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Svět
A

Stanislav Reiniš

přesně opačný než ten, který předví
dali klasici marxismu.
Nové způsoby zpracování a distri
buce inform ací dále způsobují, že se
zkracuje doba mezi vytvořením nové
informace, kupř. výzkumem, a uvede
Příčiny tohoto stavu, který je více
ním této informace do praxe a jejím
méně stejný ve všech tzv. socialistic
využitím.
kých zemích, vyplývají ze samotné
Současně s tím to vývojem se zača
podstaty socialism u. Lenin se kdysi
ly měnit i vztahy mezi lidm i a vztahy li
shlédl v kapitalistických m onopo
dí ke státu. Čím více technologie lidé
lech, a věřil, že až se dostanou do ru
používají, tím víc pociťují potřebu být
kou “ proletariátu” , budou tím nejlep
spolu, účastnit se na veřejných zále
ším možným systémem hospodaření,
žitostech a dění. Naisbitt ve své knize
který může existovat. Ve své knize o
říká, že společnost se přestavuje od
“ Imperialismu jako nejvyšším stádiu
spoda.
Decentralizace, která je
kapitalism u" dokonce naznačoval, že
umožněna novými rychlým i způsoby
im perialistické m onopoly jsou vlast
komunikace, nahrazuje dřívější cen
ně zárodkem socialismu.
tralizovaný systém politiky s prezi
Jenže pozdější vývoj tzv. kapitalis
dentem a Kongresem v čele státu. V
mu ukázal, že m onopoly, tito ekono
období 1981-1982 přijal 97. Kongres
mičtí dinosauři, pozvolna přestaly být
celkem 500 zákonů. Jednotlivé státy
tím nejlepším systémem. Jsou těžko
však přijaly přes 50.000 zákonů. Lidé
pádné, konzervativní, se sklonem k
v obcích a jednotlivých státech se
byrokracii a zkostnatění. Snaží se vy
domnívají, že opatření, která se jich
rábět a vnucovat lidem stejnou věc,
týkají, mají být také jim i schválena.
pokud to jde. Proto také kupř. dyna
Počet občanů, kteří se pravidelně za
mičtější, progresivnější japonští a zábývají místními žáležitostmi ve “sku
padoněmečtí autom obiloví výrobci
pinách sousedů” (Neighbourhood
málem dostali na kolena americké gi
Groups) přesahoval v roce 1980 25
ganty, jako je General Motors a
m iliónů.
Chrysler, takže Chryslera vláda mu
Statistiky, dokazující tento vývoj,
sela dokonce dostávat z bankrotu.
jsou přesvědčivé, a příkladů je m no
Naštěstí další vývoj americké spo
ho. Ještě v nedávné m inulosti se lidé
lečnosti nezávisí jen na m onopolech.
příliš politikou nezabývali, a stále ješ
Am erická společnost se v současné
tě nemají velký zájem o volby do cen
době bouřlivě mění, a N eisbitt tyto
trálních orgánů. O to větší je však zá
změny ve své knize podrobně popisu
jem o záležitosti, do kterých je možno
je. Průmyslová společnost, tak ja k ' bezprostředně zasahovat. Celkově se
existovala na severoamerickém kon
zdá, že vývoj jde od reprezentativní
tinentě po dlouhou dobu, se mění ve
demokracie, kdy volený reprezentant
společnost “ inform ace” . Jiným i slo
jednou za čtyři roky odjel na zasedání
vy, tím hlavním v ekonom ii dnes ne
Kongresu a už o něm nikdo neslyšel,
jsou peníze, ale znalosti. Zatímco dří
k dem okracii přímé. Ta je umožněna
ve mohl úspěšně konkurovat v eko
právě zlepšením komunikace moder
nomii jen fin an čně siln ý jedinec, dnes
ními prostředky.
má největší naději na úspěch jedinec
Z těchto důvodů, říká Naisbitt, se
se znalostmi. Znalosti se nedají
společnost centralizovaná, vybudo
ovšem dost dobře m onopolizovat, vy
vaná na hierarchii podřízenosti a nad
tváří a hromadí je velké množství lidí,
řízenosti, mění ve společnost, kde
pro které jsou inform ace a znalosti
jednotlivé skupiny spolu kom unikují
zdrojem síly i obživy. Inform ace jsou
na základě rovnocennosti a vytvářejí
navíc produktem, který nespotřebo
sítě vztahů. Velké instituce, velká
vává neobnovitelné zdroje surovin a
města, velké odbory, velké továrny
energie. Naopak, zpracování infor
ztrácejí přitažlivost a význam.
mací může energii a zdroje šetřit. Tak
Na tento vývoj se dívám s uspokoje
kupř. kontrola osvětlení měst nebo
ním, ale také tak trochu se závistí. U
bytů počítači může ušetřit mnoho
nás doma vývoj probíhá právě opač
cenné energie.
ně. Centralizace v rámci státu se mění
Tento vývoj také vede k nesmírné
v centralizaci v rámci celé RVHP, a
mu obohacení společnosti. Na jedné
nejen města nebo okresy, ale i celé
straně se již jen 12% pracovních sil
národy toho mohou čím dál tím mé
v USA zabývá přímo materiální výro
ně. To samozřejmě zpom aluje hospo
bou (údaj z května 1983, podle Davida
dářský a společenský vývoj ještě víc.
L. Birche z MIT). Na druhé straně
Jednoho dne se naše děti budou na
prudce roste počet pracovních příle
Československo jezdit dívat jako se
žitostí, a to asi o dva m ilióny ročně (v
my díváme na vykopávky Pompejí.
sedmdesátých letech). Nejsou však
Výrobní prostředky ovládané stranic
ve velkých podnicích. Většina jich je
kou byrokracií patří do m inulého sto
v malých podnicích do třiceti zaměst
letí, a taky v něm navždy zůstanou.
nanců. To ukazuje na rychlou decen
Jeden malý příklad toho, jak se v
tralizaci podnikání, a je to proces
Československu brání rozvoji m oder

Kam kráčíš, Československo?
Am erický národohospodář John
Naisbitt vydal nedávno knihu “ Megatrends” , která se stala okamžitě
bestsellerem. Pro nás, kteří sleduje
me směr vývoje tzv. socialismu a tzv.
kapitalism u, je to velmi zajímavé čte
ní. Podvědomě je člověk srovnává s
tím, co jsme kdysi dávno četli ve stra
nickém tisku v Československu. Ná
hodou jsem ve stejné době četl i nové
povídky Ivana Klímy “ Moje první lás
ky” . V době před únorem tam otectechnik a utopista líčí nedospělému
synovi, jak za socialismu bude vše ji
né.
“ Nádherné stroje přemění úplně
tvář života... Obrovské generátory vy
robí dostatek elektřiny a automaty
zhotoví téměř bez lidské účasti a hlav
ně bez námahy dostatek bot, látek,
nádobí stejně jako ledniček, praček,
autom obilu a kombajnů...ze světa
zmizí nedostatek...a nebudou války...
nastane soudružský věk...” No, tatín
ka fantastu brzo po únoru za to zavřeli
a on pak litoval.
Socialistická utopie, kde se v před
stavách soudruhů školících masy
pásla obrovská stáda kostrom ských
krav (což byla záruka vysoké dojivosti) a soudružský ochotně rostla Štejnmanova telata, se však, jaksi, neusku
tečnila. Začíná se však uskutečňovat,
v úplně jiné formě, a vůbec ne v socia
listickém zřízení, ale jinde. Nedávno
to velmi přesně popsal Ota Šik v Lis
tech (duben 1985). Srovnal ekono
m ický vývoj Československa s vývo
jem západního Německa, tedy dvou
zemí, které na konci druhé světové
války byly přibližně na stejné ekono
mické úrovni. Brzy po válce na tom
bylo Německo dokonce o něco hůře.
Sikovo srovnání je fantastické. V
roce 1981 byla produktivita práce v
západním Německu dvaapůlkrát vyš
ší než v Československu. Vzpomeň
me s pietou, jak kdysi Lenin rozpo
znal, že socialism us zvítězí nad kapi
talismem jen tehdy, až bude mít vyšší
produktivitu práce. Ve světle faktů se
toto vítězství ztrácí v nedohlednu.
Z vyšší produktivity práce vyplývá i
vyšší osobní spotřeba, a dokpnce i
vyšší společenská spotřeba. To, čím
se socialismus kdysi tak pyšnil, zdra
votnictví, školství, sociální zabezpe
čení, kultura, je dnes v západním Ně
mecku uspokojováno asi dvaapůlkrát
lépe než v Československu. A nejen
to. V NSR je v průmyslové výrobě za
městnáno 28,5% pracovních sil. V
čSSR je to 36.7%. To znamená, říká
Ota Šik, že Spolková republika může
použít víc pracovních sil na rozvoj
služeb.

