Ostravě, protože moje předchozí
vystoupení na Doubravě vyvolalo
pozornost a protože popularita kraj
ského tajem níka Drahom íra Koldera
byla tehdy na tak nízké úrovni, že
kdykoli se objevil ve filmovém týdení
ku, lidé pískali a projevovali svou
nelibost. Není tedv divu, že ostravský
krajský výbor KSČ se díval velmi ne
vraživě na mou snahu zde založjt
“ KAN" a v poslední chvíli zakázal můj
veřejný projev v ostravském divadle.
Nedbal jsem však zákazu a přednesl
jsem 14. května v nabitém divadle
projev Zakázané horizonty, v němž
jsem konfrontoval iluze a reality de
mokratizace. Tehdy snad někdo po
prvé na veřejnosti řekl, že Varšavský
pakt poskytuje “ legální” m ožnost in 
tervence, že reform isté uskutečňují
na zapřenou sociálně dem okratický
program, a že bez opozice není de
mokracie. V těchže dnech vzrostla
v pražském KANu nervozita, protože
vedení připravovalo velký projev na
Slovanském ostrově, aniž si byli jisti,

zda shromáždění nebude znovu v
poslední chvíli zakázáno. Program o
vá nejistota vedení KANu, jež se ne
dokázalo rozhodnout, zda je zárod
kem p olitické strany nebo diskusním
klubem,.znamenala konec mé spolu
práce s pražskou organizací KANU.
Rozpory léta
Demokratizace vstoupila do své
třetí fáze někdy v polovině června,
kdy vládní krize přerostla v krizi státní
a frakce uvnitř kom unistické strany
se vyhrotily tak, že léto slibovalo dra
m atické zvýšení politické tem peratury. Základním problémem už nebylo
zda a jak usilovat o překročení A kč
ního program u KSČ, ale zda bude
možné udržet dem okratizační pro
ces, který může být zastaven inter
vencí zevnitř kompartaje nebo zvnějš
ku, sovětskou armádou. Před KANem
stály na začátku horkého léta tři mož
nosti: 1. přijm out status diskusního
klubu, to jest neškodné organizace
bez p olitických aspirací; 2. stát se
partnerem v Národní frontě, čili dát se
p o h ltit touto stínovou organizací ma
nipulovanou KSČ; 3. aktivizovat se
p olitickým i problém y ve skutečnou,
ačkoli nelegalizovanou dem okratic
kou stranu. Otázka legalizace stála
nejen před KANem, ale i před K 231 a
před sociálním i dem okraty, kteří si
však vedli daleko obezřetněji, chápa
jíce, že ve hře jsou podstatnější otáz
ky nežli legalizace spolků. Od dubna
jsem udržoval kontakt s přípravným
výborem sociální demokracie, ze
jména s Přemyslem Janýrem, tajem 
níkem skupiny zkušených politiků.
Nezajímal jsem se po 15. květnu o
další vývoj pražského KANu a nevím
nic o vnitřním vývoji spolku v dalším
období.
V té době snaha identifikovat mne
s KANem zesílila. Drahom íru Kolderovi, jednom u z "centristů" v p o litb y
ru ležel to tiž v žaludku ostravský KAN
a to, že už neprošel ani jako delegát
na sjezd. Snad jsem se o to trochu za
sloužil. Ačkoli jsem tedy zůstával zá
měrně stranou pražského KANu, v
p ře dsta vivosti D rahom íra K oldera
dále platilo, že KAN je Sviták, a v
Ostravě to bylo pravda. Kolder uve
řejnil 21. června 1968 jako předehru
k likvidaci KANu článek v Rudém
právu, na nějž jsem odpověděl v sati
rickém tónu, označuje Koldera za
odborníka na tankové divize o dva
měsíce dříve než se jím vskutku stal.
Kolderův článek měl být prostě pro
logem k zákazu KANu, jem už sovět
ský tisk věnoval nadměrnou pozor
nost. Zdeněk M lynář o těchto o kol
nostech cudně mlčí ve svých pamě
tech, ale zato nám zase říká, že K ol
der byl čestným člověkem. Na Ostrav
sku si mysleli havíři, že to byl obyčej
ný grázl a národ ho považoval za velezrádného kolaboranta. V červnu se
začaly objevovat na obzoru sovětské

tankové kolony, řešení krize násilím.
Zdálo se mi, že reformisté zapom
něli, že v každé revoluci je nejlepší
obranou útok, že buď zajistí struktu
rální změny a udrží demokratizaci,
anebo se dostanou do defenzivy a
konzervativní křídlo nabude na pře
vaze demagogií, zaměřenou proti
"antisocialistickým silám ” .
V tom to kvasu názorů ohledně bu
doucnosti se snažili intelektuálové
kolem Svazu spisovatelů a Literár
ních listů posílit pozici refórmistů
M anifestem 2.000 slov. M anifest
2.000 slov polarizoval názory, ale
docílil pravého opaku toho, co za
mýšleli autoři, protože místo aby se
vedoucí reformisté postavili za M ani
fest a přešli do ofenzívy vůči “ kon
zervám” , konzervy přešly do ofenzívy
proti reform istům a inteligenci, pod
porovány generálem Kodajem, armá
dou a lidovým i m ilicemi. Zároveň
zm ěnilo ohrožené prosovětské křídlo
v politbyru term inologii propagandy,
protože zahájilo kampaň proti “ anti
socialistickým silám ” , což byl termín
tak vágní, že zahrnoval všechno, co
pravici ohrožovalo, ať to byl Vaculík
nebo KAN. Diskusního klubu nebylo
zapotřebí, ja km ile svoboda tisku
umožňovala necenzurovaný projev a
jakm ile zájmy nestraníků vyjadřovali
představitelé české inteligence pod
pisováním Manifestu. KAN byl však
stále chápán, jak přáteli tak nepřáteli,
jako součást dem okratického hnutí,
spolu se sociální dem okracií a děl
nickou samosprávou, to jest jako
součást protistalinské opozice, kte
rou teď nazývali shodné dubčekovci i
n o v o tn o v c i “ p ro tis o c ia lis tic k ý m i
silam i” . Česká veřejnost a členové
partajního politbyra, zahraniční zá
padní tisk a mocenské orgány Var
šavského paktu spatřovaly právě v
dem okratickém — nejen podvodně
dem okratizujícím — lidovém hnutí
přímé ohrožení daného stavu, pří
padně naději na zlepšení poměrů. Co
bylo počátkem dubna originální myš
lenkou KANu — totiž angažovaná
účast nestraníků v demokratizačním
procesu — bylo na prahu léta žitou
skutečností a reálnou alternativou
vůči m onopolu kom unistické strany,
a ť už re fo rm is tic k y neostalinské
nebo ortodoxní. Čelíce Manifestu
2.000 slov se projevili všichni členové
politbyra jako solidární gang. Naděje
reform istu Josef Sm rkovský byl nej
ostřejším kritikem Manifestu a pod
vodný ráz demokratizace začal být
zřejm ým dva měsíce před tím, než
solidární politbyro zašmelilo státní
suverenitu a spáchalo jednom yslnou
kolektivní velezradu.
Pravda jako provokace moci
Manifest měl značný ohlas přede
vším proto, že byl pravdivý, přesněji
řečeno, byl nesnesitelně pravdivý pro
mocenskou elitu. Sledoval jsem de

m okratizační podvod od začátku s
krajní skepsí a očekával jsem, že Dubček zastaví nebo přibrzdí proces na
červnovém zasedání ÚV KSČ, kdy
sovětské manévry připravily scénu k
obratu. Překvapilo mne, že to neudě
lal. To však jen prodloužilo cestu
demokratizace do pasti, do nížvedení
KSČ běželo tak jako tak, neschopno
měnit směr běhu, a podobajíc se tak
myši z Kafkovy paraboly, která se
chce vyhnout pasti, ale pochopí svůj
osud příliš pozdě, až když skončí v
tlamě kočky! V kom entáři k 2.000 slov,
nazvaném Pravda jako provokace
m oci, jsem použil Kafkova podoben
ství v marné snaze upozornit myši, že
kočky nejsou jejich spojenci, že je
třeba změnit směr běhu.
V
kom entáři pro Literární listy,
nazvaném “ Důsledky slov” , byl pak
vyjádřen velmi přesně centrální pro
blém horkého léta: chce-li kom unis
tická strana zvládnout svou vlastní
přem ěnu z v o je n s k o -b y ro k ra tic k é
organizace v občanskou stranu, pak
její progresivní křídlo může zvítězit
jen se svými spojenci mezi lidem a
inteligencí, ne proti nim. Ale' jsou
komunisté vůbec schopni ptát se po
vůli lidu?
Vycházel jsem z přesvědčení, že
totalitní diktatury znásilňují lidskou
svobodu a tak budí odpor, revoluci za
lidská práva, jež je protestem proti
osudu člověka v prům yslových spo
lečnostech. Politické angažování se
tak stává praxí autentické existence,
vzpourou proti odcizení, novým revo
lučním procesem a hnutím za lidská
práva, v němž jde nejen o evropský
smysl socialism u, ale i smysl člověka.
V tom to hledisku se mi jevily rozpory
českého léta jako rozpory mezi hnu
tím za lidská práva a mocenskou
strukturou, a jako rozpory mezi ko
m unistickou stranou a lidem, které se
podstatně zostří, jestliže dem okrati
zace nebude pokračovat a stane se
podvodem v mocenském handlu par
tajních frakcí. Tyto rozpory jsem však
považoval za řešitelné uvnitř daného
ekonom ického systému a to zavádě
ním dem okratických postupů a lid
ských práv, nikoli stupňováním napě
tí mezi mocenskými aparáty a lidem.
Strašlivou pravdou o české dem okra
tizaci byl fakt, že žádný p olitik KSČ
nezastával program socialistického
humanismu jako program úsilí o růst
svobody. Tento rozbor vyjádřil situaci

v polovině července. Varšavský dopis
z 15. července tehdy otevřeně žádal
ofenzívu pro ti a n tis o c ia lis tic k ý m
silám, což byla ona formule, jež měla
znamenat konec nezávislých orga
nizací, včetně KANu a rozsáhlá zatý
kání. Když jsem v Praze viděl trapné
podpisové akce na Kohoutových
manifestech, byl jsem si jist, že oku
pace se přibližuje. Kohoutova rétori
ka nesdělila občanům, že Sověti mají
obsazena letiště a ovládají veškeré
kom unikační spoje tak, že okupace je
procházkou, mimo jiné proto, že na
letiště by nikdo nepostavil na přistá
vací plochy pár náklaďáků. Slova spi
sovatelů se zdála být působivějšími
než dva tisíce českých tanků, jejichž
m obilizace m ohla změnit chod dějin.
To by ovšem nesměli národ vést reform ističtí aparátníci a spisovatelé.
V této bezvýchodné situaci, v níž obě
a lte rn a tivy ko m u n is tic k ý c h vůdců
představovaly slepou uličku a jiná
vedoucí garnitura vůbec neexistova
la, napsal jsem svůj poslední rozbor
s příznačným názvem Hrozba inter
vence. Je datován 4. srpna a byl inspi
rován studentskou demonstrací, k níž
prom luvil Josef Sm rkovský z balkónu
krajského sekretariátu na Staroměst
ském náměstí po návratu z konferen
ce v Čierne pri Čope. Smyslem člán
ku bylo říci pravdu, která byla vždyc
ky denuncována jak reform isty tak
“centristy” jako “ estrém ism us” , jako
m arginální politický jev, který není
třeba brát vážně a který je možno tr
pět ve Studentu, protože měl nepa
trný náklad. Navíc věřila tehdy česká
veřejnost a snad i reform isté sami,
že v Bratislavě vyhráli, že zářijový
sjezd vyřídí konzervy a pak zahnou
doprava sami reformisté, aby uspo
kojili zneklidněné Sověty. Myslel
jsem si naopak, že ke sjezdu nedojde,
že reform isté svou hru nenapravitel
ně zpackali a že bratrská intervence
je za dveřmi, především proto, že
scenário z Bratislavy nápadně připo
mínalo scenário z Budapešti, kde
sovětská armáda také napřed odtáh
la, ale jen proto, aby se vrátila a roz
střílela Budapešť. Tehdy jsem jednou
v rozhovoru se sekretářkami ČSAV
použil obratu S. K. Neumanna: “ Re
voluce není výlet, soudružky, učte se
střílet” , ale považovaly to jen za vtip,
ačkoli jsem si opravdu myslel, že v
Praze se bude brzy střílet.
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Likvidace KANu
M yšlenka uvést nestraníky na poli
tickou scénu byrokratické diktatury
vzbudila ohlas jak doma tak v zahra
ničním tisku, na Západě i v SSSR.
Setkal jsem se na jaře s mnoha západ
ními korespondenty z New York
Times, z časopisu Look, ze Spiegelu,
ale nemám přesný přehled o tom, co
se tehdy o KANu psalo na Západě.
Existence KANu musela opravdu
zneklidňovat Sověty, protože pečlivě
sbírali vše, co mohli použít proti reformistům v dokum entaci, připravené ke
konferenci p olitbyr v Čierné — to je
pozdější Bílá kniha. Organizaci samu
vyznamenal sám Brežněv tím, že ji
pranýřoval. Podle svědectví přímého
svědka v Čierné, Dubčekovy tlu m o č
nice a překladatelky Jany Neuman
nové, mluvil Brežněv hned v zahajo
vacím projevu v pondělí dne 29. čer
vence, o KANu jako pravicovém ne
bezpečí a přisuzoval tedy organizaci
značný vliv. Když pak Dubček odpo
vídal na Brežněvovy výtky, uvedl po
dle paní Neumannové, že vedení
kom unistické strany se dohodlo s
KANem, že tato organizace nebude
mít vertikální strukturu, to jest že
nebude mít žádné okresní a krajské
výbory.
D ruhý dokum ent mi zpřístupnil
profesor Gordon Skilling. Je to Zprá
va o současné p olitické situaci, tajný
studijní text ÚV KSČ, projednávaný
předsednictvem ÚV KSČ 20. srpna
1968. V tom to dokumentu je ideová
platform a Klubu angažovaných ne
straníků charakterizována zásadami
M anifestu K A N u, jako nezávislá poli
tická síla nového typu.
Sovětští žurnalisté tuto tézi jen
opakovali a po okupaci estébáci pro
hlásili KAN za ilegální aktivitu rozvědek v akci Lyautey, protože jim k to 
mu Zpráva z 20. srpna připravila argu
mentaci a sovětské tanky operační
prostor. Likvidace KANu byla tedy
připravena jako ústupek Brežněvovi
v kritických hodinách před útokem
sovětské armády, kdy reform isté
opravdu měli na stole před sebou
k projednání Zprávu, obsahující fik 
tivní obvinění KANu, nikoli plán vo
jenské obrany ohroženého státu.
Dne 13. září 1968 mi StB ukradla
všechny dokum enty v newyorském
hotelu, pak zabavila můj pražský byt
a už 19. června 1969 dokázal m inistr
vnitra zkonstruovat “ akci Lyautey” ,
podle níž jsem byl jedním z dvanácti
agentů špionážních centrál — orga
nizátorů revoluce. Z obviněných jsem
tehdy vůbec neznal pana Cecila Parrota, Luďka Pachmana a Benno Weigela, pouze od vidění jsem znal Edu
arda G oldstúckera, Emila Ludvíka a
Blažeje Vilíma, zatímco má setkání
s Václavem Černým, Pavlem T igridem a Derykem Vineyem, dalšími
“z lo čin ci” im aginárního plánu Lyau
tey, nebyla politickou konspirací.

Akce= pro mne měla několik osob
ních důsledků. Rozhodnutím m inist
ra vnitra z 24. února 1970 mi bylo od
ňato státní občanství, protože jsem
"svými činy poškozoval důležité záj
my ČSSR” . O rok později jsem byl
odsouzen v tajném soudním řízení
k osmiletému žaláři, navzdor tomu,
že jsem nebyl českým občanem, ale
neznám řízení samo a nemohu tedy
říci, kolik let by připadalo na KAN a
kolik na jiné extrémismy. O další rok
později jsem se stal v čistce knihoven
naprostou non-person, protože bylo
zabaveno vše, co jsem kdy napsal.
Plody podzimu
Okupací byla zahájena čtvrtá fáze
pražského jara, peripetie šesti měsí
ců, během nichž nestraníci byli na
před zbaveni možnosti organizovat
se a pak byly jejich nezávislé projevy
um lčeny spolu se všemi jiným i, včet
ně projevů reformovaných kom unis
tů. Národní hnutí odporu proti oku
pantům setřelo rozdíl mezi straníky
a nestraníky právě proto, že ohrožení
státní suverenity, národní kultury a
osobní svobody okupanty vytvořilo
podstatnější dělítka mezi kolaboranty
okupantů a národem, nikoli už mezi
kom unisty a nekomunisty. KAN sice
zmizel z jeviště, ale dem okratizační
hnutí nebylo nikdy silnější nežli ve
vzrušeném podzimu, kdy sice málo
Čechů bylo ochotno podat sklenici
vody vojáku “ bratrské” armády, ale
z lo č in e c k á o rg a n iz a c e p o litb y ra
kom unistické strany se podepsala na
velezrádný Moskevský protokol, a
Ústřední výbor KSČ odhlasoval až na
šest výjimek, tém ěř jednom yslně,
hlasy dem okratizujících reformistů,
úmluvu o dočasném umístění sovět
ských vojsk, čili legalizoval okupaci.
Demokratizaci a reformám byl zlo
men vaz tým iž “ národním i h rd in y”
kom unistické strany, jim ž masy jása
ly vstříc při jejich návratu z moskev
ského zajetí, a kteří se s m istrnou de
m agogií zapřisáhávali před obrazov
kami, že vývoj nepůjde zpět, že jde
jen o jakési nepodstatné ústupky.
Salámovou taktikou pak pokračoval
jak sovětský tlak, tak obratné paraly
zování masové aktivity samými reformisty, kteří neutekli jen od svého
vlastního program u, ale stali se sami
ochotným i nástroji “ norm alizace” .
Přirozeně, nemůžeme posuzovat reform istické vůdce, tyto karikatury
státníků, m ěřítky národních zájmů,
protože je nikdy nehájili, ale můžeme
je hodnotit podle jejich vlastního
programu dem okratizace a podle to 
ho, jak jiné kom unistické strany —
jugoslávská, albánská, čínská — jed
naly v situacích vlastních národních
krizí. Krach reform istů nebyl způso
ben “ a n tis o c ia lis tic k ý m i s ila m i” ,
m yšlenkami a organizacemi podob
nými KANu, ale absolutní neschop
ností vedení KSČ, které se nedokáza

lo postavit do čela národnímu hnutí,
skutečné jednotě nestraníků a kom u
nistů, ochotných bránit národní exis
tenci a suverenitu státu. Podvod de
mokratizace vyústil v podvod norm a
lizace, a ta zase vyústila v pravdu
abnormalizace s atomovými základ
nami poblíž Prahy. Podstatné struk
turální reform y bylo dosaženo, jenže
v nezamýšleném smyslu. Když v noci
20. prosince vyvrcholila krize, vče
rejší revolucionáři a novopečení de
mokraté čekali disciplinovaně na své
zatčení, neschopni ani gesta odporu,
ani oběti, ani mazanosti, s níž by
aspoň draze prodali svou kůži.
Pražské jaro bylo ien epizodou vý
voje komunismu v Československu,
ale bylo důležitou epizodou, kjejím už
dem okratickém u, ne však reformistickém u obsahu se bude vracet každý
budoucí pokus o širší svobodu. Hrůza
z KANu, jaká přepadla právě “ demokratizující” politbyro je příznačná,
především proto, že frakce v politbyru
KSČ přesně pochopily, žeorganizace
jako KAN, K 231 nebo sociální dem o
kracie představují vyšší stupeň opo
zice, nežli spontánní stávky nebo
vášnivé projevy. Ve světle pozdějších
zkušeností polské Solidarity musíme
vidět založení KANu jako počátek
onoho obrovského posunu váhy nestranických mas v osudech země.
Sama existence nezávislých orga
nizací položila před KSČ hrozivou
základní otázku povahy “ dem okrati
zace" — její neslučitelností s daným
establišmentem diktatury. Nezávislé
organizace s alternativním vedením,
jež se odvolávaly k masám nestraní
ků, nem ohly být prosté absorbovány,
musely být prostě umlčeny a zakázá
ny, protože nem ohly být v otevřené
soutěži ani myšlenkově ani program aticky překonány. KAN, sociální
demokraté a spontánní iniciativa ano
nymních patriotů nabídla totiž v ná
rodní krizi východisko — neutrální
Československo — nikoli jen reform istický názorový guláš a bezradný
brekot vůdce na televizní obrazovce.
KAN nebyl poražen, byl zakázán
tímtéž “ norm alizujícím ” politbyrem ,
které začalo po okupaci soustavně
lámat národní odpor. Klub zmizel
z politické scény stejně rychle jako
se na ní objevil, ale význam pokusu
organizovat nestraníky trvá jako pří
klad pro budoucnost a jako svědectví
o tom, že pražské jako skončilo v srp
nu 1968 přesně tam, kde začal Lech
Walesa v srpnu 1980 — svérázným
pokusem o nalezení alternativ vůči
byrokratickým diktaturám . Jak praž
ské jaro, tak polská Solidarita totiž
prokázaly velmi přesvědčivě, že je -li
někde naděje k překonáni policejního
státu ve střední Evropě, pak není sp o 
jena s reform istickým i manévry, ale
jen a jen s dem okratizačním hnutím,
jen se m usí vym knout vedeni kom u
n istických stran.
n

Výročí
R ichard Drtina

Tyrš a Sokol
Letos v srpnu tomu bylo právě sto
let, co u tyrolského Oetzu tragicky
zemřel zakladatel Sokola dr. Miroslav
Tyrš (1832-1884). K uctění jeho díla
uspořádal Čs. Sokol v zahraničí ve
dnech 7.-9. srpna v Oetzu třídenní
sympózium.
M yšlenky Miroslava Tyrše a jejich
praktická realizace v čs. sokolském
tělovýchovném hnutí se staly jedním
z významných činů evropské kultury
19. století, který pokračoval v dalším,
velmi slibném rozvoji. Jeho základní
poslání a hodnota - harm onický vše
stranný rozvoj člověka-nachází nové
uznání právě v moderní době.
Stará pravda, že “ analfabet je ten,
kdo neumí číst ani plavat” , platí dnes
víc než v m inulosti. Jinak řečeno, vys
pělý kulturní a vzdělávací systém usi
luje o rozvoj člověka výchovou rozu
movou, mravní, estetickou a těles
nou. Dík Sokolu byli Češi tělovýchov
ně vyspělým národem už na počátku
tohoto století. Protože se Sokol zro
dil z českého národního obrození,
zdůrazňoval vždy i m yšlenky vlaste
nectví, tehdy zaměřené proti vlivům
němectví.
Sokolské hnutí vzniklo ze skrom 
ných začátků. V r. 1862 zakládá Tyrš
se svými druhy, J. Fugnerem, bratry
Grégry a E. Tonnerem tzv. Tělocvičný
spolek pražský, jemuž je pak dán ná
zev Sokol. Další sokolské jednoty
jsou brzy zakládány v mnoha českých
městech. (První jednota Sokola v
Am erice je založena v St. Louis už v
r. 1865.) V r. 1918, v roce vzniku ČSR,
má už Sokol na 400.000 aktivních čle
nů. V r. 1922 stoupá tento počet na
600.000 členů. V městech i na vesni
cích rostly sokolovny z dobrovolných
sbírek a obětavé práce Sokolů.
Členové Sokola stáli v předních řa
dách v akcích za nezávislost Čechů a
Slováků, jak v letech 1914 až 1919, tak
ve druhé světové válce, v letech 1939
až 1945, kdy tisíce sokolských mužů a
žen položilo životy v boji proti nacis
mu. Po kom unistickém puči v únoru
1948 uspořádali Sokolové ještě XI.
všesokolský slet s demonstracemi
proti vládě KSČ. Mocenskou situaci
to už nezměnilo, za to Sokol se stal
terčem tvrdých čistek (které by muse
ly dříve nebo později stejně přijít) a
tak byl kom unistickým režimem prak
ticky rozvrácen.
Režim pak vytvořil tzv. sjednoce
nou tělovýchovu, manipulovanou a
kádrovanou, s propagačními spartakiádami, na nichž se účast vynucova
la autoritářskou manipulací přes za
městnání, školy a vojenskou službu.

Dnešní výsledek je občanská pasivi
ta a obecná obezita. Sm utnýstav, kte
rý čeká na nové obrozeni.
Všimněme si, z jakých zdrojů vyšlo
Tyršovo sokolství. Dr. Miroslav Tyrš,
profesor dějin umění a estetiky, zdů
razňoval ve své tělocvičné soustavě
příklad klasického Řecka. Řekové an
tického období pokládali tělovýcho
vu za důležitou součást života. Bylo
přirozené, že každá řecká obec měla
tělocvičnu (gymnasium) a stadium,
stejně jako divadlo a válečné lodi. Tě
locvičny byly soustavně užívány ob
čany všech věkových kategorií. Har
m onicky rozvinutý člověk byl také
ideálem antických olym pijských her.
Teprve v období úpadku Řecka se
staly olym pijské hry kolbištěm profe
sionálů a vítězové uživateli rozm ani
tých státních prebend.