ní technologie, stojí za pozornost: V
plátku Haló sobota vyšel dne 20. dub
na 1985 článek Ladislava Alstera “ Na
návštěvě v bance dat” . V Praze na 2ižkově otevřeli nedávno "N árodní stře
disko automatizovaného přístupu k
zahraničním počítačovým sítím na
bázi dat” , ve zkratce NSAP. Z něj je
možné získat přístup k inform ačním
bankám - databázím -v západních ze
mích i v SSSR. Podobná střediska
existují i v jiných zemích onoho svě
ta - v SSSR, v Bulharsku, Kubě a Viet
namu.
Podle toho, jak středisko v článku
popisovali, jsem poznal, že se jedná o
pom ěry skoro bukolické. Mají tam
dva term inály, na které jsou připoje
ny tiskárny. Tiskárna umí i kreslit,
praví reportér, přesněji řečeno, vy
tiskne hlavní body nákresu, které se
pak tužkou spojí a dokreslí. Pane Bo
že. Mají tam prý pět m iliónů inform ací
uložených v paměti dvou počítačů,
jednoho z NDR a jednoho z NSR. Ne
vyčetl isem, jak to vlastně myslí. Pět
m iliónu hesel? Pět m iliónů bytů? Ne
vím. M ikro, na kterém tento článek
píšu, má deset megabytů, tedy deset
m iliónů bytů, v tvrdém disku.
Není ovšem důležité to, že pět m i
liónů bytů je směšně málo, že tiskár
na má tiskn ou t obrázky celé, a třeba i
se stínováním, a že podobné, ale
mnohem výkonnější zařízení tady má
každý obchodník s realitami. Důleži
té je, jak se to to středisko využívá,
kdo je používá a za jakým účelem.
Protože je to jediné československé
spojení k databázím celého světa,
myslel jsem si, že je v provozu ve dne
v noci a že tam lidé stojí frontu. Vůbec
ne. Vyřizují dva tisíce dotazů za rok.
Tedy sedm za jeden pracovní den. No
vinář se tázal:
“ A to si tedy může každý posílat do
tazy kdy chce a kam chce?”
Odpověď zněla:
"Vůbec ne. Tobě jsme to dovolili ja
ko novináři, a taky proto, že bys to ji
nak nepochopil. Dotazy může dávat
jenom řádný uživatel a těch je něco
málo přes čtyřicet...”
“A jak se pozná řádný uživatel?”
"Především tím, že má s námi uzav
řenou smlouvu o užívání. Ve smlouvě
má být v některých případech uveden
pověřený pracovník uživatele, který
musí k vyslání dotazu osobně přijít a
ručí za to, že dotazů nebude zneužito
třeba pro soukrom é účely... D oporu
čuje se, aby při zpracování byli pří
tom ni i autoři dotazu."
Tedy to, co mi tady dělá laborant,
nebo se občas poradíme v knihovně o
form ulaci dotazu, je v Českosloven
sku opevněno třem i kruhy zákazů.
Brána vědění fízly neprodyšně obšancovaná.
Což je jádro problém u. V Kanadě se
dnes uvažuje o tom , jak zpřístupnit in
form ační banky každému, i těm, kteří
by m ohli inform ace použít pro “sou
krom é účely” , třeba jak se nejlépe dě
lá teriyaki. Předpokládá se, že by ten
to přístup mohl prudce zlepšit pro-

Václav Táborský

Guatemala — curva peligrosa
Proč tam?
Mí usedlejší kamarádi se ptají, proč
jsem tam lez. Důvody jsou tři. Ještě
jsem tam nebyl. Slyšel jsem, že je to
krásná země. A někdy s úšklebkem
dodávám: chtěl jsem se tam podívat,
než to převezmou kom unisti. Ten
druhý důvod je asi ten pravý. Guate
mala a jihovýchodní m exické státy
stojí opravdu za podívání. Yucatán a
přilehlé oblasti jsou (s jedinou výjim 
kou, o níž brzy uslyšíme) jediným
místem z celé Latinské Am eriky, kde
jsou lidé příjemní. Jinak je tam plno
historických památek, ale ta součas
nost, ta stojí za psí pšouk. Lidé jsou
tam na sebe skoro tak hrubí, jako kdy
by tam už byl socialismus.

lik nevřeští, jako ty bledé děti Evropa
nů a jejich zámořských bratranců,
kterým byl od mládí odpírán jak prs,
tak i pocit jistoty. To je aspoň má teo
rie, vysvětlující příjemnou povahu In
diánu vůbec a Mayů zvláště.
O indiánském názoru na život spo
lehlivý průvodce praví: Indián ponese
vaše zavazadlo třeba sto kilom etrů a
neřekne si za to víc, než by dostal do
ma. Pro něj je obchod něco jako spo
lečenský akt, jako spolupráce. Indián
si nikdy nepomyslí, že by z toho mohl
zbohatnout.
Tento citát platí, pokud mluvíme o
pravých Indiánech, nezkažených ob
chodní chtivostí, zanesenou do těch
to končin bílými lielmi.

M ALÝ IN DIÁN SE NESE

V
Guatemale je však mile. Lidé se
usmívají, nelají si, tu risty příliš neodírají. Asi proto, že valná většina obyva
telstva jsou Indiáni. Praví, nekřížení,
nemesticovatí. Potomci Mayů. Č isto
krevní Indiáni jsou vychováváni jinak
než bílé tváře. Jak se děťátko narodí,
je položeno do manty, neboli obdél
níkového textilního přehozu, jehož
dva protilehlé cípy matka uchopí a
zručným spirálovitým švihem přeho
dí na záda, zaváže pod krkem na dva
uzle a vyrazí do nového dne. Kojenec
je tak v neustálém kontaktu s m atči
ným tělem, má pocit jisto ty a bezpe
čí. Potomek je takto hýčkán až do vě
ku 18 měsíců nebo i dvou let. Pak tod uktivitu práce, vzdělanost i způsob
života. Možná, že z toho bude velký
vládní program.
Tak to ale Československo nemůže
dělat. Nesmí.
_

Jak cestovat
Když chce někdo vyrazit do těch
nejistých končin, musí se zachovat
podle soudruha Fučíka. Je dobré být
bdělý a ostražitý. Oděv nenápadný,
spíše odrbaný. Texasky zastaralé a
roztřepenější než je má schudlý ho
nák koz a dojič lam z Kordillier. Pas, le
tenku a podstatu majetku je nutné
přechovávat v podlouhlém váčku,
obepínajícím pupík, pod trenýrkam i
nebo jágrovkam i nebo co to tam má
te. Peníze pro denní spotřebu nedba
le zapnuty v kapse u košile. Do prkenicového otvoru vložte objekt, jehož
ztráta vás nepřivede do stavu amoku
nebo vražedné pom stychtivosti.
Jak se někdo kolem vás hádá nebo
se v tlačenici příliš mačká na tělo, mu
síte si okam žitě uvědomit, že jste ob
jektem kapsářů, chmatáků, loupežní
ků. To je univerzální poučka, která

platí v pařížském metru, na plážích v
Riu i v uličkách Quita. Když jsem tedy
ledabyle coural trhem v půvabném
městečku San Francísco El Alto v zá
padní Guatemale a všiml si drobného
muže, který se kolem mne prodíral se
zoufalstvím králíka, určeného k ne
dělnímu obědu, hned jsem věděl, že
ze mne jeho pom ocnice asi už tahá
předměty, jako kouzelník ty zmíněné
králíky ze svého cylindru. Takový po
cit se mi velice protiví. Ráznějsem za
stavil, otočil se o 180 stupňů, povšiml
si pickpocketky čili kapsářky přímo
za mnou, zařval nahlas “ ladrones” či
li "zloději” , zatímco oba pachatelé se
vytratili jako slepýši ve vysoké trávě.
Hned jsem zkontroloval stav svého
majetku. Pochopitelně se řídím ra
dou moudré britské cestovní knihy
“ South American H andbook” a neta
hám s sebou nic, oč bych nemohl p ři
jít. Ale z profesionálních důvodů s se
bou nosím fotokam eru s vynikajícím
dlouhým objektivem a desítky expo
novaných filmů. Cestovní šeky, jak
vám Karl Malden do omrzení zopaku
je, jsou nahraditelné. Tak jsem tedy
zjišťoval, co se té kapsářce podařilo
vykonat za pět vteřin. Sáhl jsem do prkenicové kapsy. Knoflík byl rozepnut
a obsah uzmut. OK, nosil jsem tam
stočený toaletní papír. Dále. Sportov
ní taška přes rameno se šesti odděle
ními a nenápadně ukrytým i zipy. Tři z
nich roztaženy. Filmy exponované i
ostatní nedotčeny. To ovšem jen díky
tomu, že jsem měl kliku. Před několi
ka m inutam i jsem nakoupil závěs na
zeď, vyšívanou blůzu pro svou dra
hou a několik malebných stužek.
Všechny objekty jsem vehementně
nacpal do již přeplněných oddělení.
Zlodějka se tedy nemohla svými vše
tečným i prstíky protáhnout až pod ty
textilie, a tak byl můj vizuální záznam
výletu zachráněn. Protože se mi
ulehčilo, ocenil jsem profesionalitu
zločineckého páru. Za pět vteřin jed
na kapsa a tři zipy. Ještě, že jsme mě
li jak Fučíka, tak i skauty a já byl jak
bdělý, tak i připraven. Ale to byl jediný
incident. Může se vám stejně tak při
hodit na evropském kontinentu. To
mě tak nerozladilo.
Cestovatel proboden či zastřelen?
Výlet byl vcelku pěkný. Letěl jsem z
Toronta do Cancúnu na Yučatánském poloostrově, odtud do Belize,
bývalého Britského Hondurasu, do
Guatemaly a přes mexické státy
Chiapas, Tabasco, Yucatán a Q uintana Roo zase do Cancúnu azpátky do
mů.
Yucatán je poloostrov přátelský a
pohostinný. Jedinou výjim kou, o níž
jsem se zmínil v úvodu, jsem zažil tře
tího dne pobytu. Octl jsem se v Belize,
kónečníku světa. Každá normální
země má něco zajímavého, svou spe
cialitu, předmět, kterýtam vyrábějí lé
pe než jinde. V M ongolsku mají jurty.
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Československo vyrábí dobré sirky.
Ve státě Quintana Roo produkují nej
lepší sisálový provázek. Proto si ho
má milá žena odtud vezla šest kilo 
gramů, k nemalému obveselení pro
davačů i kolem jdoucích. To vše je
chvályhodné. Jenže ta Belize nemá
nic. Pokud nejste amatérskými potá
pěči, tak tam prosím vás nikdy nejez
děte. Já jsem si však nedal říct. Má
spolehlivá cestovní příručka pravila:
V Belize City nechoďte po setmění
neosvětlenými uličkami. Jak jsem lel
koval po večeři v přibližném směru ke
svému hotelu, musel jsem z jedné
osvětlené třídy odbočit do č tyřice ti
metrové uličky, která vypadala, jako
by tam svůj obchod provozovalaTonka Šibenice. A hle: příručka nekecala.
Náhle jsem měl příruční tašku utrže
nou od zápěstí, dva černé Jánošíky
kolem sebe a nůž na krku. Moc si nepamatuju, ale reflexy pracovaly. V
mžiku jsem byl asi o padesát metrů
blíže ke svému hotelu. Podvědomě
jsem se řídil staročeským příslovím o
tom, kdo vyhraje. To nejlepší však ná
sledovalo. Když jsem v em ocionálním
rozrušení volal na policii, řekli mi or
gány: “Ale kdepák, my nepůjdeme
TAM! To vy, vy přijďte SEM!” Tak
jsem jim rozhořčeně vysvětlil, že ne
chci být ještě třikrát přepaden než
tam dojdu. Majitel hotelu, člověk
místní, jim pak zavolal znovu a poved
lo se mu přesvědčit tamní SNB. Za půl
hodiny si to pak přihasili čtyři policis
té, takže se nebáli. Všechno jsem jim
popsal, oni slíbili vyšetřit a poslat do
klad pro pojišťovnu, ale nevyšetřili,
neposlali.
Pokud jde o dramatické zážitky,
ještě mě chtěl jeden dentista v Mexi
ku zastřelit. Nebylo to m otivováno ani
politicky, ani sexuálně. Neohrožoval
jsem ani jeho přesvědčení, ani jeho
ženu. Stalo se to v krásném městečku
San Cristobal de Las Casas, v ještě
krásnějším státě Chiapas. Dorazil