Všesokolské slety, které předešly
obnovení olym piád moderní éry
(1896), m ěly také odlišný charakter.
Nebyly soutěžením sportovní elity
(postupně skrytě a pak otevřeně pro
fesionální), ale demonstrací fyzické
zdatnosti širokých vrstev. Heslem
bylo "Ni zisk, ni slávu” . V tom byl So
kol světovým příkladem a svět to také
náležitě ocenil. Vedle příkladu a ntic
kých Řeků působila na Tyrše i řada
dalších idejí, jako např. osvícenství s
vírou v pokrok, ideje reformace, na
něž v mnohém navazovalo i české ná
rodní obrození, s myšlenkou svědomí
jedince a odpovědnosti občana ke
svému národu a ke svým dějinám.
Tyrš znal i tehdy nové názory Ch.
Darwina o přirozeném výběru a boji
o přežití (Tyrš ovšem už tehdy vyslo
vil m yšlenku spojených národu ev
ropských) i Rousseauovy názory o
důležitosti tělovýchovy ve vzdělání
člověka.

Jedním z nejsilnějších impulsů byl
pro Tyrše příklad soudobé tělocvičné
organizace v sousedním Německu.
Už v r. 1811 založil v Berlíně F. L. Jahn
(1778-1852) tzv. turnerské tělocvičné
hnutí. Zatímco německá soustava by
la založena na nářaďovém tělocviku
(hrazda, bradla, kůň), švédská sou
stava (P. H. Ling) přichází s důrazem
na prostná, uvolněnou rytm ičnost a
lehká nářadí (žebřiny, lavičky, bed
na). Tyršovačeskásokolská soustava
se přiklonila k typu německému.
Teprve kolem r. 1920 došlo ke sp ly
nutí obou systémů, a to jak v meziná
rodní gymnastické federaci, tak i v
čs. Sokole. V té době se již dostal, dík
Sokolu, český nářaďový tělocvik na
jedno z prvních míst na světě. Jména
sokolských gymnastů jako Antonín
Hudec a Jan Gajdoš, vítězové na
olym piádě v Berlíně v r. 1936, nebo
gym nastické družstvo čs. sokolských
žen, vítězek na olym piádě v Londýně
v r. 1948, jsou dnes už legendou. Ze
sokolských gym nastických tradic vy
rostly ještě i dvě světové gym nastky
konce 50. a 60. let, Eva BosákováVěchtová a Věra Čáslavská.
Také čs. všesokolské slety byly
světovým unikátem a jsou dodnes na
světě různě imitovány.
Dr. Miroslav Tyrš založil hnutí, kte
ré mělo dem okratické základy a tím i
vnitřní dynam ičnost. Pěstovalo velmi
prospěšné
kulturně společenské
hodnotyf pro něž se stalo přitažlivé
pro široké vrstvy občanů. Sokolské
hnutí bylo otevřené dalšímu vývoji a
bylo schopno překonat i některá svá
dobová omezení (např. etnicky om e
zené členství, vliv nacionalism u
apod.), jak se to ukázalo později a jak
je to dnes příkladně řešeno v Čs. So
kole v zahraničí, který má stovky čle
nů a jednoty v mnoha zemích západ
ního světa a vyvíjí bohatou aktivní
činnost.
V
Tyršově díle se projevila česká
schopnost přejímat impulsy a po
svém je aktivně přetvářet. Tyrš zalo
žil tělovýchovné hnutí, které brzy
patřilo svou šíří i kvalitou k nejlepším
na světě. Lze právem říci, že Sokol byl
součástí vzestupného období čes
kých dějin a kultury, na něž také vel
mi pozitivně působil. Pomáhal utvářet
společenské hodnoty, které jsou ži
votně prospěšné: občanskou in ic ia ti
vu, obětavost a nezištnost spojenou
s vyspělou fyzickou úrovní člověka.
Právě dnes potřebuje český a slo
venský národ nové Tyrše i obětavé
Sokoly, muže a ženy. Je co ohrožo
vat, ale je také na co navazovat. Svým
odkazem a významem zaujímá M iro
slav Tyrš a Sokol jedno z nejčestněj
ších míst v českých dějinách.

□

Ján Mlynářík

Dérerova storočnica (1884-1984)
S československou štátnosťou,
vznikom a existenciou prvej demokratickej, parlam entnej Československej republiky sú okrem iných spoje
né 4 mená Slovákov, politických
osobností, ktorých dielosa stalo trva
lou súčasťou novodobých českoslo
venských dějin. Boli to slovenskí národovci a československí státnici a
politikovia dr. Vávro Šrobár, dr. Milan
Hodža, generál dr. Milan Rastislav
Štefánik a dr. Ivan Dérer. Šrobár a
Štefánik boli absolventi Karlovej uni
verzity a bolo teda prirodzené, že
m yšlienka československej spolu
práce a jednoty, vtedy národnej a
štátnej, im bola zvlášť blízka a anga
žovali sa v jej záujme už ako študenti v
Detvane a na róznych podujatiach.
Hodža a Dérer zas vyštudovali na budapeštianskej univerzite, čo ich fo r
málně předurčovalo k preferovaniu
hungarizm u, avšak aj oni, ovplyvňovaní národoveckým okolím , póvodom, zostávali věrní československej
m yšlienke a pozitivně sa angažovali v
jej presadzovaní. Zhodou okolností
všetky tieto výnim očné osobnosti
slovenského p olitického a vedeckého
života sa stali m inistram i v českoslo
venských vládách prvej republiky, v
osobnosti Šrobára aj po druhej svě
tověj vojně.
Najmladší zo spom ínaných bol
Ivan Dérer, o17 rokov mladší než Šro
bár, 6 rokov ho d ělilo od Hodžu a 4 od
Štefánika. Narodil sa 2. m arca1884v
M alackách v národně uvedomelej
slovenskej rodině doktora práv Jozefa Dérera a Pauly Dérerovej rodenej
C hristenovej. Reálne gym názium vy
študoval v Bratislavě, práva ukončil
p rom óciou roku 1907 v Budapešti.
Od roku 1910 pósobil ako advokát v
Bratislavě. P oliticky sa tu angažoval
ako vedúca osobnosťslovenskej mlá
deže, propagujúcej československá
jednotu a spoluprácu, spolupracoval
s hlasistam i a prúdistam i, ktorí boli
ovplyvňovaní Masarykovou filozófiou
a p olitickou praxou drobnej uvedomovacej práce. Od roku 1913 bol spoluredaktor N árodného hlásnika. Keď
na začiatku prvej světověj vojny uve
řejnil článok “ Hyeny chcú vojnu” , nam ierený proti m ilitaristickým ambíciám Habsburgskej dynastie, uváznili
ho a po časecelej vojny bděla nad ním
polícia. Napriek tom u však udržiaval
styky s českým i politikm i vo Viedni,
kde konal vojenskú službu. Záujem
o veci veřejné a o slovenskú vec ho
viedli do Martina, kde sa 30. októbra
1918 z ú č a s tn il m e m o ra n d o v é h o
zhrom aždenia slovenských politikov,
ktorí sa spontánně přihlásili k česko
slovenskej štátnosti. Dérerovo postavenie v slovenskej politike bolo vtedy
už také, že ho Slovenská národná ra
da vyslala ako poverenca do Prahy,
kde sa stal členom Národného výbo

ru a pozdejšie Revolučného národné
ho zhromaždenia. Roku 1919 sa stal
členom Šrobárovej dočasnej vlády
pre Slovensko. Roku 1920 v prvých
parlam entných vofbách ho v novozámeckom kraji zvolili za sociálnu dem okraciu členom Národného zhro
maždenia, ktorým bol až do zániku
prvej ČSR. Od mája do septembra
1920 bol m inistrom s plnou mocou
pre správu Slovenska - na tom to pos
te vystriedal Šrobára, od septembra
1921 do októbra 1922 bol m inistrom
pre zjednotenie zákonodárstva v Benešovom kabinete a roku 1926 vo
Švehlovej vládě, od decembra 1929
do februára 1934 m inister školstva a
národnej osvěty v 2. vládě Udržalovej
a v 1. vládě M alypetrovej, od februára
1934 m inister spravodlivosti v 2. a 3.
vládě M alypetrovej a od novembra
1935 ve vládě Hodžovej až do roku
1938.
Ivan Dérer sa p oliticky angažoval v
socialistickom hnutí. Počas existencie prvej republiky bol členom celoštátneho vedenia československej
sociálno-dem okratickej strany robotníckej a od roku 1926 do roku 1938
předseda zemského výkonného vý
boru strany na Slovensku.
S úradnou činnosťou Ivana Dérera
za prvej republiky v jeho róznych m i
nisterských postoch sú spojené akty
vyrovnania čsl. štátnej příslušnosti
pre občanov maďarskej národnosti,
vtelené do tzv. Lex Dérer z roku 1926,
budovanie slovenského školstva na
začiatku 30. rokov, ale zároveň aj jeho
přínos pre rozvoj školstva v celej ČSR
a napokon plán na vyriešeniesudetonemeckého problém u v druhej polo
vici tridsiatych rokov, keď na otupenie Henleinovho hnutia na návrh
Hodžu vypracoval štatút vel'kých nemeckých autonóm nych žúp - na ško
du veci a pre nacionalizm us niektorých vedúcich českých p olitikov ten
to plán bol zam ietnutý; pozdejšie plá
ny dr. Beneša ako prezidenta ČSR už
nem ohli prakticky riešiť vy hrote nú situáciu.
Dérer, ako zásadný odporca slo
venského nacionálneho socializm u a
ťudáctva odm ietol odísť v čase Pro
tektorátu na Slovensko, žil v Prahe,
kde sa zapojil do občianskeho proti
fašistického odboja, začo ho nacisti
roku 1944 zatkli a váznili na Pankráci
a v Terezíne. Podl’a jeho spom ienok,
koncentračný tábor přežil takm erzázrakom, keď horúčkovité onemocnenia sa mali stať - ako bývalo aj u
iných - zámienkou k fyzickej likvidácii.
Hoci prezident Beneš naliehal na
Ivana Dérera, aby saaktívnezúčastnil
p olitického života v obnovenej ČSR
po máji 1945, tento skúsený štátnik a
dósledný dem okrat akoby vycítil zá
rodky pádu dem okracie a kom unis

tické spiknutie na jej porážku a bol
ochotný prijať úrad prezidenta Naj
vyššieho súdu v Brne. S nedóverou sa
díval na Fierlingrovo pósobenie včele
sociálnej dem okracie a vyslovil k ritic 
ké úsudky aj k politike dr. Beneša,
ktorý sa ho ako prezident nespýtal
ako najvyššieho sudcu v republike na
riešenie problému Tisovho odsúdenia na sm rť a takisto si nevyžiadal ná
zor najvyššieho sudcu pri riešení
ústavnej krízy vo Februári 1948.
S nástupom kom unistov k moci Dé
rer odchádza ako 64 ročný do ústrania. Avšak tým sa nevyhol perzekúcii,
ktorou boli vtedy prenasledovaní aktívni p olitici prvej republiky. V rámci
novotnovskej kampani proti “sociáldem okratizm u” Dérera roku 1954zat
kli a odsúdili na viacročný žalář pre
údajné neoznámenie trestného činu.
V istom zmysle bol to “ dar” kom unis
tického režimu slovenskému národovcovi v čase jeho sedemdesiatín Dérer zdiel’al osud m nohých prenasledovaných dem okraticky zm ýšl’ajúcich občanov. Po roku váznenia ho
však přepustili.
Spýtal som sa ho raz v H odkovičkách pri Prahe, kde žil vo vile svojho
zaťa inžiniera Černého, ako sa cíti
právnik, m inister spravodlivosti a pre
zident najvyššieho súdu, ak vo svojom živote musel prejsť trom i vázeniami za maďarskej, nacistickej a kom unistickej nádvlády. S úsmevom
odpovedal, že by to napokon prial
každému, kto sa aktivně zapodieva
jurisdikciou, aby poznal obe strany
m ince práva. V tom to skutočnom de
m okratovi a vel’kom člověku nebolo
zatrpknutosti a nenávisti, s rozum 
ným nadhťadom sa díval na politické
vrenie aj roku 1968, keď mu za záslu
hy za budovanie školstva udělili vyso
ké štátne vyznamenanie Rad Repub
liky a zároveň ho súdne rehabilitovali.
Po nástupe Gustáva Husáka k moci
Dérera však derehabilitovali, no nemali už odvahu odňať mu vyzname
nanie, lebo jeho zásluhy na budova
ní školstva boli evidentně.
Ivan Dérer bol vel’mi rozhTadený
teoretik a právnik. Zanechal nám diela, ktoré sa stávajú dóležitým i prameňami pre národnú a štátnu históriu.
Od svojho prvého diela “Za volebné
právo Slovenska” z roku 1919, bolo to
ešte ďalších 15 knih, ktoré napísal o
Slovensku v XX. storočí, z ktorých na
najrozsiahlejšia “A n tifie rlin g e r” , napísaná v 50. rokoch, zostáva v rukopi
se a pripravuje sa jej vydanie v exile.
Dérerovu životnú púť by sme si nevedeli představit’ bez jeho obetavej
manželky Jely dcéry slovenského
národovca dr. Štefanoviča a vnučku
slovenského básnika Viliama Paulíny-Tótha.
Jeho p ú ťs a ukončila 10. mája 1973
v Prahe.
Dérerovo štátnické a teoretické
dielo zostáva trvalou súčasťou nášho
dem okratického snaženia. To je tiež
dóvod, prečosi jeho význam připom í
náme.
n

Prostředí
Vladimír Krajina

Hrozba kyselého deště
Českými zeměmi pod kom unistic
kým hospodářstvím velkého státního
průmyslu otřásá životní pohroma. Vi
dím v tom, abych tak řekl, “ prst boží” ,
který postihuje východní Evropu
snad nejvíc ze všech zemí na světě.
Také nám v Kanadě a ve Spojených
státech amerických hrozí podobná,
možná ještě horší pohroma, i když
bohudík, prozatím v daleko menší
intenzitě, než jaká dnes zachvacuje
Československo, Východní Německo
a Polsko. Kdyžisem o tom loni hovořil
na Kongrese Československého ná
rodního sdružení, můj hlas měl tehdy
malou odezvu, i když se o něm dově
děl i m inisterský předseda v Ottawě a
dokonce prý také v Praze. Jinak na
tom to kontinentu takřkazapadl. Naše
emigrace se tom uto problému nijak
nevěnovala. Pak jsem náhle dostal
nečekanou podporu, když o necelý
měsíc později (21. června 1983) princ
Charles v přítom nosti 600 lidí mluvil
před ottawským “ Kiwanis C lub” a
otevřeně vybídl Kanaďany, aby se
přihlásili ke křížovému tažení proti
“ kyselému dešti” . Princ Charles patr
ně pokládal “ Kiwanians” za indiánský
kmen, u něhož očekával porozumění
pro nezkaženou přírodu, tak říkajíc,
“ jak ji pánbu stvořil” . Proto je vyzýval
k otevřenému boji proti největšímu
nepříteli našich luhů, hájů, jezer a le
sů v Kanadě (i ve Spojených státech
am erických), proti “ kyselému dešti” .
Proti princi není ani ve Státech žádný
dišputát a je ho nutno brát vážně.
A tak se ještě jednou vracím do na
šeho námi m ilovaného Českosloven
ska a k tomu, že zase slouží jako vý
straha, jako tomu bylo v době M ni
chova. Lesy v Čechách (Krušné hory,
Jizerské hory, Krkonoše a O rlické ho
ry) a dnes už také na Moravě (Jesení
ky a Beskydy na Valašsku) a nejnověji
zase v Čechách už také v Českém le
se, Šumavě, Brdech a na Českomo
ravské vysočině, jsou v pokročilém
stavu zkázy způsobené ničivým a stá
le se stupňujícím vlivem acidního
deště, v němž se vede velmi zle nejen
lesním porostům , ale už také orným a
zemědělským půdám. I lidskýživotse
tam poznenáhlu stává problem atic
kým. Nikde jinde na světě to není tak
špatné, jako právě v těchto kdysi
obdivovaných tu ristických krajích
Československa. Správně o tom už
před časem inform oval i českoslo
venský ekolog dr. Slavomil Hejný,
můj bývalý student a po válce asistent
a dnes vážený profesor na Karlově
univerzitě, a profesor ing. dr. Vladimír
Peřina, člen Československé akade
mie zemědělských věd. Zřejm ě si

však oba netroufají přiznat logický a
jedině správný závěr, že k této katas
trofě došlo v dnešních kom unistic
kých zemích (Československo, Vý
chodní Německo a Polsko) v důsled
ku tzv. plánovaného hospodářství,
které dovoluje státnímu a zejména
těžkému průmyslu pod státním kapi
talismem tak soustavné ničeni země,
že se v ní ničemu nemůže dařit dobře,
a nejméně ze všeho človíčku sm rtel
nému. Vzrůstající "ekologická” emi
grace z těchto zemí je toho logickým
důsledkem.
Podle dnes už zastaralých zpráv,
uveřejněných loni i v Rudém Právu,
za období prosinec 1973 až březen
1975, tj. za 16 měsíců před osmi lety,
činil suchý spad kysličníku siřičitého
(SO 2 ) na čtvereční metr v Krušnohoří
15g, v Krkonoších a Jeseníkách
12.5g, v ostatních částech českých
zemí 10g, kdežto na Slovensku “jen”
7g, avšak i to je mnoho. Tato čísla do
dnešní doby podstatně vzrostla, po
dle některých se až dvojnásobila, ale
žádná akce se v k nápravě nestala.
Tímto okyselením se stala neutrální
půda (pH 7.0) u Labské boudy (Krko
noše) velmi kyselou (pH 3.2). Tak se
vyplavuje a ztráci se do moře z půdy
fosfor (P), vápník (Ca), hořčík (Mg) a
draslík (K), vesměs důležité živiny pro
rostliny a tím i pro všechny živočichy,
k nímž patří člověk. Tyto látky řekami
plynou do moře, které v Českoslo
vensku ani není, aby se m ohly z moře
jednou dobývatzpět. Místo oněch dů
ležitých rostlinných živin se v půdě
hromadí mangan (Mn) a hliník (AI),
které ve vyšším množství mnohým
rostlinám škodí. Původcem všeho to 
ho zla je kyselý déšť. Ke zm írnění této
stále se zvyšující kyselosti v přiroze
ných sm rkových porostech a jejich
půdách by bylo zapotřebí podle pro
fesora Peřiny pět až osm tun vápence
(CaC03) na jeden hektar lesa. Tento
odhad je však nízký a bylo by správ
nější tu to m eliorační akci buď zdvoj
násobit nebo aspoň po roce zase
opakovat, ovšem za předpokladu, že
kyselý déšť není už továrnam i dále
exhalován. Kdo pak bude tyto nákla
dy jednou hradit?
To vše má nedozírné důsledky. Stabilita přírody už neexistuje. Rostlinná
společenstva se rychle mění, neboť i
půda se radikálně změnila. Stromy
rapidně slábnou, jsou snadnou obětí
m nohých škůdců, hmyzu a nemocí.
Tím je katastrofálně ovlivněno celé
vodní hospodářství lesních porostů.
Nemocné strom y transpirují méně
vody, přebytečná voda zůstává v pů
dě, kde se zvyšuje přemokření. Tím

vzniká nedostatečné množství půdní
ho vzduchu a jeho kyslíkového kom
ponentu, který potřebují kořeny pro
své dýchání. Některé druhy stromů
takovou změnu nesnesou. Lesníci,
kteří by měli takovou půdu odvodňo
vat, nedělají nic, protože nemají kým
a čím. Mnoho dešťové i sněhové vody
(po jarním tání) není strom y zužitko
váno a tekutá voda na svazích jde do
řek podobně, jak se děje v těchto kra
jích po dnes už zakázaných holosečích. Tyto důsledky jsou dnes patrné i
tam, kde ještě umírající strom y stojí.
Zde citu ji prof. Peřinu: “Zabezpečení
krajiny proti zvýšenému ohrožení po
vodněmi je proto v oblastech se zni
čenými lesy kategorickou nutností.
Vodohospodářsko-inženýrské řešení
na tocích a zaplavovaných územích si
vyžádá obrovských postupů na plo
chách lesnatých povodí.”
Důsledky prům yslových exhalací
(zvláště z Východního Německa) jsou
dalekosáhlé. Není pochyby, že Kreml
nic na záchranu nedělá. Jemu jde jen
o to, vybičovat výkonnost kom unis
tických továren. Jedná se tedy stejně,
jako jednal v jáchymovských dolech.
Pro Sověty genocida Čechoslováků,
Poláků a východních Němců znam e
ná jen zeslabení populace jejich po
tencionálních nepřátel zrovna tak, ja
ko k tomu sloužily katynské hrom ad
né hroby nebo Varšava, ponechaná
na pospas mstící se německé armá
dě. To se naučili komunisté od H itle
ra, který tak jednal s Židy. To se na
učil Kreml od Karla Marxe, který po
kládal malé národy za něco, co se je
ho “velkorysosti” jen pletlo pod nohy.
Tato dnešní výstraha Českosloven
ska se musí brát velmi vážně také zde
na západ od Atlantického oceánu.
Zde není vliv spalovaného uhlí dosud
tak lidskému životu nebezpečný, ale
kolik kanadských jezer je už bez ryb!
V první polovině června 1983 se ko
nala v provincii Quebec vědecká kon
ference, které se účastnili zástupci
několika států z Evropy, Kanady a
Spojených států amerických. Kom u
nistické země své zástupce neposla
ly, ačkoli byly pozvány. Pořadateli
byli lesníci kanadští a ze Spojených
států. Také tam byl tehdejší m inistr
životního prostředí Kanady John Roberts, který ve svém projevu prohlásil
"kyselý déšť” za nejvážnější problém
severní Am eriky, jenž se musí správ
ně vyřešit, m ají-li zde lidé dobře žít.
Dr. Thomas Brydges, který je v Onta
riu přednostou zvláštního ústavu pro
“ acid rain” , prohlásil, že v Kanadě je
už 4.600 jezer bez ryb a 12.000 jezer
bude už brzy bez nich, neboť jich tu
rapidně ubývá. Za švédské vědecké
pracovníky tu prom luvil dr. Svante
Oden, který prohlásil, že ve Švédsku
je již 20.000 jezer bez rybího života v
důsledku dlouhodobého znečištění,

přicházejícího ze střední Evropy. Za
tím co v Evropě umírají takřka přes
noc všechny strom y, nejen jedle,
sm rky i borovice, ale také strom y
opadavé (především modřín a všech
ny listnáče, zejména buk, který měl
pom oci vytvořit pro smrk svým listím
lepší půdní prostředí, a evropské ja
vory). Děkan lesnické fakulty m ni
chovské univerzity dr. Peter Schutt
uvedl na základě podrobných dat, že
lesní produkce jedné třetiny Evropy
je k a ta s tro fá ln ě p o stiže n a . Jen
o h ro m n é , t é m ě ř n e d o s tiž ite ln é
množství kapitálu by m ohlo pomoci,
a to za kategorického překpokladu,
že kom unistické státy budou věci ře
šit obdobné.
Ve Spojených státech a v Kanadě
jsou nejvíce postiženy strom y červe
ného (Appalachian Mts.), černého a
bílého sm rku a bílé borovice (vejmu
tovky). Opadavé strom y také dostá
vají už tytéž příznaky jako v Evropě.
Ve východní a střední Kanadě, kde le
sy mají cenu $23 biliónů ve státní
ekonom ii a poskytují obživu jedné
desetině lidí těchto provincií, se stává
kyselý déšť nejvážnější politickou a
hospodářskou hrozbou. V Britské
Kolum bii je kyselý déšť zatím izolo
ván na o kolí velké alum iniové továrny
v Kitim atu, na okolí některých dřívěj
ších i dnešních dolů, zvláště u Trailu,
ale i leckde jinde, na poměrně dosti
četná o kolí továren na buničinu. V
Britské Kolum bii, provincii původně
nejbohatší na lesy z celé Kanady, kde
je tém ěř polovina obyvatelstva přímo
nebo nepřím o závislá na lesní p ro 
dukci, se jakákoli újma v této p roduk
ci (dnes také nedostatečným zales
ňováním) stává hospodářskou hroz
bou. Proto mohu snad říci, že zde

práce, kterou jsem tu se svými stu
denty založil, a v níž mě dnes podpo
ruje zvláště můj bývalý student a dnes
zdejší lesník dr. Karel Klinka, má stále
větší a větší politickou a pro celou
Kanadu neocenitelnou hospodář
skou cenu.
Mr. Charles Caccia, M. P., dnešní
kanadský m jnistr životního prostředí,
italského původu a přítel Kanaďanů
československého původu, má určité
úspěchy ve svém jednání se Spojený
mi státy, které se týká "kyselého deš
tě” . Spojené státy v tom to roce aspoň
slíbily vážně studovat tento problém.
N aproti tom u se Kanada zavázala
ústy m inistra Cacciy, že sníží letos
svůj podíl na severoamerickém kyse
lém dešti o 50 procent. Očekává se, že
Spojené státy budou brzy příklad ka
nady následovat. Ideální by bylo,
kdyby se podařilo snížit kouřové em i
se na 20%, chcem e-li v budoucnu
dobře žít, dostat ryby zpět do severo
am erických jezera m ítzd ra véa do b ře
rostoucí strom y v lesích.
Když jsem o kyselém dešti na sjez
du v Torontu mluvil, nemyslel jsem,
že by se tím někdo zde na tom to kon
tinentě měl cítit zasažen. Máme tu
svobodu slova, zvláště na akadem ic
ké půdě. Važme si jí, a také ji podle
svého svědomí odpovědně používej
me, i kdyby se to nelíbilo osobám sebe vlivnějším. To by mělo být naším
kulturním přínosem to m uto svobod
nému světu, kterému vděčíme za de
m okratický poklidný život. 2ádné
továrny nesmí n ičit život lidí, i když
jim dočasně dávají "novou práci” .
Vzduch je náš společný životní kapi
tál, který nám žádná moc ani velmoc
nesmí pokazit.