jsem k večeru a chtěl se ubytovat ně
kde poblíž autobusového nádraží,
protože jsem si zakoupil jízdenku do
historických ruin Palenque na šestou
hodinu ranní. Jak jsem tak rázoval,
povšiml jsem si malebného pohostin
ství. Kdosi měl vynikající nápad kou
pit celou stráň, přehlížející staré měs
to San Cristobal, jeho náměstí a pod
loubí, kopečky jak homolky, i s křížo
vými cestami a kaplemi, a vystavět na
té stráni dvacet bungalovu se vším
komfortem , sprchami, toaletam i i kr
by. Tak jsem se v jedné z těch dvaceti
“ posadas” ubytoval, pokochal se
nádherou města před západem slun
ce, chvíli pozoroval dentistu, který
si v jedné místnosti toho starého špa
nělského sídla zařídil ordinaci a vrtal
nějakému nebožákovi šestku vlevo
nahoře, a pak jsem dal příkaz podom kovi, aby mě vzbudil o páté. Autobus
do velice vzdáleného Palenque jel jen
jednou denně.
Ráno jsem se probudil sám, spako
val a vyrazil. Podomek nikde. Sešel
jsem po schodech, obrostlých bujnou
vegetací, k úpatí stráně, bušil a volal.
Nikde nikdo. Tak jsem se opřel do
dveří, solidně zamčených a vyvrátil
je. Octl jsem se uprostřed typického
španělského dvora. Hlavní dveře na
těžkou závoru a další tři zámky, spo
lehlivá obrana proti nájezdu Pancho
Villy, Komančů, Ali Baby i Džingis
Chána, a to všech dohrom ady. Bušil
jsem, volal jsem. Nic. Tak jsem od
stranil závoru a začal lom covat hlav
ními dveřmi. Náhle se objevil drob
nější muž v županu na těle a s revol
verem v ruce. Mířil střídavě na mé za
žívací a rozmnožovací ústrojí. To mě
vyvedlo z míry. Pán začal křičet, cože
to dělám. Já na to, že jsem host a že
mě nikdo neprobudil, abych mohl
včas odcestovat. A ten ozbrojenec
nato, že jsem mu zničil starožitné
dveře. Ten revolver pořád směřoval
do míst, která jsou mi nejdražší. Už
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jsem se v duchu viděl na zemi, s kul
kou v těle, jak vypouštím ducha v da
lekém Mexiku, pomyslel jsem v té
chvíli na svou drahou ženu i na čtená
ře Západu, kteří se už nedočkají mé
vzrušující reportáže. Mezitím jsem lá
manou m exičtinou vysvětloval své
názory na vztahy v pohostinství, včet
ně povinností hostitele, ale moc jsem
se při tom nehýbal, aby náhodou ten
prstík na spoušti sebou nervózně necukl. Ale ten muž mě neposlouchal a
znovu mlel o tom, že prý ty antikvární
dveře. Slíbil jsem, žeškodu nahradím.
A to prý né, ty prý jsou moc drahé. Ať
si tedy řekne, kolikpak. A ten pán se
podíval na mé náramkové digitálky s
budíkem a s počítačem. Zachtěly se
mu. Tak jsem rychle a ochotně vydal
kořist. Byly zakoupeny u Honest Eda
a stály $5.99. Ale ta hlaveň mi pořád
směřovala k mému dvanácterníku,
neřku-li třinácterníku. Náhle mě na
padlo: “ Vy jste ten dentista, který to 
hle vlastní?” Ano, byl to ten dentista.
Zaim provizoval jsem cosi o univerzit
ní kolegialitě. On je z univerzity, já
jsem z univerzity. Nabídl jsem vizitku.
Hlaveň zakolísala. Proboha, nebyl to
špatný tah? Není proti vzdělancům?
Nebyl. Podařilo se mi apelovat k jeho
vyššímu principu mravnímu, jak by
řekl soudruh Jan Drda. Náhle ten pán
vsunul revolver do kapsy županu, na
táhl ruku a řekl, že se omlouvá. Já
jsem nadšeně potřásal jeho rukou, a
že se taky omlouvám. Ale on byl hrdý
Mexičan a tvrdil, že se omlouvá ještě
víc. Já se nedal překonat, však my
jsme si ve starém kraji ne nadarmo
cvičili své schopnosti sebekritiky až
do úplného sebeoblbení, a přiznával
jsem, že jsem měl asi-křičet do více
světových stran a bušit na více dveří.
A pak d o kto r vysvětlil, že tam u něj
bydlí to lik am erických hippíků, kteří
jsou často velice zdrogovaní, a tak ze
začátku nevěděl oč jde, jestli třeba
někdo z těch nahulenců neví co činí.

A tak jsme si pumpovali rukama,
omlouvali se, chápali své motivy, do
sáhli jsm e stavu totálního m ezinárod
ního sbratření, měl by nás vidět so
chař Pokorný, ten rudarmějec s tím
českým barikádníkem si nikdy tolik
nerozuměli jako já, adoptovaný Ka
naďan s tím m exickým ranhojičem.
Ty hodinky jsem mu nechal, dveře
byly opravdu starožitné a vylomené.
Podomek odemkl vrata a já dorazil na
autobusové nádraží včas, dojel do
Palenque, navštívil krásné ruiny v
džungli za největšího horka, které
jsem kdy zažil, lezl jsem po^schodech
pyram id a paláců a tem plů nahoru a
dolů a zapotil jsem se při tom skoro
to lik jako toho chladného rána, kdy
jsem měl opravdu na krajíčku.
Nejlacinější země
Přes ty drobné překážky to byl hez
ký výlet. Guatemala opravdu stála za
to. Lidé milí, památky nádherné a zá
žitky pro m ilovníka lidového umění
nenahraditelné. Na jaře a v létě r. 1985
to byla patrně nejlacinější země na
světě. Měnovou jednotkou je tam je
den quetzal, vyslov kecal. Kdysi se
rovnal americkému dolaru. Ale v po
pisované době kurs dosáhl skoro tři
kecajy za dolar.
Můj hotel v Guatemala C ity se spr
chou a se vším kom fortem stál asi
$3.65 za noc. Autobusová jízdenka do
míst vzdálených šest hodin jízdy asi
82 centů. Autentická mayská soška
třicet kecalů, autentická kopie třic e t
dva, o riginální replika původní napo
dobeniny třicet šest. A krom ě mayských sošek a náhrdelníků a vyřezá
vaných lidových masek a huipilí (huipile je krásně vyšívaná blůza) tam by
ly ještě stužky a závěsy a koberečky a
ubrusy a kožené tašky a vyšívané sa
ky, paky, čabraky a čamary (čamara
je vlněná deka s m alebnými orna