VÝZVA 28. RIJNA
P o d sta to u svobody člověka a politické sam ostatnosti n á ro d a je kvalita
ch a ra k te ru je h o obyvatel. Aby si n áro d y udržely svoji svo bo du , musí o ni denně
bo jov at svou tvořivou prací.
Z ák lad ní ideou sam o statnéh o československého státu byla služba n á ro d u i
jedn otlivém u o b ča n u tak, aby každý mohl svo b o d n ě ro zho do vat o svém osudu.
N árody a státy se udržují idejemi, z nichž se zrodily. Češi a Slováci ve staré vlasti
ztratili svo bů du rozhodování o své o sobní a státní budoucnosti. Pouze Češi a
Slováci za hranicemi jsou osobně a politicky svobodni a m o h o u ro zho do vat o
své práci, o svém o sobním životě a o bu do ucnosti svých dětí.
K aždý dvacátý osmý říjen je p ro nás výzvou, abychom usilovali každodenní
soutěživou prací n a volném trhu světa o lepší službu veřejnosti.

□

Služba čtenářům
Nevýhoda mladistvého vzhledu; mám
jen příliš mladé ctitele, ale toužím se
provdat za zralého muže téhož vzdě
lání jako mám já (univerzitní diplom),
s nímž a jeho budoucími dětmi bych
mohla prožit další léta stejně šťastně
a zajímavě jako těch svých dosavad
ních 30 let. Zn.: do 40 let.
*
Hledám rodinu Bruneckých, od červ
na t.r. Denver, Colorado. Sdělte adre
su, nutné. Ivana Plechatý, Gwinden,
CH-8962 Bergdietikon Switzerland.
*
Česky a slovenský s IBM PC
“Tatínku, co je to psací stroj?”
“Pepíčku, to je to, čim jsme psali
dopisy babičce, když jsme ještě ne
měli český textový postprocesor
značky MISTAR.
Objednejte si ještě dnes TPP (tex
tový postprocesor), který změní váš
osobní počítač IBM PC s příruční tis
kárnou EPSON řady MX na český
psací stroj s háčky, čárkami a dokon
ce s kroužkem nad u. Postprocesor je
program, který upraví text, připrave
ný slovním procesorem, například
PROFESSIONAL WRITER.
Cena 50 kanadských dolarů.
MISTAR
Box 322
Waterloo, Ont.
Canada N2J A4A
*
BOOKS CNAC
Czechoslovak National Association
of Canada
Kitchener-Waterloo Branch
Czechoslovak Literature in Exile
Vám nabízí nový a starý výběr čes
ké a slovenské literatury v exilu.
Knihy a desky si můžete zakoupit
třemi způsoby:
1) Poštou na adrese:
BOOKS CNAC
P. O. Box 925
Waterloo, Ontario
Canada N2J 4C3
Knihy plaťte předem - osobním še
kem či peněžní poukázkou (Money
Order) nebo VISA kartou. Stačí, když
k objednávce připíšete číslo vaši VISA
karty a objednávku podepišete.
2) Telefonem 1-519-884-3851

Bata Footwear
Division of Bata Industries Lim ited
Batawa, O ntario KOK 1E0

3) Osobně.
V Kitchener-Waterloo navštivte naši
kompletní prodejnu na adrese:
367 Grangewood Drive
Waterloo, Ontario
Marie Hanzlíková

Literatura
Eva Límanová

Anatomie
dědičného
hříchu
Bůh seděl na kanapi ve spodkách a ně
co četl. Svítilo slunce a na zdi se třásl
stín záclony, kterou Eva uháčkovala kdy
si z nudy. Seděla v ráji, obklopená per
skými koberci, nábytkem potaženým
staro dáv ný m činzem, vitrínkami s křeh
kými míšeňskými soškami, pohybovala
se po polštářovém linoleu ve své rajské
kuchyni, kde pro Boha připravovala
televizní večeři v trou bě ovládané kom pjútrem , jelikož Bůh byl skrom ný a nic
jiného nevyžadoval. Na zdi viselo m no ho
drahocenných obrazů z nichž na Evu,
která se pohybovala rájem převážně v
negližé, shlíželo lačně množství očí všech
tvarů, velikostí a stáří. Eva oči milovala,
někdy ležela nahá pod obrazy a předsta
vovala si, že oči js ou živé. Bůh nebral
obrazy ani oči, ani nakonec Eviny mladé
bradavky, které průsvitný župánek jen
těžko zakrýval, na zřetel. Seděl a četl si
a měl spousty zodpovědnosti za svět,
který byl někde mimo, a za Evu, která
byla zde.
Je d n o u tedy uháčkovala Eva z. nudy
záclonu a pověsila nam ísto perfektního
nylonového obláčku, který zakrýval
ok no až dosud. Dívala se teď na její třepetavý stín, světlé čtverečky orám ov ané
tmavšími čárkam i, jak se chvěje na zdi,
ja k o b y někdo do záclony mírně foukal a
chvění pom alu přecházelo do Evina těla,
za prsní kost a níže, tam kde začíná žalu
dek.
“ Musím jít ven,” řekla. "B ože můj, já
musím jít ven, nebo se tu ud usím .”
“ J d i,” řekl Bůh, aniž vzhlédl od svého
čtení.
C htěla bych jít s tebou, řekla mu Eva
v duchu. Vezmi m ě zase d o rozkvetlých
zahrad, kde krotké veverky a sojky be
rou jídlo z dlaně. Ale neřekla nic. Bůh
neměl rád, když ho vyrušovala. Chvilku
ještě lelkovala po pokoji, aby si jí Bůh
všimnul, p o to m si oblékla kabát a vyšla
do mrazu. O k nem viděla hlavu Boha mír
ně n a k lo ně nou jak četl. M ráz praštěl a
předčasně vypučené výhonky zlatého
deště zhnědly.
Když půjdu hodně rychle, chvění pře
stane, doufala. Došla k telefonní budce.
Otočila hlavu, aby viděla na ciferník a
obešla bu dk u velkým obloukem . Z a h ra 
dy byly opuštěné a ulicemi jezdila auta
tém ěř bezhlučně. V kapse ji pálil pětadvacetník. Obracela jej v ruce a po hmatu
hádala, zda je nahoře p a n n a nebo lev.
Když došla k další budce, byla si jistá, že
cítí pod prsty siluetu panny. Vhodila
minci d o ap arátu a vytočila číslo.
“A d a m e,” řekla.
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Představila si ho, jak leží v trávě a p o
slouchá vítr v k orunách strom ů. Viděla
lva, který m u spal u nohou. V hájku pod
strání se pásla srnka.
Zastavila taxík a p oto m rychlovýta
hem vyjela do chodby pokryté červeným
kobercem. Město se z výšky třpytilo v
zim ním slunci. Viděla tak daleko, že se
jí zdálo, že rozeznává zakulacení země na
obzoru.
“Země je op rav du kulatá,” řekla.
Š k od a, že také není vidět ja k se točí.
Na stole stály dvě skleničky na vyso
kých nožkách a talíř s ovocem. A dam o d 
sunul křeslo. Sedla si tak, aby viděla měs
to s velikými okny. Chvění teď vystoupi
lo do krku a prozrazovalo se hlasem.
A d am nalil víno. Zdvihl skleničku a díval
se Evě do šedých očí.
“ Voní sluncem,” řekla Eva, když.
ochutnala.
“Vinicemi jižní Francie,” odpověděl
Adam.
Ještě nikdy vinice neviděla. J e n o m na
obrázku. Záviděla česáčům hroznů d o te 
ky teplých kulatých plodů v dlaních a
h o řk o u vůni prasklých slupek.
“ Přeci jsi přišla,” řekl A dam a v hlase
měl údiv, radost a smutek.
“ Přišla,” řekla na vysvětlenou spíš sa
ma sobě a nastavila sklenici. Víno jiskři
lo, když A d am doléval. R ubínové pap rs
ky vystřelovaly křišťálovou nožkou šípy
do hladké kůže Eviny ruky.
“Často se mi zdá o tvých vlasech, Evo,”
řekl A dam. “ K oupu se v řece z tvých vla
sů, plavu v nich a na březích se procháze
jí plam eňáci.”
“Zdá se mi o to m , jak ti u no ho u spí lev,
A d a m e,” odpověděla. “ A o motýlech.
Vystupují z prasklých kukel, protahují
nožky a křídla a odlétají. Celí barevní.
Žluté a zelené trojúhelníky a m odré k ru 
hy.”
“ Vezmi si ovoce,” řekl A d a m a přisu
nul k ní talíř.
“.leště ne,” řekla, “ještě chvíli se budu
dívat / o k n a .”
Dálnice na levém okraji města se vlnila
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j a k o veliký had. O k énk a aut v zapadají
cím slunci připom ínala zlaté šupiny. Vza
la z talíře ja b lk o a několikrát jej obrátila
v prstech. Bylo hladké a studilo. Přivřela
oči. Byla si jistá, že cítí je d ov ato u zeleň
plodu povrchem kůže. A d a m se na ni
upřeně díval a čekal. Ještě měla možnost
odejít. Kdyby položila jablk o zpět na ta 
líř, mohla by vstát a jiný den zase přijít a
mluvit s A dam em o snech, které se jim
zdály. Byla ale zvědavá na chuť, kterou
si tolikrát představovala. Polkla n a 
prázdno a prudce ji zabolelo v tvářích.
P o m alu zdvihala piod k ústům, přičichla
k je h o vůni a přiložila si jej na rty. Ja z y 
kem se dotkla hladké plochy.
A dam k ní přistoupil a položil jí ruku
na krk, pod záplavu zlatých vlasů.
“Také se mi zdává o jezu na řece, kam
jsem jezdíval na prádzniny,” řekl. “ Stojí
tam smuteční vrba nad splavem a místo
větví má vlasy. Sedím v nich a cítím tvou
vůni.”
“Zdá se mi někdy o jedn orožci.” řekla
Eva. “ Na ro ku má napíchnutý věnec z
kopretin. Pase se rov no u u tvých nohou
ja k o b y nic. Buď tě nevidí, n e b o je stejně
krotký ja k o lev.”
Venku se stmívalo. Město na chvíli
zmizelo v šeru a když se rozsvítily poulič
ní lampy, vypadalo z výšky ja k o mléčná
dráha. Evě se zdálo, že se vznáší vesmí
rem. Vypila další sklenici vína.
“Cítím, ja k se točí země,” řekla.
Jab lk o teď mělo teplotu jejího těla. J a k
se s ním seznam ovala v setmělém pokoji,
nepřipadalo jí už tak jed o v até a zelené.
Za tu dobu, co je držela v dlaních se je
naučila znát a poznala by je teď v koši pl
ném jablek poslepu. Bylo celkem d o k o 
nale kulaté až na j a m k u , z níž vyrůstala
stopka a na drsné místo na d ru h é m konci
s malými tuhými lístečky. Jin ak , až na
malinkou b radavičku kousek od stopky,
skleněnou hladkost jab lk a nic nerušilo.
Chvění pod A d am o v o u ruk ou zesílilo
a změnilo se v jiskření, jím ž po praskávaly
Eviny vlasy. Pomalu, po m alinku hnětla
slupku v zubech, až se sam ovolně rozev-

fela a uvolnila šťávu a ch uť ja k o gejzír,
jež tryská ze země. Eva již déle neodolala
a uk ou sla z jab lka. Pod kouzlem nové
chuti o brátila obličej k A dam o vi a řekla:
“O chutnej.”
* * *

Až na to, že si Bůh oblékl kalhoty a
tričko, se nic nezměnilo.
“ Máš hlad?” o ptala se Eva, když přišla
d o m ů a aniž čekala na odpověď, šla do
kuchyně a začala připravovat večeři. N a 
krájela zeleninu a maso, um yla salát a d a 
la vy ky no ut těsto na d om ácí chléb. P r o 
střela na stůl nejlepší d a m a ško vý ubrus
a stříbrné příbory. D o cínového stojanu
zasadila d lo u h o u červenou svíčku a zapá
lila. J a k o p ře d k rm po d áv ala a v o k á d a pl
něná šrim pam a.
“C o se děje,” řekl Bůh, když usedl ke
stolu. “Svět hladoví a my m ám e ho stinu .”
O dsu nu l talíř s p řed k rm e m a pokrčil nos
nad p lno u mísou zeleniny a masa. Ulomil
si z d om ácíh o chleba a kousek posypal
solí. Vložil so usto d o úst a po m alu žvý
kal. Z a chvilku řekl:
“ Myslím, že jsem se o tebe postaral.
Máš všechno, co potřebuješ, máš d o k o n 
ce m n o h e m více než většina lidí n a světě,”
a spokojeně říhl.
Ten večer, když Eva ulehla d o svých
satinových prostěradel, n em ohla d lo u h o
usnout. R u d á , lesklá látka, která dřív pří
je m n ě chladívala, pálila j a k o oheň. Eva
se převracela ze strany n a stran u a p o 
otevřenými víčky viděla Boha ve flanelo
vém py žam u a kostěných brýlích, ja k si
na vedlejší posteli čte. Doufala, že neví
nic o tom , jak s A d am em jedla jablko.
Ještě stále cítila tv ář p lod u v dlani, vůni
A d am o v y kůže, je h o hladkost a drsnost,
pro h lu b in k u v hrudníku, kde m u chybělo
žebro. Těšila se ja k usne a ve svém snu
znovu poběží rozkvetlou lo u k o u k veliké
ja b lo n i, p o d ktero u A d a m sedával se spí
cím lvem u nohou. Mezitím Bůh nalisto
val v o h m a t a n é boží knize kapitolu
“ Sny”. Čekal, až Eva usne. P o zoro val ji
p o očku, ja k se točí v horkých p ro s tě ra d 
lech, p řek ládá své štíhlé nohy, je d n u přes
d r u h o u a vystrkuje růžová chodidla, aby
si je ochladila. Ještě po řád si nebyl jist,
zd a neudělal hloupost, že dal Evě je n o m
dvě nohy. Docela d o bře m oh la mít čtyři
j a k o pes n eb o šest j a k o pavouk. N oh y to 
tiž Evu velice šlechtily. Kdysi, když ne
m o hla usno ut, hladíval Bůh m ěkká bříš
ka Eviných palců a vyprávěljí p o h á d k u o
ovečkách, ja k přecházely úzkou lávku. A
když konečně usnula a zdála se mu o pu š
těná za spuštěným i víčky s dlouhým i řa 
sami, dal jí sen o louce, květinách, lvu a
jednorožci. Č asem se d o snu vloudil
A d a m , ale jak , Bůh nevěděl. Stvořil ho
ta k dáv no , že už z apom ně l kdy, a pak,
když ho omrzel, vyjmul m u žebro a uhnětl si Evu, krásnější a dokonalejší.
A d a m a o dhodil d o kůlny na haldu ne
p otřebných věcí a vůbec nepočítal s tím,
že ho Eva, které dal vše co p otřeb ov ala a
více, vyštrachá n a svých tou lkách rájem.
Dnes, když přišla d o m ů a ústa jí voněla
šťávou z jablek, dovtípil se kolik uhodilo.
A čkoliv měl hlad a talíř s d o b ro ta m i, kte

ré Eva navařila, byl vítanou zm ěnou v
u b oh ém televizním m enu posledních let,
nem ohl se d on u tit ab y ochutnal, jelikož
věděl, že jídlo nebylo p řipraveno z lásky
k němu, ale z přebytku energie, kterou si
Eva přinesla s sebou zároveň s oblakem
jablečné vůně. O d sunul tedy p o k rm a
ulomil si kousek chleba. Teď měl hlad a
kručelo m u v břiše. Když měl hlad, by zlý
a zlomyslný.
Počkej, nevděčnice, j á ti ukážu, ra d o 
val se škodolibě v d u ch u a když Eva k o
nečně přeci jen usnula, vytáhl z nočního
stolku, z pod starých prášků na spaní a
medicín proti kašli, svou o p rý sk ano u
kouzelnou hůlku. Udělal s ní nad Evou
několik klikyháků a odříkal z kapitoly
snů p á r nesrozumitelných formulí. P o 
to m zhasl, n ah m atal hladký okraj své
vlněné deky, strčil si palec do pusy a
okam žitě usnul.
T u noc a všechny příští, p o k u d se Evě
vůbec něco zdálo, byl to sen o podzim ní
louce, kterou bičuje vítr a déšť. Hledala
na ní A d am a, ale jeh o místo pod jab lo n í s
o pad an ým i listy, zelo p rá zd no tou . Hle
dala jed no rožc e a srn ku a ochočeného
lva. P o d nízkým, šedým nebem si ťuhýk
napichoval m rtvou m yšku na osten tr n 
ky. N ěkdy zakopla o tlustého hada, který
se plazil m o k r o u trávou. Jelikož měla od 
jak živ a fóbii z hadů, křičela hrů zo u a
p robouzela se svým pláčem. Ještě na p o 
kraji sp á n k u slyšela, ja k se had chechtá a
je h o hlas jí přip om ínal Boha, který se
takhle smával, když se m u n á h o d o u něco
povedlo.
□

Karel Kryl
(Z připravované sbírky
Krylias a Odysea)
R oztály sněhy. Z im a pílí k jaru.
My cpem se bu řtem s vášní hltavou.
Seiferta s H o ro u d ám e d o Bazaru:
vždyť v o d a z Volhy p ro u d í Vltavou,
p ok ry tá lejny,
líně se vleče k
V pivu se to pí
a pů lk a buřta,

n a b o b tn a lá sm radem,
Ústí nad Labem.
P a n o r á m a s H ra d e m
jím ž se nadlabem !

Plánujete d ov olenou na Floridě?
J A S M ÍN V IL L A M O T E L
801 S. Oceán Blvd.
Pompano Beach, Florida 33062
Tel.: (305) 941-7930

Jedn olo žnico vé byty s kuchy ňk ou •
Pokoje s k uch yň ko u • H otelové p okoje
s ledničkou • B arevná televize a telefon
v každém pokoji • Velký bazén • Pouze
100 m od moře • Kulečník • P in g -p o n g *
Shuffleboard • Barbecue • O bch od y a
restaurace nablízku
Těší se na Vás Vaši krajané
Lajoš a J a n a N aňákovi

Juraj Tuhý

Vízum do Európy
“The strangest figures we saw were the
Slovaks, who were m ore ba rb arian th a n
the rest...”
B ram Stocker: D R A C U L A , 1897
P eter Ja ro š je bezosporu naj úspěšněj
ším proza ik o m strednej generácie sloven
ských spisovatel’ov. Je h o posledný ro 
m án T isícročná včela bol odm ěněn ý štátnou cenou K lementa G o ttw ald a a recen
zenti sa pretekali v pochvalných výlevoch: Pre Ivana Sulíka (Slovenské pohťady) je Tisícročná včela, m o cný m rom án o m , ktorý na modernej myslitel’skej
a umeleckej úrovni zabezpečuje viacrozmerné poznanie slovenského života a
Břetislav T ru h lá ř (P ravd a) považuje Ja ročovo dielo za “d o k lad vyzretej epiky
slovenskej prózy” .
Nik iný ak o talentovaný Ju raj J a k u bisko sa podujal sfilmovať Tisícročná
včelu a na poslednom film ovom festivale
v B enátkách (M o stra In ternazionale del
Cinem á) dostal jeho filmový opus cenu
La Felice del C inem á, k to rú udeťuje
C en tro C u ltu ra di Palazzo Grassi. J a r o š
sa podielal a k o spoluscénarista n a to m to
prekvapivom úspěchu bratislavskej K o
liby. Ešte v B enátkách povedal ku veci:
“V rom áne, v scénáři i vo filme išlo o to,
aby sme dokázali hoci maličký podiel
Slovákov na súčasnej po do bě světa...”
O ko lo trojice protagonistov, slovenských
roPnikov M artina, S a m a a V alenta Pichandovcov vybudoval Jaro š svoje tek
tonické lešenie, z kto réh o vrhá po hťad y
do mýtických hlbok. Spiacemu hrdinovi,
paťdesiatjedenročném u Martinovi sa zjaví sym bol pracovitého slovenského n á ro 
da, “tisícročná včelia m a t k a ”. A ko slo
venská D em eter šepce “viem všetko o
tvojich p redkoch, o tebe, o vás všetkých,
a b udem vedieť všetko o tvojich deťoch,
vn u k o c h a p rav nu ko ch ...” Len čo sa milý
včelár zobudí, stihne sa už jeho syn p o m i
lovat’ “ na k an ap e” s “m lad u č k o u M á rio u
D u d á č o v o u ”. Ja r o šo v a diagnóza milost
ného a k tu zneje: “ pud plo denia vyvolával
v nich čoraz prudšiu vášeň...” E rotickým
scénám patří obzvláštna - ta k m e r staromilská - po zornost’ ro m án o p isc a Jaroša.
M artin Pic h a n d a si s dojatím spom ína na
prvé stretnutie so svojou milenkou Zelkou, s kto ro u sem -tam zvykne klam ávat’
svoju u rob enu ženu: “S u kn ička sajej vyšmykla vysoko nad kolená a v podvečern om prítm i p r u d k o zasvietila bieloba jej
mocných stehien.”
A rchim edovym b o d o m dědinského
priestoru je prirodzene židovská krčma.
K rčm ár Gersch, ak o inak m á “d ob rú , ale
neobyčajne šporovlivú židovskú d u šu ”,
k to rá sa “niekol’k o k rá t p ře m o h la”, aby z
času na čas sedliakom, jej majitel’ ofero
val p oh árik pálenky. J e d e n z nich, richtársk y syn J o z e f Ň ad er sa zamiloval d o
Gerschovej dcérky M arty a verejne zvěs
toval čudu júcem u sa krčm ářovi: “J a milujem vašu M artu. P restúpim na židov
skú vieru, talm ud sa naučím naspam áť,

hebrejsky sa naučím , jiddiš sa naučím ...”
otec zamilovaného Jozefa sa o celej zále
žitosti “ p otajo m k y zhovára s krčm áro m
ak o rodný brat” .
Vo volných chvíPach sa zaoberá bývalý
murár Pichanda geografiou. Tu začína
Jaro š ironizovat’, keď nechává Slovákov
kolonizovat’ Molucké súostrovie. Prirodzene nepočínajú si přitom inak ak o Briti,
alebo H olanďania. Naučili “d o m orod cov
po slovenský” a vzápátí rozšířili medzi
nimi “všetkv Stúrove spisy, Hollého eposv a získali dvetisíc odberatePov Sloven
ských p o h l’a d o v ”. Slovenskí argo nau ti sa
vrátia po dlhej ceste nazad d om ov , do
rod néh o Liptova - do židovskej krčmy,
kde “zapili vel’kú radost”’.
V
krčme presvedčuje učitel’ Orfanides
“svojich troch bývalých žiakov” : “Všetci
ch udobní sme proletáři, musím e sa spo
jit’, p o to m bude naša vola! Proletáři všetkých krajin spojte sa!” N ezabúdajm e píše
sa rok 1891... E šteaj na smrtePnej posteli
starý učitel’ s plačom konštatuje: “Tisíc
ky, stotisícky bojovníkov preliali krv za
lepší svet. Ale ja som sa bál! H anb ím sa
za to, moji milí...”
Ja ro ša akosi opúšťa vždy invencia, keď
začína robiť akési historizujúce inventá
ře: “okrem převahy Slovákov a neskorších p á r N em cov stali sa H ybanm i aj M a 
ďaři, niekoPkí Poliaci, Židia či viacerí pobielohorskí Česi”. Krásné metafory ako
“feudalizmus mizol v útro bách dejín ako
křivá šabPa v pošvě”, alebo “a ko rýchlo
kysnúce cesto rozpínal sa kapitaliz
mus”.... D ru hý Pichandov syn Valent
odíde d o P rah y na štúdia, kde m u “chvíPu aj politika drásá dušu” . RozmýšPa, že
či m á d okončit’ d o k to r á t filozofie, alebo
“vrátiť sa z Prahy na pevnú zem! D o
mov!”
So slovenskou m urársk o u p a rto u chodieva na roboty M aď ar Biró Tolký, ktorý
‘sa pred rokmi přiženil v obci do chudobnej pastierskej rodiny a naučil sa pekne
po slovenský” . Maďarský murár, priatel’
P ichan du je sociálnym d e m o k ra to m . Us
tavičné lanári P ichandu d o strany a požičiava mu, čuduj sa svete, nem eckúsocialno-dem ok ratick ú tlač. Č itatel’ si zaiste
vie přestavit’, a k o slovenský roPník hltal
nemeckú lekturu. “A rbeiter W ochenkronik”, alebo “ Die W ah rh eit”.
S a m o P ich and a nezadržatePne stárne,
synovia žijú ich sam ostatn ý m životom a
čitatel’ sa dozvedá rózne historické skutočnosti, akože “v d ru h o m desaťročí
dvadsiateho storočia kapitál vytasil svoje
zbraně a bojoval nePútostne o uhorský
trh ”. J a r o š popisuje s chuťou “arogantný
a smělý maďarský kap itál”, vďaka ktorému “vznikali m o nopoly a kartely” ... A
“ přišla vojna”. J a r o š si rád zalyrizuje tiež naša slovenská tradícia, v šakán o například takto: “Vojna Pahúčko spadla
medzi Pudí, skoro akob y z neba božia
m a n n a ” . V zápatí však nasadzuje a u to r
ironizujúco-vecný tón na spósob: “a voj
na žila! Rozliční európski nacionalisti
rozhodli sa potěšit’ starý kontinent vese
lou vojnovou melou. Milovníci vojny,
panovníci, ministři, prestavitelia vePkokapitálu i m alokapitálu pokladali si za
česť a povinnost’ zvelebovat’ vo jnu ” .