menty, píše se jinak, vyslovuje stej
ně), a mnoho jiných výrobků nevída
ného půvabu.
Nevěděl jsem, co zakoupit. Připadal
jsem si, jako když jsme za své první
cesty na Západ navštívili se ženou op
tika v Mnichově. Chtěli jsme vybrat
pěkné obroučky pro dámské brýle.
O ptik nás ve svém vcelku malém
krámku zavedl ke skříni a vytáhl šup
lík. V šuplíku bylo asi čtyřicet rámeč
ků, jeden zajímavější než druhý. A
druhý šuplík. A třetí. Č tyřicet šuplí
ků, v každém čtyřicet rámečků. Ta
možnost výběru nás, tehdy konzu
m enty socialistického trhu, nabízejí
cího čtyři druhy brýlí všem občanům
bez rozdílu, od Chebu až po Čiernu
pri Čope, ta rozm anitost nás zdrtila.
Prchli jsme od toho optika, protože
dávat lidem možnost široké volby
nám tehdy připadalo jako nezodpo
vědná frivolita. Kapitalismus na nás
vystrčil svou odpornou hlavu, jednu
ze čtyřiceti ve čtyřiceti šuplících.
Přesně tak jsem si zase připadal v
Guatemale, když jsem nevěděl, jaký
ubrus koupit, jaký keramický svícen,
jaké ornamenty. Ta země je ráj pro tu 
risty a svobodné podnikatele.
Curva peligrosa
Každá země se turistům jeví zcela
jinak než lidem domácím. Naši zá
padní kolegové, kteří navštívili Prahu,
také chválí Karlův most a Hradčana,
protože se nikdy nedostanou za ty
povrchní vizuální dojmy. Nedejme se
tedy poplést a svést krásnými výšiv
kami guatem álských žen z Tolim ánu
a chlapců z Čučumatánu a podívejme
se na politické problém y této labilní
země.
Curva peligrosa je půvabná cedule
u silnice, kterou jsem si chtěl odm on
tovat a přivézt jako trofej, ale v mumraji těch dram atických záležitostí mě
to už nenapadlo. Znamená to “ nebez
pečná zatáčka” , když to chcete mer
m om ocí vědět. Tou nebezpečnou za
táčkou Guatemaly je politická situa
ce.
M noho lidí se mě ptalo, je -li tam
bezpečno. Ještě si pamatují zprávy o
povstalcích, kteří se tam občas vysky
tovali před několika lety. Jeden Ka
naďan dokonce zcela vážně mé ženě
prohlašoval, že jenom za letošní rok
tam bylo povražděno deset tisíc Guatem álců - a hádejte kým! Ano, am eric
kými im perialisty. A to ten hloupý pán
ani není členem Kaštanových m arxistů-leninců-stalinců-adropovistů. Na
dezinform ačním oddělení v Moskvě z
něho musejí mít radost.
Tak jak to vypadá doopravdy. Pos
lední teroristické akce skupin, které
si říkaly guerillas, se odehrály v r.
1982. Ještě dodnes vidíte tři mosty,
které ti revolucionáři vyhodili do po
větří na Panamerican Highway v zá
padních provinciích. Tím se zajisté
velice zavděčili vesničanům, kteří pak

nemohli dovézt své zboží na trh. Ale
my tu nebudeme řešit problémy, jak
získat obyvatelstvo pro radikální způ
sob života. Tehdy vláda zavedla přís
né kontroly, poslala do ohrožených
částí země několik pluků policie a
vojska a guerillas se vytratili. Neemigrovali na Kubu, ale rozhodli se přeč
kat v tichosti několik dalších let. U
každé vesnice a města teď potkáte
skupinky dobrovolných m ilic. Každý
dospělý muž musí sloužit dvakrát do
měsíce čtyřiadvacet hodin.
M ilice kontrolují cestující obyva
telstvo, a to hlavně v západních pro
vinciích, kde těch teroristů bylo nej
víc: Quiche, San Marcos a Huehuetenango. Na cestě autobusem z toho
posledního města s dlouhým jménem
až na mexické hranice (77 km) nás li
dové m ilice kontrolovaly jedenáct
krát. Nevím, co si od té povrchní kon
troly dokladů slibovaly. Snad si ti
dobrovolníci mysleli, že tam ti podez
řelí budou mít v občance v rubrice po
volání napsáno “ guerilla” . Ty prohlíd
ky mi připadaly dosti zbytečné. Pros
tý lid nikde ty kom unistické povstal
ce příliš nemiluje. Jak by také mohli
sympatizovat s lidm i, kteří vyvraždí
dem okraticky zvolené členy obecní
ho zastupitelstva i s jejich ženami a
dětmi, jak to dělají v El Salvadoru?
Jak by mohli obdivovat rudé revolu
cionáře, kteří prostým lidem, hlasují
cím v dem okratických volbách v Peru
(kde se voleb zúčastnilo několik levi
cových stran a prezidentem byl zvo
len člen sociálně-dem okratické stra
ny APRA) za účast ve volbách usekli
všechny prsty na pravé ruce? Tohle
dělali reprezentanti předvoje dělnic
ké a rolnické třídy v provincii Azacucho v Peru letos na jaře, můžete si
prohlédnout fotografie zmrzačených
vesničanů v denním tisku. Takže bol
ševičtí bojovníci, kteří tolik m ilují lé
tající třísky, mi v těch končinách příliš
starostí nedělají. Největším problé
mem je neudržitelná sociální situace.
Teď musím odbočit a prom luvit o
svých mnoha výletech do Latinské
Am eriky. V roce 1985 a ani před tím,
1980, jsem už nikde neviděl hladové
lidi, jako během své první návštěvy
před 13 lety. Chudí lidé tam samozřej
mě jsou, když si význam slova chudo
ba předefinujem e do osmdesátých
let. Ale hladem tam už lidé neumíra
jí. To je velká změna. Nejvíc mě pře
kvapila nevídaná prosperita v pěti ji
hovýchodních m exických státech.
Takže situace se mění, i když pom a
lu.
Největším problémem v Guatema
le tedy není revoluce, kteru by se tam
uměle snažily vyvolat fanatici vycvi
čení na Kubě a v Nikaragui.
Víme, jak pochodil revoluční play
boy Che Guevara v Bolívii. Rozhodl
se zavést revoluci v zemi, která pro
vedla agrární reformu v r. 1953. To mu
bohužel uniklo. Takže za celou dobu
svých akcí v Bolívii politicky neinfor
movaný Che neměl nikdy víc než pat
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náct stoupenců z řad dom orodého
obyvatelstva. Jak by také bolívijští
vesničané mohli sledovat velkého re
volucionáře, když museli obdělávat
svá políčka? V Guatemale je situace
bohužel jiná. Nebyla tam velká země
dělská reforma jako v Bolívii, ba ne
byla tam ani malá reforma, jako třeba
v Peru nebo El Salvadoru nebo v Me
xiku. Sedmdesát procent orné půdy
je v rukou dvou procent obyvatelstva,
přes dvacet procent v rukou několika
dalších latifundistů. Prostý lid prak
ticky skoro žádnou půdu nevlastní.
Reforma byla zcela mírná, tém ěř ne
patrná. Od r. 1970 pouze 10.000 bezzemků dostalo jakýs takýs záhumenek - a to je v zemi se sedmi a půl m i
lióny obyvatel jako když plivne do je
zera A titlán. Tak tohle je ta guatem álská curva peligrosa.
Situace se může zm ěnit k lepšímu.
V listopadu 1985 budou v Guatemale
po mnoha letech první dem okratické
volby. Jestli se nové vládě podaří pro
vést zemědělskou reformu, tak se v
zemi revolucionářům povede jako
Guevarovi v Bolívii. Pokud se nic ne
změní, budu kamarádům vykládat, že
jsem do Guatemaly jel proto, abych
zemi viděl, než ji převezmou komunis
ti, jak jsem vtipkoval na začátku.