Karel Trinkewitz

Bon jour, monsieur Kolář!
Vzpomněl jsem sedmdesátin Jiřího
Koláře už řadou článků, ale když jsem
dostal nové číslo “ Západu” , napad
lo mě, že pro tento časopis třeba ni
kdo o Kolářovi nenapsal: a tak to č i
ním aspoň takto form ou čtenářského
dopisu. Byl jsem totiž v poslední době
nucen číst to lik kunsthistoricky pe
dantických textů (píši totiž knížku o
jiném českém umělci ve xilu ), že bych
se chtěl vyhnout tom u obvyklému vy
počítávání výstav, bibliografických
údajů a historických dat - a napsat
prostě jen to, co mě při vyslovení Ko
lářova jména napadá.
V
těchto dnech jsem byl vyzván,
abych udělal plakát k výstavě na po
čest Jiřího Koláře (poněvadž jsem tu
výstavu vyprovokoval). Pro tu výsta
vu jsem přichystal triptychon z dekoláží z plakátovacích stěn u Národního
divadla v Praze, z pařížské ulice Saint
Severin a ham burské Holsteiner
Chaussés, kde bydlím. A protože mi
letos v květnu Jiří Kolář věnoval svou
koláž z obrazu Gustava Courbeta “ V
ateliéru” , napadlo mě, že nazvu svůj
triptychon podle jednoho Courbetova obrazu, který se jm enuje “ Bon
jour, m onsieur Č ourbet” , obdobně tedy: Bon jour, m onsieur Kolář!” . Bu
de se tak jmenovat celá výstava, jíž se
účastní řada mezinárodně renomova
ných umělců a m noho Kolářových
přátel.
Z Československa obeslali výsta
vu Bohum ila Grógerová, Josef Hiršal,
Ladislav Novák, Eduard Ovčáček a
Miloš Urbásek. Z exilu pozdraví ne
stora vizuální poezie Eva Janošková,
Čestmír Janošek, Jiří Hilmar, Jan Kotík, Jan Koblasa a František Kyncl. Z
oblasti experim entálního umění cituji
P ich and ov ho v n u k a ho d in ára Petra
zajali cárski Rusi a zajatém u honvédovi
jeh o “dozorca, usmievavý ruský voják,
ktorý m u bol nakloněný, pošepol” : “ Ne
bojsa, Peťa, uže budet lučše, ty v Piter p o 
jedeš” . V P e tro hrade pridelia P etra Pi
ch an d u do Putilovského závodu, kde sa
naučí spievať ruské pěsničky, “za necelý
týždeň sa naučí a z b u k u ”, a začína “p o 
maly chápat’, že čo chcú bolševici”. Pře
rod slovenského zá pecníka a v je h o osobě
symbolický přechod slovenského n árod a
na stran u p o k ro k u - preč z ú dajného zápolia dejín, to to všetko má v sebe v Ja r o šovom popise rysy biografie svátých, ktorí boli naprv ničomníkmi. Hagiografia
d ro b n é h o remeselníka vrcholí: “ keď na
vlastné oči videi Lenina na S tlpovom n á
městí, uveril celkom ” vo vec revolúcie.
Vo svojej pozo ru ho dn ej extáze “z abudne
P ichanda myslieť na m atku , na otca i súrodencov” - musel totiž s revolucionármi
“schvalovat’ Dekrét o mieri” . Na poslednej straně rom án u , historizujúcej eskapá
dy v najlepšej tradicii slovenského realis-

jen některá jména, celkový výčet by
byl příliš dlouhý. Za mnohé jm enuj i K.
B. Scháuffelena, Daniela Spoeriho,
Helmuta Heizenbúttela, Luigi Belloliho, Franze Mona, Ferdinanda Kriveta,
Gúnthera Ueckera, W infreda Gaula,
Gerharda Ruhma, Wolfa Vostella a
Emmeta Williamse.
U žvtě ch to d n e ch (Kolářslaví naro
zeniny 29. září) oslavili jeho dílo Něm
ci článkem a mnoha reprodukcem i v
barevné příloze "F rankfurter Allgemeine Zeitung" a v kulturní rubrice
textem českého teoretika Tomáše
Štrause.
tického ro m á n u s lyrizujúcimi pasážami
vypovie P ichanda posledně poučenie:
“Ani farári. ani učitelia, ani slovenský k a 
pitál, ani světová vojna za nás nevyriešili
to. čo musíme vyriešiť sami! Med nosia
do úl’a včely... My sme tie včely!”.
Jaro šo v rom án, ktorý slovenskej próze
mal byťakým si vízom do E urópy je vlast
ně sklam aním . J ed n á sa tu vlastně o dva
do seba násilím vtisnuté prozaické ú tv a 
ry, jed en epický a d ru hý pseudoideologický: žial’ ta k á to kom binácia našu p ró 
zu od jej tradičnej p rotim od ern osti ne
zachrání. Ja r o š si p rácu okolo svojho
epického včelína uPahčil: všetci sú s ním
spokojní a nad tým by sme sa mali p o za
stavit’.
Peter Jaroš: Tisícročná včela, 1979, 1982,
V y d a v a telstvo S lo v e n s k ý spisovatel',
Bratislava, n á k la d 25 000 vvtla čko v, Kčs
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O p ra v a
N a s tr.5 , v e 3 .k o lo n ě . 7 .řá d k u z d o la , d o š lo k tis k o v é c h y b ě .
V ě ta m á zn it: S n a d \ o a le p o s to ) a u t o r ů k z r á d c ů m n e jm e 
n o v a n é m u K u n d e r o v t a jm e n o v á n e m u M ic h a lo v i a le s 
p o ň n a z n a č e n tím

A pařížský tisk bude jistě v září plný
příspěvků o Kolářově díle. Vždyť Pa
říž, spíše než kterákoli metropole
umění, je ideálním místem k oslavení
díla umělce, který proslavil českou
kulturu jako kdysi před ním František
Kupka, Jiří Mucha, Otakar Kubín
(Coubine) a dnes Milan Kundera.
Protože nepíši kunsthistorické po
jednání, budiž mi dovoleno čtenářsky
reagovat na články v posledním čísle
"Z ápadu” , především na ty, které mají
za téma emigraci a situaci umělců v
Československu (a také v Čechách
po roce 1848 - myslím na Havlíčka a
Němcovou). Když jsem se letos v
květnu v Paříži ptal Jiřího Koláře, jak
snáší exil, řekl mi, že už sesžil s Paříží,
že nem yslí s nostalgickým utrpením
na Prahu, kterou mu zakázala Husá
kova okupační gubernská vláda. Je
třeba vidět Koláře v jeho ateliéru, kte
rý je přeplněn hotovým i díly a mate
riály k novým pracím. A je třeba také
znát svobodom yslnou Paříž, tolerant
ní ke všem a srdečně nakloněnou
všem, kdo mají co čin it s uměním.
Jiří Kolář v podstatě neemigroval:
protože už dávno před svým vyobco
váním z Prahy byl čestným občanem
světového m oderního umění. Je sa
mozřejmostí, že jeho jm éno zná kaž
dý vzdělaný člověk na Západě. A jest
liže se obrazně říkává o někom, že “je
doma ve světové kultuře” , potom to
na Jiřího Koláře platí doslova.
A při té příležitosti bych rád řekl pár
slov k problému, který je tak často
zmiňován i na Stánkách “ Západu” otázce československých emigrantů.
Je hořké, stále znovu se přesvědčo
vat, že většina z nich jen využila poli
tické situace po roce 1968, aby se pod
politickým pláštíkem odporu k reži
mu v Praze hospodářsky výhodně za
bydlela v teplých místečkách bohat
šího světa. A že tom u tak je, k tomu
lze použít jako indikátoru jejich vzta
hu k československé kultuře v exilu.
Zeptejte se kteréhokoliv nakladatele,
galeristy, vydavatele časopisu, kolik
em igrantů se zajímá o českou knížku,
o díla českých umělců, o časopisy.
2ádnv z těchto hospodářských utečencu Kolářovo jm éno nezná, tím
méně jména jiných, mladších uměl
ců. T ito lidé em igrovali jen na území
konzumních požitků, nezajímá je ani
světová kultura, ani dokonce kultura
jejich hostitelských zemí.
Nedávno mi jeden český básník na
psal, že někdy má dojem, že naši lidé
si ani svou kulturu nezaslouží. Jak by
nás ostatní tedy v této kulturní poušti
netěšilo, když naši umělci jsou oce
ňováni na m ezinárodním fóru, když
čteme o cenách, udělených Josefu
Škvoreckému, Milanu Kunderovi, J i
římu Kolářovi.
V článku Josefa Škvoreckého čtu o
Havlíčkově situaci po návratu z Brixenu, že jen Němcová se odvážila po
zdravit ho na Národní třídě (tj. na Ferdinandce). Když mi přátelé psali, že

po restaurování Slávie už není na
svém místě “ Kolářův stů l” , ptal jsem
se, jak by asi dnes chodil těmi místy
Jiří Kolář a kdo by se odvažoval ho
pozdravit a zastavit se s ním pod do
zorem fízlů, kteří za námi v těch “ praž
ských” dobách chodívali.
Vzpomínal jsem na to, když jsme s
Jiřím Kolářem a básníkem Ivanem Di
višem (který slaví šedesáté naroze
niny týden před jubileem Kolářovým)
jeli pařížským metrem. Kdysi jsem si
hrával v pražském metru s fíz ly na ho
něnou - občas za mnou pak přišli až
do Slávie a sledovali mě až ke Kolářo
vu stolu (nebo taky “ U tygra” ke stolu
Bohum ila Hrabala, který se rozčilo
val, že mu fízlové kazí chuť na pivo).
Jiří Kolář se v Paříži cítí dobře, je po
chopitelné a dobré, že se tam cítí do
ma.
Nedávno jsem viděl v hamburské
televizi film o Jiřím Kolářovi. Mezi ji
ným se ho ptali i na jeho plány do bu
doucna. A Jiří K o lá řjim odpověděl na
co myslí, při své sedmdesátce: že by
rád ještě deset let pilně pracoval. To
mu jistě přeje i velká obec jeho přátel
a obdivovatelů.
Bylo by jen dobré, kdyby jich bylo
co nejvíc i mezi em igranty. Těm, kdo
čtou tyto řádky, bych rád doporučil
knížky Jiřího Koláře, které vyšly v na
šich nakladatelstvích (O čitý svědekArkýř, Mnichov; Odpovědi, 68 Publishers, Toronto). Am eričtí a kanadští
zájemci jistě ještě mohou získat kata
log z minulé výstavy Jiřího Koláře v
Guggenheimově galerii. A sam ozřej
mě by každý zájemce o dílo a živo t J i
řího Koláře měl číst Vaculíkův “ Český
snář” , který je Kolářem inspirován a je
mu i připsán. Najde tam atmosféru
Slávie z let 1978-79 a Jiřího Koláře
obklopeného přáteli. Snad se někde v
Praze sejdou a oslaví Jiřího Koláře
samizdatovým sborníkem. My, kdo
jsme s ním vystavovali kdysi v Praze
ve Spálově galerii, se aspoň sym bo
licky shromáždíme na výstěvě “ Bon
jour, m onsieur Kolář!” v Essenu.

□

Omluva redakce
Časopis Západ se omlouvá, že v
srpnovém č. 4/1984 uveřejnil článek
Václava Havla Politika a svědomí bez
uvedeni cop yrig h tu R O W O H L T
VERLAG a ve zkráceném zněni, což
nebylo v intencích Václava Havla. Ce
lý text si čtenáři mohou přečíst v č.
72/84 Svědectví, č. 4/84 Listů nebo č.
6/84 Českého slova. Omlouváme se
tak Rowohlt Veriagu i Václavu Havlo
vi.
Hezká, inteligentní 28-letá brunetka,
lyžařka, švýcarská občanka, výborná
hospodyně a kuchařka se chce se
známit s hezkým krajanem do 40 let
za účelem sňatku a založení rodiny.
Zn.: Fotografie a osobní informace
nutné.

Naši vtipálkové
Skutečná tvář
zaprodanců
Rudé právo, 26. července 1984
K protičeskoslovenské činnosti
emigrace na Západě
Praha 25. července (ČTK) - Česko
slovenská tisková kancelář obdržela
ve středu osobní dopis Stanislava
Svobody, náměstka m inistra zahra
ničních věcí ČSSR. Vrací se v něm k
některým okolnostem jednání o pro
puštění čs. občanů zadržovaných v
Angole organizací UNITA a odhaluje
protičeskoslovenskou činnost em ig
rantů na Západě. V dopise se uvádí:
“ V nedávných dnech probíhal v ital
ském městě Perugii III. evropský kon
vent za jaderné odzbrojení.
Na tom to shromáždění vystoupil i
sm utně známý renegát Jiří Pelikán,
který se na Západě rád vydává za
představitele ‘socialism u s lidskou
tváří'.
Při jednání o osvobození dvaceti
československých občanů odvleče
ných UNITA z A lto Eatumbely nám
představitel tohoto hnutí řekl, že v do
bě, kdy naši představitelé vyvíjeli ma
xim ální úsilí o osvobození našich ex
pertů, různé emigrantské organizace
a jejich činitelé usilovali o pravýopak.
Doslova otřesně na nás zapůsobilo
jeho sdělení, že Jiří Pelikán v několika
intervencích žádal zamezit jejich pro
puštění a dokonce navrhoval UNITA,
aby byli postříleni. Takový je tedy
skutečný m orální profil tohoto ‘bo
jovníka za mír, za svobodu a lidská
práva'. Tak hluboko klesl člověk, kte
rý by nám chtěl dávat lekce z vlaste
nectví, z humanismu a demokracie. O
to víc nás těší, že přes úsilí takovýchto
krvelačných stvůr se našemu vedení
podařilo zajistit šťastný návrat našich
občanů k jejich rodinám a pracovním
kolektivům .”
Pozn. Západu
Redakce požádala Jiřího Pelikána o vyjád
řeni.

Opustit, zradit?
Tribuna, č. 21/84
... Je možné takovou krásu nemilovat,
tuto Prahu, naši zemi opustit, zradit?
Ano, jsou takoví, kteří to dokázali
pod vlivem vidiny snadného blahoby
tu, zlákáni nepřátelskou propagan
dou proti naší socialistické společ
nosti, často z nerozvážnosti či faleš
ných představ a iluzí. Odešli, utekli za
hranice a tam jsou teď zhusta v řa
dách nezaměstnaných nebo se růz
ným způsobem protloukají životem.

Pozdě bycha honit. Těžko tito lidé na
cházejí odvahu přiznat přimo svou
chybu. Raději předstírají, že se mají
dobře, a omílají známou písničku o
svobodě a lidských právech. A to už
vůbec nemluvme o vyložených poli
tických dobrodruzích a zrádcích své
vlasti, kteří jsou schopni všeho, natož
opustit a zradit svou vlast.
Ale nechrne utečence svému osu
du, který si připravili, a těšme se radě
ji denně z úspěchů a z rozvoje naši so
cialistické společnosti, těšme se z
kulturního bohatství a krás celé naší
vlasti a mějme vždy v sobě dost dobré
vůle nejen m ilovat tuto zem, ale i pro
její rozkvět cílevědomě pracovat a
překonávat všechny obtíže, které ži
vot přináší.
Jiří Nevole,
Praha 6

Návrat ztraceného
syna?
Dikobraz 30/84

Dopisy
Panu kardinálu
FRANTIŠKU TOMÁŠKOVI
arcibiskupovi pražskému
Vatikán 1. května 1984
Dopisem ze dne 8. února t.r. Vaše
nejdůstojnější Eminence mě in fo r
movala, že příští rok katolická církev
v Československu oslaví 1.100 výročí
sm rti sv. Metoděje, Apoštola Slovanů,
pohřbeného na Moravě.
Současně Vaše Eminence mi po
slala vřelé pozvání k oslavení takové
ho jubilea spolu s Církví tohoto náro
da s připojením , že se věřící Česko
slovenska vroucně modlí k Pánu, aby
nástupce Petra mohl osobně předse
dat slavnostem, p řipojit se tak k ra
dosti biskupů, kléru a věřících a utvr
dit všechny ve víře, přinesené jim
velkým apoštolem Metodějem.
Děkuji velmi srdečně Vaší nejdůs
tojnější Eminenci, stejně jako tisícům
věřících, kteří se připo jili k vroucné
mu pozvání. Jako pastýř všeobecně
Církve hluboce pociťuji touhu je p řij
mout, tím víc, že jde o vzpom ínku na
hlavního Apoštola, který nám Slova
nům přinesl neocenitelný dar víry.
Jestliže to okolnosti dovolí, velmi
rád přijdu k osobním u předsedání
oslav tak šťastné události.
S radostí posílám Vaší Eminenci
zvláštní apoštolské požehnání, které
rozšiřuji na všechny njd. biskupy a
Ordináře, na kněze, na řeholníky a
řeholnice, na bohoslovce a všechny
věřící to ho to mně tak drahého náro
da.
Jan Pavel PP li.

Na naše tenisové a vůbec sportovní
činovniky se zase jednou usmálo
štěstí. Po mnoha měsících přijel do
Československa favorit Lendl. Ale
start tohoto ryzího profesionála za
naše barvy v Davisově poháru proti
Francii vzbudil rozpaky. Především
u těch lidí, kteří se domnívají, že profesionalismus a principy socialistic
kého sportu se v samé podstatě roz
cházejí. Když se však jedná o vítěz
ství, principy zřejmě musí jít stranou.
Je-li to jinak, jistě to široké sportovní
veřejnosti příslušní tělovýchovní čin i
telé vysvětlí.
Domácí start nevyšel Lendlovi urči
tě podle jeho představ. Po tom, co o
něm je i není známo, si kdekdo mys
lel, jak snadno se svými soupeři za
Článek burcující vědomí
mete. Vždyť jsou to hráči na světovém
Hned po p ře čten i článku od V. Tá
žebříčku dost daleko za ním. Po po
rážce s Lecontem a pracném vítězství borského (Rok 1984 ve světě, č. 3/84)
nad Forgetem, a hlavně po nepře jsem neodolal, abych Vám nenapsal
svědčivé hře, si zase prostý sportovní pár vět o svých pocitech. Nebudou
fanoušek asi řekl, jak mohl v zahrani asi dost neutrální č i vyvážené, p ro to 
čí p řijít k “ balíku” . Vždyť o Lendlovi se že stručně řečeno jsem nadšen Vaši
říká (nebo ví?), že je m ilionář. Ovšem p rá ci a významem, který přináší.
Je to zase “je n o m " další jeden člá
ani v tenise se peníze lehko nevydělá
vají. Povrdil to sám Lendl: “ V posled nek z mnoha, které b urcu jí vědomi, a
ních dvou měsících jsem měl nesmír které by m ěli čist všichni lidé, k te ři si
ně náročný program... Jsem nejen fy  p ře ji žit ve světě se spravedlnosti pro
zicky, ale také psychicky unaven.” všechny, kde slova m ají zatim původ
Sam otný start v Davisově poháru byl ní význam, pro nějž vznikla.
Rád bych dal přečíst tento článek
určitě psychicky také náročný. Vždyť
Lendl přijel na poslední chvíli, musel i svým am erických kolegům, k te ři ve
si zvykat na rodnou vlast, m luvit rod své podstatě by taky rádi zachovali
nou řečí a přizpůsobit se našemu ži dem okracii, ale vlivem špatné práce
televize (nic jiného ve valné většině
votnímu stylu.
Na podzim se bude hrát další zápas ani nesledují) vlastně ani neví, jaké
Davisova poháru se Švédském. Pro nebezpečí m im o raket jim ze země,
klid svůj i Lendlův by se měli tenisoví kde včera znamená zítra, hrozí. Mátečinovníci hluboce zamyslet nad star li zněni článku v angličtině, prosím
tem hráče, který nemá kdy ani na od pošlete m i jej co nejdříve. Moc diky
počinek, natož na přípravu k repre za vše a vydržte!
O. Fencl, USA
zentaci socialistické vlasti.

Přímluva
Dovolte mi, abych Vám vyjádřil tou
to cestou dik za Vaše neúnavné a
šlechetné úsili v otázce dvojího ob
čanství Čechů a Slováků.
Bylo by třeba, aby chátra, která na
jedné straně slibuje věrnost státu,
který ji p řija l jako politického uprch
líka a na druhé straně zase režimu,
jehož nejsvětějšim cílem je tento svo
bodný svět zničit, pykala za svou zra
du.
Přimlouvám se za to, aby byl podán
na příslušných místech v parlamentě
návrh na zbaveni kanadského občan
ství těch, k te ři požádali kom unistický
režim o t.zv. úpravu vztahů a vlastni
platný československý cestovní pas.
J iří Sobota, Kanada

Zpráva Alfa Advertising Agency, USA:
“ Pro muže, který navštívil kterou
koli zemi Latinské Ameriky, není pře
kvapením, že ženy jsou tam velmi
atraktivní. Mají krásné obličeje, sen
zační postavy a m ilou povahu. Chtějí
opravdu potěšit muže, kterého milují.
Jejich manžel je jejich celým životem.
Kostarika: Nejkrásnější ženy, vy
hledávají lásku a romanci, zvláště s
Američany.
Panama: Podobně jako v Kostarice,
ale mnohé divky doma mluví a nglic
ky, protože jejich předkové byli Jamaičané, kteří stavěli panamský prů
plav. Mnohé mají čistě španělský
původ. Jsou zvyklé na Am eričany a
vyhledávají je.
Kolumbie: Krásné dámy volného
smýšlení, a často můžete dokonce
potkat dceru bohatého majitele ká
vové plantáže.
Honduras: V této chudé zemi žije
m noho krásných žen. Jsou velmi od
dané svým manželům.
Mexiko: Upřímné dívky, většinou
velmi hezké, různého zaměstnání, od
chudých venkovských dívek až k lé
kařkám, sekretářkám a majitelkám
obchodů. Pro m exickou dívku je její
manžel v životě vším!
Filipíny: Původně španělsko-orientálni kultura, v poslední době víc amerikanizovaná. Mnohé ženy mluví ang
licky bez potíži. Mnozí Am eričané a
Kanaďané mají krásné zážitky z těchto
exotických ostrovů.
El Salvador, Nikaragua, Guatema
la: Existují možnosti, ale přísné nábo
ženské nebo úřední předpisy zakazu
ji inzeráty, vyhledávající ženy pro
Američany...
... Jestli máte zájem o manželství,
řekněte to ve svém inzerátě, a buďte
připraveni na pytle dopisů."

Kanada dnes platí
daleko víc
důchodcům,
kteří to
potřebují.
Kanada zvýšila starobní pojištění pro
immigranty a osamělé jednotlivce.

Jestliže je Vám 65 let nebo víc a
bydlíte v Kanadě nejméně 10 let, máte
na ně nárok.
Navíc dnes zaručujeme
immigrantům — seniorům,
kteří dostávají částečný
důchod — v případě
nutnosti — plnou
kanadskou penzi.
IIP
Jestliže dnes dostáváte
částečný důchod a
G uaranteed Incom e
S u p p le m e n t výh o d y,
p"
zvýšení je v platnosti
již:
okamžitě. Mělo by se
/rV A
tak stát automaticky.

Osamělí penzisté, kteří dostávají
Guaranteed Income Supplement a
Spouse’s Allowance benefits mají tyto
výhody zvýšené o $50.00 měsíčně:
$25.00 počínaje červencem a dalších
$25.00 v prosinci — navíc k normálnímu
důchodu.
NYNÍ MÁTE NÁROK NA VÍC
PENĚZ. OVĚŘTE SI TO U SVÉHO
MÍSTNÍHO ÚŘEDNÍKA NEBO
NAPIŠTE NA:
Income Security Programs
P.O.Box 9750
Ottawa, Ontario
K1G 4A6