nanga, o mužích ze vsi s malebným
jménem Todos Santos Chuchumatán
- Všichni svati z Čučumatánu - kteří
si sami háčkují překrásné límce a
manžety ke košilím. Slovo Čučumatán se stalo oblíbenou nadávkou v na
ší rodině. Pak je tu ještě šuple histo
rických památek. Tikal, snad nejkrás
nější mayské památky vůbec, Piedras
Negras, nepřístupné ani po zemi, ani
ze vzduchu, ale jen po voru na dravé
řece Usumacinta, Zaculeu poblíž
Huehuetenanga v západní Guatema
le, kde vedle pyram idy na malé hoře
sedláček s traktorem oře. Nebo by se
m ohly to čit film y o fnalebných guatemálských městech a trzích. M im o
chodem: ta složenina “-tenango" ve
jménech měst znamená “ místo” . Tak
Momostenango je místo oltářů, Quetzaltenango je místo, kde se vyskytuje
národní pták quetzal, Chichicastenango je místo zaplavené kopřivami.
Podle tohoto vzoru dom orodci překřtili krásné letovisko Panajachel na
břehu nádherného jezera Atitlán, s
výhledem na tři sopky, obrázek, zdo
bící pohledy, talíře i mince. Protože
se tam od šedesátých let vyskytovalo
plno hippies a jiných am erických vla
satců a bohémů a drogistů, říká se
Panajachelu tém ěř běžně “ G ringotenango” . Ale zpátky k filmovým námě
tům.
Až obalamutím nějakého inves
Mayská Madona
tora o sedmdesát tisíc dolarů, natoším hodinový dokum entární film o
V Guatemale si cestovatel nemůže dívce, kterou jsem zahlédl z autobu
nevzpomenout na film. Náměty? Asi
su.
jako u toho m nichovskéhooptika. Vy
Bylo jí patnáct, možná šestnáct let.
Stála uprostřed čtyřproudové tříd y v
táhnete šuple sociologické a máte pl
no námětů o vesničanech, kteří se v
hlavním městě, auta, náklaďáky i au
tisících stěhují do hlavního města. O
tobusy frčely kolem ní, zamořovaly
ženách, nosících náklady na hlavě a
vzduch černou m lhou a velkým rámu
sem. Ta dívka stála přesně uprostřed,
děti na zádech, o praní prádla pod vo
na chodníčku, který nebyl širší než
dopádem u toho jezera Atitlán, kam
dvě stopy, asi šedesát centim etrů.
jsme před chvílí plivali. Vytáhnete
Stála tam nepohnutě, skoro jako so
šuple etnografické a máte historky o
vyšívačkách huipilí ze San Lucas Tocha. Na levé ruce držela svou asi půl
limán, o tkalcích čamar z M omosteroční dcerku, která byla přisátá k mat
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čině prsu, diskrétně odhalenému pod
staženým ramínkem laciného trička.
Ve vztyčené dlani pravé ruky ta mla
dá žena držela vzácnou orchidej s ce
lým trsem, jestli se tom u tak správně
říká. U nohou měla ještě jednu draho
cennou orchidej z pralesa. To bylo
zřejmě všechno, s čím přišla ze své
vesnice v džungli do hlavního města.
S nemanželskou dcerkou a dvěma
orchidejem i, které se snažila prodat.
Ta dívka se po dlouhé m inuty nepoh
nula. Stála a čekala na kupce.
Ten film by byl samozřejmě o ní, o
její rodné, jejích přítelkyních, o mla
dých lidech, kteří každoročně zvyšu
jí počet obyvatel v hlavním městě o
celých osm procent, a snaží se tam
přežít. Mayská Madona není výjim 
kou. Šedesát procent dětí v Guatema
le se narodí svobodným matkám.
Proč odešla ze své vesnice v džungli?
Kde vzala ty orchideje? Jak žije její
rodina? Co hledá ta mladá žena v
hlavním městě, kde spí, jak se uživí?
Kromě ní bychom také ukázali každo
denní život její vzdálené příbuzné,
která ji nechává přespat v chalupě na
předměstí, zachytili bychom ji, jak
každého rána vyráží do u lic s m etro
vým košem ovoce na hlavě a s nej
mladším dítětem na zádech, doprová
zená svou šestiletou dcerkou, která
trpělivě nese v mantě na zádech své
ho skoro dvouletého bratříčka.
Tak tohle by byl film , který bych na
točil o Mayské Madoně, v krásné
Guatemale, ale ještě před tím, než se
tam něco zvrhne v té nebezpečné za
táčce.
□

Vym otali jsme se ošklivým i černoš
skými předměstími Pretorie, víc od
padků, haraburdí než na rezervacích
am erických Indiánů, a to už je co říci.
Směr obratník kozoroha, za obratník
do tropů.
Ale do “ Zeleného pekla" rozhodně
nedojedeme. Kdepak neproniknutel
né džungle, liány, jen je Tarzan roz
houpat! N ikoliv močály, bičující lijáky
a permanentní vlhkost, i když neprší,
a boty přes noc beztoho zplesniví.
Tak si lze například užít na Borneu, v
Malajsku, v části Brazílie, Indie, ba i
části Floridy. Kdežto v Jižní Africe - a
vlastně ve valné většině A friky - je ne
dostatek vláhy i zeleně. Jsme tu na
převážně "hnědém ” , na troud peče
ném kontinentě.
Tento severní Transvaal před námi
je velikánská rovina, s načervenalou
půdou, nevábnými trn itým i stromy,
keři, všelijakým křovím. Savannah čili
prérie, step, a ani jeden kokosovník,
chlebovník, banánovník, palma krá
lovská datlová.
Rádio v Datsunu funguje, bedlivě
nasloucháme. V m eteorologických
předpovědích se opakuje do a ng ličti
ny převzaté afrikánské slovo “veld",
předtím, předpokládám, že převzaté z
germánského “fe ld ” - pole, políčko,
tedy highveld - náhorní rovina, plateau; lowveld - dolina, nížina. Jedno
přechází v druhé náhle, někdy v pra
vém přímo úhlu, kilom etrový to
schod. Schod se jm enuje “ escarpm ent” , rovněž časté rozhlasové slovo,
a v Procházkově česko-anglickém
slovníku se dozvídám: “ úbočí, val,
stěna zákopu” . Též stěna tato horská.
Těší fotografy a ještě zajímavější pří
ležitosti poskytuje m otoristům , kaž
dým kilom etrem sto metrů nahoru či
dolů. A tudy někudy se kutáleli p roni
kající voortrekkers s volským i povo
zy, pošetile to odvážné karavany.
Silnice N 1, první národní, rovná,
dvousměrná, neděravá asfaltka, ale
kdepak autostráda - z Tábora do T ře
boně třeba vede něco im pozantnější
ho. Míjíme nevábný motel, motýlek.
Ale jak to, že nevábný, vždyť tohle je
Afrika, takové přístřeší najít, když se
nám před lety polám alo vozidlo v
Tanzánii!
Po levé straně silnice, metr, dva
metry daleko, je hranice světem ne
uznaného státu Bophutatswana. Tam
se buduje, investuje. K zájezdnímu
obchodu s uměleckým dom orodým
zbožím přijel s nákladním autem ob
čan z rovněž neuznaného bantustanu
Lebowa a pustil se do vykládání ně
kolika tuctů zcela totožných hrnců a
štítů. Ponoukl jsem ho k výkladu o si
tuaci: Ano, doba je obtížná, ale nezá
vislost má přece jen nějaké výhody.
Dříve nám všechno kontrolovala

R.S.A., teď si například sami rozho
dujeme o školství, co se má vyučovat.
Máme už i své letiště.
A též mají v Lebowě vzácné strate
gické minerály, ty až se začnou dolo
vat, Lebowa, vzdor nedostatku d iplo
m atických styků, zbohatne, zazáří,
přetvoří se v Kuvajt Afriky.
Projíždíme několika městy, hodně
se sobě podobají. Kvetoucí parky, ja
ko by panujícího sucha nebylo. Bougainvillie, poinsettie, hodné lahod
ných barev kolem dom ků v úhled
ných zahradách, piplají je černoši za
pár randů. U nás je hlavní ulicí Leni
nova třída, dříve Stalinova; zde je
Voortrekker Straat, třída pionýrů.
Město Nylstroorrva proč se tak hez
ky jmenuje: Pionýři se doploužili k
potoku a studiem mapy na zadní
stránce rodinné bible došli k závěru,
že toto jsou věru prameny Nilu. Závěr
jim stvrdil pahorek, prý ve tvaru po
škozené pyramidy.
Potgietersrus, další město na cestě,
je pojmenováno po pionýru Piet Potgieterovi. Jdu směnit peníze do
Volkskas, lidové banky, jež hrála
značnou roli v úsilí Buru dostat se k
moci. Sedláci, že prý hlupáci, v poli
tickém a zejména ekonom ickém pod
ručí spoluobčanů britského původu,
si před druhou světovou válkou zalo
žili banku - vzdorokam peličku, adnes
je to titan se stovkami odboček. A teď
v jedné filiálce odevzdáváme dolary,
bereme randy. Neopálené blond sleč
ny, trošku do kulata, úřadovaly sty
lem jak Prvního světa (rychle), tak
Třetího světa (kom plikovaně).
Vlevo před Nylstroom em je ona
Bophutatswana, vpravo z Potgietersrusu, hodinka jízdy a dojede se do
A friky nem odernizující. Však dosud
asi polovina černých Jihoafríčanů
nemá ponětí o bělošském způsobů ži
vota. V jejich končinách nikdo nemrští M olotovův cocktail, tam čekají zce
la nemoderní nebezpečenství.
Zpráva z vesnice Khureng nedale
ko města Zebediela, ona hodinka jíz
dy několika stoletími nazad z hlavní
silnice: Rok 1984, zde se vykonává
spravedlnost upalováním provinilcůZa čtrnáct dní za hrom obití šest bles
ků způsobilo škody na majetku. Po
škozená rodina si objedná čaroděje,
ten s pom ocí m agického zrcadla a
kůstek vržených na prašnou červe
nou půdu zjistí osobu, jež se provini
la, že blesk udeřil. Zub za zub, oheň
za oheň, pachatel je přivázán k po
pravčímu strom u a upálen.
Simon Dadlo, pokřtěný mladík s
am bicem i stát se konduktérem u drá
hy, poskytl instruktáž. Blesků jsou
dva druhy: ty, co neublíží, poslal Bůh;
ty ubližující posílají osoby, co se vě
nují černé magii.

Případ sedmého blesku: Zasáhl do
m orodou chatrč. Svoláno politbyro
čarodějů zjistit pachatele. V tom to
případě zjistili třicetiletou pachatelku
jménem Maria Kekana.
“ Blesk jsem nezpůsobila, ale rozsu
dek jsem přijala,” řekla paní Kekanová v pozdějším interview. “ Kdybych
utekla, tak upálí některého z mých
příbuzných,” dodala. Čili kolektivní
trestání stalinskou metodou, Andrej
Vyšinský by postup pochválil.
Tak proč nedošlo k jejím u upálení?
Šťastná náhoda, muška zlatá. Již
po rozsudku došlo ke svolání rozšíře
ného čarodějnického politbyra a k
němu přizváni kandidáti členství.
Těm - v rozporu sestan ova m istra nybylo dovoleno ex post facto v případě
paní Kekanové hlasovat. Kandidáti
čarodějové též použili m agického zr
cadla, vrhli kůstky na prašnou červe
nou půdu a po důkladném studiu se
přesvědčili o nevině obžalované. Vy
šinský by zajisté nesouhlasil. Navíc
vyložená to trakční činnost - další po
VENDSKA VESNICE
rušení stranických norem.
“ Vy běloši nám nerozumíte a ne
Fotografuji aspoň ceduli se země
věříte,” pravil bosý náčelník vesnice
měřičským sdělení, že to to je obrat
pan Elef Aphane, povoláním též uči
ník kozoroha. Nuže postavte se jed
tel, a jeho kolega, pedagog C ornelius
nou nohou do mírného a druhou no
přikyvoval. Vesničanu třeba někdo
hou do tropického pásma.
ukradne melouna. Okradený se vydá
A oběma nohama jsme v Pietersza čarodějem. Ten se dá do práce,
burgu, centru severního Transvaalu,
soustředí se, prokletí vyšle do velké
kdo ví po kterém voortrekkerovi je
dálky, až padesát mil daleko, a výsle
město pojmenováno. Zde tedy srdce
dek je ten, že zloděj přijde s melou
Buráků, jakási jejich Haná.
nem a s prosíkem, aby černé prokletí
Od Hanáků Buráků jsme si odsko
bylo sňato.
čili doprava na východ k tmavým kop
A proč že toto rasistické úřady do
cům, tedy již únik z totální roviny, k
volují? Z dvou důvodů rozličné pova
černošské University of the North.
Exkurzi v moderních prostorách a bu
hy. Jednak strach z restribuce je
dovách jsme si rozmysleli. Studenti
m ocný převýchovný a hlavně odstra
se tvářili nevřele a pár jich zahrozilo
šující prostředek (vizte § 1 čs. trestní
pěstí. Však je to jedno z učilišť, boha
ho zákona o účelu trestu). Za zabiti
zabití. A jednak do toho rasistům nic
tých na stávky, občasnou destrukci a
není, neboť tato oblast je v bantustadost permanentní p olitický radika
nu Lebowa, zde bělošské předpisy
lismus. A třináctiprocentní úspěchy s
neplatí. Tad se například v neděli smí
ukončením studia v termínu.
čepovat kořala, což je v R.S.A. zakázá
Toto je rovněž Lebowa, ale víc než
no.
padesát mil z Khurengu. Sem čarodě
Na hlavní silnici pokračujem e se
jové nedosáhnou s převýchovným i
magiemi.
starosvětskými a novosvětskými mo
Naší nejsevernější transvaalskou
tivy. Mají tu - a v celé zemi - dopravní
zastávkou se stalo město Louis Triukazatele, jež bych rád viděl napří
chardt, pojmenované, - ano, uhádli
klad v Evropě. Ukazují totiž, kolik je
jste - po voortrekkerovi Louisu Trikilom etrů k hotelu, restauraci, k od
chardtovi, pionýru z nejznam enitejpočívadlu podél vozovky. Kamenné
ších. Vedl karavanu dolů z kopců k In
lavice a stůl pod stromem, někdy i
dickému oceánu. Jak tehdy zdolat
strom chybí - ale aspoň něco. Porov
horské svahy, stráně, mužové se již
nejme třebas jezděním po anglických
vzdávali, m etodu sestupu pro volské
silnicích, úzkých, naprosto k nezasta
povozy vyřešily ženy. Výprava se vy
vení, natož k polední pauze se šlofí
pořádala se slony, Ivy, krokodýly,
kem v trávě.
zdolala hanebné vodní toky, ale v cíli
A přišel k nám pavián, na zádech dí
podlehla m alárii - komárům zabijá
tě a v hubě pomeranč.
kům.*
Kdepak jste pane paviáne, pani pa
viánové, sehnali pomeranče?
Pár kilom etrů za Trichardem , v
V tamější končině totiž nic citruso kopcích, zeleni, stranou, na velkých
vého neroste.
Prudce jsem musel zabrzdit, přes
* Cílem Trichardtovy expedice bylo dneš
cestu mířila ne ještěrka, ale ještěr,
ní hlavní m ozam bické město Lourenco
aspoň metr a půl. Kdo mi to ale uvěří?
Marques - vyslovte "M arx” . Překvapuje
Obluda zmizela v křoví dřív, než jsem
mě, věru mé mate, proč m arxistická vláda
' stačil nam ířit kameru.
poručila přejmenování na Maputo.

pozemcích, obsypané, místy až zasy
pané tropickou květenou, jsme obje
vili “clouds and hotel" s dvojjazyč
ným mottem "Dop en d u t” a “ Booze
and snooze” .
Burské prostředí, ale s britskou fo r
málností, málo nám pochopitelnou.
Proč vstupovat do jídelny s respek
tem, příslušícím katedrále, vžaketu a
s plným soustředěním na konzumaci
m istrných kulinárních výsledků v tra
dici Albionu, tedy vesměs šlichty, ha
nebných poloeintopfů, jež lze přát jen
vlastním větším nepřátelů?
Umyti, slušně oděni, jsme se dosta
vili ke stolu v jídelně té m ě řjiž zaplně
né. Páni v tmavém, dámy v dlouhém ,
na zdích hlavy a rohy ulovené zvěře.
Způsobili jsme šum. N ikoliv nepřá
telský, nicméně šum. Hlavy u stolů se
otáčely, pozorovali jsme výraz podi
vu - ale ne ten, který bych předpoklá
dal u carské smetánky v okamžiku,
kdy ji na hostinu zasklenými okny vle
tí bolševici, rozdupávajíce kaviár a
křišťálové předměty. Ne, nikoliv, jih o 
afričtí běloši si nás prohlíželi s podi
vem bez postřehnutelného negativní
ho náboje. Asi jako kdybych přišel
hodovat v doprovodu zebry, zebra
způsobné usedla, rozložila ubrousek
a docela dovedně zacházela s příbo
rem.
Číšník přinesl jídelníček nezvyklé
ho typu. Ne totiž označení krmě vlevo
a za tečkami cena vpravo - a být to v
Československu, ještě s další kolon
kou - 100 g. sk., sto gramů s kostí.
Vše, co jsmeo měli před sebou, byl
seznam chodů a jen s jednou jedinou
cenou R 6.00. Šest randů.
To je cena za jeden každý chod?
zeptal jsem se. N ikoliv - za celé po
schodí. Kolik si můžeme vybrat? Ko
lik chcete. Vše.
Šest randů se rovnalo čtyřem dola
rům. Přijet v době tohoto sepisování,
téměř bych u našich břehů platil ek

vivalent ceny za jeden hanebný ham
burger.
* * *

Dál na sever k Zim babwe a natož
pak za řeku Lim popo do Zimbabwe
jsme nejeli. Příliš tam zavádějí marxism us-leninism us v tropickém pro
vedení a též vraždění v kraji. A navíc
jsme měli pozvání jakožto V.I.P. velice im portant persóny - na tribunu
státních a stranických pracovníků,
dom ácích a cizích. Vendo, kde jsi,
kdo jsi?
Inu, bantustan, necelé dvě hodinky
jízdy na východ z Louise Trichardta.
Rozsahem 6,500 km2, severočeský
kraj je o něco větší; obyvatel 500,000,
z toho 70% zaměstnaných mužů má
práci v R.S.A. Ti jsou zdaleka největším zdrojem valut. Když začala nezá
vislost, země všeho všudy poskytova
la 12,000 pracovních příležitostí.
Znovu se vracím ke krajanovi, který
mi vyprávěl o bantustanech a užil
analogii s praotcem Čechem. Jak my
jsme p řišli do prázdné země k Řípu
jedním směrem a cikáni druhým smě
rem. A oni stále přichází, hrozně moc
se rozm nožují, jsou neasimilovatelní,
a z nás se stala zm enšující se menši
na. Proto tedy zřizování bantustanů cikánstanů tamhle za Popradem u
M e d zila b o rců .a ťsita m Rómové vlád
nou podle svých zvyklostí, ale sem k
nám je pustíme jen jako gastarbeitery
- kopáče, dlaždiče, kanálpucry, to
ano, ale n ic víc.
Slovo “ venda” prý znamená “ pří
jem né m ísto” , á la bellevue, krásná
vyhlídka, vila Boženka s gypsovými
trpaslíky a m uchom ůrkam i na zahra
dě. V m inulosti prý místo velké slávy ale velkým i slávami, někdejšími krá
lovstvími, císařstvími, se v Africe
chlubí kdekdo. Jen ať nelábrují: jak
by m ohli budovat kulturní impéria
analfabeti, jak by mohli bez znalosti
písma zanechat příštím generacím
důkazy o své údajné velikánskosti?
Něco m álo z m inulosti se ale tradu
je dodnes. V jezeře Fundudzi, sym bo
lickém kulturním centru země, snad
asi jako v Jiráskově kraji, údajně sídlí
python, óbrhad - bůh plodnosti. Do
dnes se pěstuje taneční ceremoniál,
jím ž dívenky jsou přivítávány do pu
bertálního věku. Adeptky napodobují
hadí pohyby, opěvujíce tělesnou lás
ku a skoro denně se tak někde tančí v
Riphabuliki Venda. Der Wochenspiegel uveřejnil am Freitag 7. Septem ber 1979 na sedmé Seite podo
benku třiná cti vendských doroste
nek, bílé zástěrky přes chm ýří, jinak
nic; m aličká ňadérka, radost pohle
dět, natož podržet.
Venda je etnicky hom ogenní - rela
tivné tedy. V půlm iliónové zemi je 27
kmenů. Žulové jich mají víc než 200.
fie č luvenda se píše latinkou, jako
ostatně všechny jiho africké řeči, a

Vulwa. Až se stadión naplní, bude tu
pod některým i souhláskam i bývá há
ček vzhůru nohama: nemám tušení,
podstatná menšina celého národa.
jak se to pak vyslovuje. A jako mnoh
Lid kráčel ze všech směrů, sjížděly
de jinde, i luvenda si vypůjčila a při
se nákladní vozy s vojáky, hlavy měli
způsobila evropské termíny, takže
ostříhané jako u nás za Čepičky.
doktor je dokotela, sestra je sisita a
Prošli jsme několika kontrolam i a
m ajor - generál je medzha - dzhenedostalo se nám uvedení na V.I.P. tri
rala.
bunu, do čtvrté řady. Dolů se tedy bu
V
září 1979 nastala nezávislost. V deme dívat na m inistry a hosty, až se
národním erbu dva sloni drží štít, na
dostaví. Pořadatelé rozdávali mnoho
kopií týchž propagačních materiálů.
němž rovněž zpodoben slon, pod ští
Muzika nekonečná, skřeky, píšťaly,
tem slova shumela venda, a pod pís
a v aréně se mátožné pohyboval,
menem “ D” onen obrácený háček.
ploužil jakoby v polotanci obstarožní
Vlajku mají v neagresivních, nevnu
šaman, zabalený v kůžích, kůžičkách.
cujících se barvách - ani černé, ani
Zmáčkl jsem magnetofon, abych
červené. Č tyři pruhy a uprostřed na
zaznamenával dojmy. Pro jistotu
žlutém štráfu písmeno V, jako by je
tam vsadil sám W inston Č hurchill.
jsem povídal česky, teď sem z toho
A tak teď je tomu právě pět let, dů
něco přepíšu:
vod k celotýdenním oslavám AnivesaVedle nás si přisedla běloška s dvě
ri Ya Vhutanu R iphabuliki Ya Venda
ma dětmi a z kabelky vyňala krajko
vou dečku. Za chvíli přišel její manžel
1979-1984. Proto tam spěcháme, ni
Burák, m ajor jihoafrické armády, vzal
koliv již nudnou krajinou. Z roviny
do kopců, do zatáček, na svazích do
dečku a šel ji rozprostřít k m ikrofonu
na prkénko, jakési povídátko, odkud
morodé vesnice jak z tu ristických ka
lendářů, kulaté domečky, tak jak má
bude m luvit prezident. O rganizuje to
rád Tokološ.
tady jihoafrická armáda, vysokánský
Hlavní město Thohoyandou (sloní
důstojník, s jmenovkou Pretorius, víc
hlava) lze nalézt jen na nejnovějších
bursky se nelze jmenovat. Pár vousa
mapách. Před pěti lety zde v buši ješ
tých chlapíků, hezkých, elegantních,
tě vůbec nebylo. S budováním se
jakoby francouzského střihu. A nejhodně pokračuje, ne ale v těchto
vyšší generál krasavec, tom u je tak
dnech velké slávy. Vlajky vlají na kaž
čtyřicet.
dém pouličním stožáru.
Pod námi na pár kroků jsou vítáni
Za několika kopci jsme nalezli
pohlaváři, dobře na ně vidíme. Mrož
Suid-Afrikaanse Ambassade a vy
v béžovém, bílá kravata, černá košile,
zvedli V.I.P. cedulky do klopy, s
dává příkazy mladšímu pořadateli ve
oprávněním na protekční zacházení.
sm okingovém saku, bílých kalho
Pro další dokum enty jsme odjeli do
tách, s červeným motýlkem a fižíčky.
hotelu - konglom erátu Sun Interna
Vlevo od nás si dáma rozepnula
tional.* Parkoviště napěchováno čer
podprsenku, vyňala krásné, velké,
nými m ercedesy s vlajkami potentáčokoládové ňadro a robátko se do něj
tů. Jeden zrovna couval a souseda
zakouslo.
pořádně nakřápl. Slečna velmi repre
Černí oficíři, zelené nárameníky,
zentativního vzhledu mi přidala plo
stříbrné hvězdy. Dostavují se civilisté,
chou krabičku, v ní na m odrém same
starostové, kmenoví šéfové, strejdo
tu pěticentim etrová medaile. Blyšti
vé konšelové. Téměř všichni v čer
vá, ale zcela zlatá zřejmě nebude. Na
ném, trošku opraném, nepříliš pad
rubu sloní státní znak, na líci líce Je
noucím, jako na českém vesnickém
ho Excelence M uhulisei Khosikhulu
pohřbu. Všichni si potřásají pravice
Vho - Patrick R. M phephu Phuresimi.
dente Wa R iphabuliki. Výsledek pro
Naší řadou se prodírá bosá paní,
hraných voleb zrušil. Je prezidentem
kolem lýtek má dráty. Jak se proklešna doživotí jako dr. Husák, je absol
ťovala, každého se chytla za nohu,
ventem pěti tříd obecné školy jako dr.
aby neupadla. Mně zanechala na kalBiťak.
hotech velmi zřetelný otisk pěti prstů.
Zajímavý kontrast: pro neexistující
Na hřišti je rozbalován červený ko
m ezinárodní vztahy mají výraz Vhusberec. Dívčí pěvecká tělesa, daleko
haka Na Dzitshana a vnitřním vzta
hledem si ověřuji jejich chvalitebnou
hům, vnitru, říkají Zwa Muno.
kvalitu.
Velká m oderní rozhlasová budova
Teď na hřišti shromažďují mrzáčky.
a malé nem oderní letectvo Vendair.
Děcka ubožátka se podpírají, slepci
Viděli jsme jen jeden přístroj, p řipo
se drží za ruce, kdosi vidom ý je v čele
mínal letadélko, v němž Neguš odlétl
patetického řetězce.
v třicátých letečh z Habeše, agresor
O ficírský bílý chlapeček vedle mě
M ussolini mu v patách.
spadl a hrozně řve. Zkriplované dě
Největší oslavy připadly na 13. září,
tič k y se šinou zcela bez hlesu.
den nezávislosti - Duvha Lihulu La
Dle program u arrival of dignitaries,
Tshihum budzo.
příjezd papalášů: U Swika Ha VhahuBrány sportovního stadiónu otev
lisei.
řeny v 8 hodin ráno: Magethe A A
Z m ikrofonu se ozývá inform ace o
jm énech a titulech hostů, vystupují
cích z černých mercedesů. Po kaž
* S ním se budem e potkávat ve všech sou
sedních zemích. Pohltil am erické Holiday
dém jménu a titulu odrátovaná ba
Inny, vystavěl a dále staví nové podniky.
bička se rozvřeští vysokým trylkem ,

podobně se vyjadřují arabské, berberské ženy, kvílející o pohřbech.
Fyzicky velmi pohlední potentáti,
m inistr vnitra, s krásnou, nepřílištm avou manželkou. Vzhled a elegance
jako mezi aristokracií na Haiti.
Do arény pronikl zcela ožralý muž.
Motá se, snadno je lapen a vyvlečen
za bariéru.
Přijel m inistr zahraničních věcí v
zemi bez zahraničních věcí. Oznamo
vání “ Honorable m inister” tento,
onen pokračuje, od méně důležitých
k důležitějším.
Pár uniforem a pak kdosi v civilu s
masivním zlatým řetězem kolem krku.
Stadión se naplňuje, přibývá na
horku a též na jásotu, přijíždí velikáni
z jiných bantustanů. C ylindry, frak,
státnickou šerpu přes hrud'. Lennox
Sebe, prezident z Ciskei dělá dojem
zlověstného antracitového chrousta,
vzdor zelené šerpě a luxusnímu
množství medailí.
Místo černého připloužil se merce
des zelený, nadměrně absurdně
dlouhý, takový ten dachshund. Vy
stoupila vysoká impozantní postavaKaiser Matanzima, prezident z Transkei. Odrátovaná babička nás ohlušuje
svým nadšením.
A jásoty konečně vrcholí, v černém
lincolnu na červený koberec přijel
náš zdejší vendský prezident Mphephu, jehož medaile mě tlačí v kapse.
Pěje se národní hymna Pfano Na
Vhuthini, N adT atrousablýská, Mune
Wa Dzithaka? hromy divo bijú.
Vojenská cvičení a přehlídka: Nyonyologo Ya Maswole.
Jednotky černé a bílé, tedy jednot
ky místní a rasistické poradní. Jednu
z poradních vedl pořízek, jakoby
štamgast u Pinkasů, druhé velel dlou
hý brýlatý intelektuál, a v čele dvou
zbylých stáli dva krásní, svalnatí zabi
jáci.
Vojáci při pochodu hodně mávají
rukama britským stylem, též salutují
britským stylem, s dlaní otočenou
ven, od čela, k salutované osobě.
Vystřelování z kanónů, valí se k
nám kouř.
Prezident se pustil do projevu.
Škobrtal, hovořil skoro hodinu, na
štěstí am plióny z větší části selhaly,
není mu rozumět, nevidím, že by se
někdo pokoušel o nápravu.
Stadión přecpán, davy se valí do
arény. Zasahují pořádkové jednotky v
hnědých uniform ách do buše, bez
nárameníků, a buší do vetřelců hole
mi. Vetřelec poodskočí, a jen co vo
ják poodejde pár kroků, šup a je zpět
nasvém ilegálním místě.
Řízná vojenská muzika s bubení
kem v leopardí kůži.
Přijíždí motorová vozba. Po náklad
ních vozech vhodných patrně pro
rozvoz mléka přihučely zajímavé, mo
derní stroje s obojživelným určením.
Do dráhy jim vběhl občan - opilec,
nacionalistači obojí - úspěšně kličku
je a uniká pronásledovatelům s klac

ky. Národ se raduje a hlasitě mu fan
dí.
Nad námi se objevuje helikoptéra
(Helikhophutha) s vlajkou, blíží se ko
nec, závěrečný ceremoniál: Vhutambo Ha U Tsiswa Ha Fulaha.
Podařilo se nám odjet ještě včas,
než se rozjařené davy začaly ušlapávat. Dokonce jsme i stihli záskok na
smažené kuře v Kentucky Fried Chicken na první a dosud jediné supermarketové prostoře.
Tak tento bantustan, je to tak hrůz
ný vynález? Je ovšem ekonom icky
závislý, ale psychické závislosti aby
již bylo méně. Například apartheid tu
není, neexistuje. Obyvatelé Soweta si
víc vydělají, ale jsou v područí. To má
lo, co my tady máme, je naše.
A třeba si tam mezinárodní uznání
vyčkají, vytrucují, budou-li mít hod
ně času, trpělivosti a štěstí.

VENDSKÝ PREZIDENT

* * *
Z Vendy jsme to měli jen sto kilo
metrů do Kruger Parku - známého,
slavného, a nejstaršího v Africe.
Park - ve smyslu “ přírodě zanecha
ná končina” - to není nejmenší: skoro
2 m ilióny hektarů, táhnou se 400 kilo
metrů, od Lim popo u zimbabwské
hranice na severu, ke Krokodýlí řece
na jihu, vše podél m arxistické mo-

zambické hranice. Síře parku nepře
sahuje 100 kilom etrů. A proč že se v r.
1898 rozhodlo mít přírodní rezervaci
právě zde? Mezi důvody nutno přičíst
moskyty, zdroj malárie, a m ouchy
tsetse, udělovatelky spavé nemoci.
Jiný hmyz kosil dobytčata, řádila tu i
naše evropská kulhavka, zkrátka,
končina nevhodná pro pokojný far
mářský život. V dnešní době kromě

BZZ5

ČÍM JE D V A C Á TÝO SM Ý
ŘÍJEN PRO NÁS
V ZA H R A N IČ Í
Symbolem — slavné minulosti
Svědectvím — výsledků práce, bojů a obětí generací v zápasech o život
ve svobodě osobní - národní a státní
Výzvou — k boji s dnešním zlem držícím ČECHY a SLOVÁKY v područí
jejich vlastní zemi
Zdrojem víry — ve vítězství civilizace, v níž stát slouží člověku
Příkladem síly — myslí a srdcí m iliónů lidí, kteří se NIKDY nesmířili s pře
chodnou tyranií
Hvězdou naděje — v rostoucí sílu svobody lidu dnešní a příštích generací

Jf ia t c e

Služba čtenářům
50ti letý inženýr žijíci v Kanadě, podle
horoskopu Panna, 175 cm, s všestran
nými kulturními zájmy, hledá pohled
nou partnerku, vážnou i veselou do 45
let. Foto potěší. Zn.: “Žít pro sebe.”

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

37 letý, 167/64 začínajíci v Texasu,
hledá dívku nebo ženu pro daláí život.
Zn.: “Ve dvou se to lépe táhne.”

28letý, svobodný geolog, hledá něko
ho, kdo mu pomůže do Kanady či
USA. Zn.: “Po dvou letech v Němec
ku...”

PftEHLÍDK A NA HftlSTI

turistů se tu vyskytují to liko různí osvobozovatelé, na cestě svrhnout ra
sisty, a ti, co jdou opačným směrem,
svrhnout komunisty.
Vjezd do parku, brána jako na hra
nici třídně rozděleného světa. Vypsat
papíry, zaplatit poplatky, dostat iden
tifika ční ceduli s registračním číslem,
brožurky a mapy, plus pytlík na od
padky. Však nikde jsme pak neviděli
kousek odhozeného papíru či prázd
nou konzervu.
Přes noc se smí setrvávat jen v ně
kolika kampech, v táborech s ohra
dou, jakoby to laager pionýrské pa
měti. V šest večer se zavře brána a je
to. U vnitř benzínová pumpa, obchod
se spotřebním i statky, též vínem a
masem, jež možno venku hodit na ro
žeň. Též restaurace a inform ační
centrum s výstavkami. Nejužitečnějšími jsme shledali instruktáže o trusu:
když jsme pak potkávali kopečky růz
ných barev a tvarů, mohli jsme dedu
kovat, kdo nás právě předešel.
U vnitř uzavřených kampů v privát
ních pokojích, m otelových prosto
rách, někdy i s doškovou střechou,
m oderní chýše do kulata, k potěše
Tokološe a nás návštěvníků, nikdy
nebyly klíče. Nezamknutelné prosto
ry, divný to pak pocit pro člověka s
větším množstvím peněz a přiveze
ných dražších krámů. Tuto zkušenost
jsme předtím zažili jen je d n o u -v rudé
Číně.
Náš první kamp se jmenoval Punda
Milia ("pruhovaný osel” čili zebra ve
swahili). Koncept spravedlného roz
dělování, dle původních předpisů
apartheidu: celkem deset kampů pro
bílé, celkem jeden pro nebílé. Zda se
to dnes dodržuje? Nevíme. My jsme
nedodržovali. Hlavý se někdy v res
tauraci o točily, ale nic víc. Ale nikde
jsme cestou nepotkali nebílé návštěv
níky.
Pět botanických zón, ta nejsever
nější je nejsušší a nejteplejší. A do té
jsme právě z Vendy přijeli. Jenže i ty
ostatní byly nejsušší a nejteplejší.

Barva hnědá až šedá, strom y ohryza
né, často mrtvé, v podobě abstrakt
ních soch na válečných hřbitovech.
Tak tady by všeho všudy mělo být
ptactva 450 druhů, strom ů 300, savců
106, ryb 50, žab 40, hadů 34 druhů.
Celkový počet savců se odhaduje
na čtvrt m iliónu, nejpočetnější jsou
laňky impaly - těch je 100.000. Bůvolů 27.000, zeber 9.000, slonů 7.500,
žiraf 4.000, Ivů 1.500, levhartů 900 a
ani jeden springbok, druh antilopy národní jih o a fric k ý to emblém, v erbu
ho mají. A v místě Skukuza je národní
jateční podnik, zpracovává nadbyteč
nou zvěř a vyrábí ony sušené biltongy, jež jsme spolu vezli a občas žvýka
li.
Tak kde se tato zvířecí velemnožství skrývají? Jeli jsme totiž už aspoň
půl hodiny a nepotkali ani sysla.
Dodatečně si počítám na^ prstech:
jeden savec na osm hektarů, dva tu 
risté ročně na jednoho savce.
Pryč z asfaltky na vedlejší stezku,
oči si začínají zvykat a výsledky se za
čínají dostavovat: Hele, támhle, no
přece támhle za tím stromem - a roz
vážně tam žvýkal kudu s rodinou. A
vbrzku ostrozraku netřeba, přijeli
jsme to tiž k nohám žirafy, žvýkala co
si v oblacích. Kolem se hnalo pštrosí
komando, na ty pozor, to jsou bestie,
pařátem rozpářou břicho.
Kluk si začíná odškrtávat na sezna
mu, co už jsme viděli a coještě zbývá.
Přebývalo hodně bizonu, zeber, u
shromáždění impal jsme už pak ani
nezastavovali.
Potlačuji zívání a souhlasím s vý
pravou na ranní šoulačku. Ale mám
štěstí - tam kam rodina mínila mířit,
je zákaz vjezdu: třeba se propadl
můstek, třeba je v průběhu zátah na
teroristy či bojovníky za svobodu.
Takže pojedeme jinudy, podél mozambické hranice, na jak zoologické,
tak politické safari.
Napřed trocha školení: Portugal
ská kolonie Mozambik získala nezá
vislost v r. 1975. K m oci se dostalo tzv.

Frelimo, místní KSC, a v zemi se 70
kmeny, celkem 14 m iliónů obyvatel, z
toho 90% negramotných, došlo k za
vádění vědeckého socialism u. Kolik
gram otných četlo K om unistický ma
nifest či dokonce prolouskalo Leni
nův M aterialism us a e m piriokriticismus? Jeden z ředitelů ústřední banky
připustil, že ani on, ani jeho kolegové
při nástupu do funkce neměli tušení,
co to je banka.
A s těm ito kádry tedy budovat a kolektivizovat buš. Portugalci odjíždí ze
země. Přichází ale jin ý d ru h b ělochůkomunisté portugalští, jihoafričtí, též
tisíc poradců ze Sovětského svazu.
Nemalá to ironie, málo známá ve svě
tě pravidelně se rozčilujících kvůli neokolonialism u: Ve vládě černošského
státu Mozambik jsou jen dva černoši,
a sice prezident Samora Machel, bý
valý nem ocniční ošetřovatel, a mi
nistr zahraničních věcí Joaquim
Chissano. Například m inistrem hos
podářství je generál Jacinto Veloso,
zcela plešatý, zcela běloch. J ih o a fric
ký diplom at se mi svěřil se svou zku
šeností ve vyjednávání s Mozambičany na nejvyšší úrovni: v první řadě
sedělo pár černochů a za nimi větší
počet bělochů. A ti říkali těm vepředu,
co činit.
Ex-kolonie se rozpadává, kvetoucí
komerční centrum Lorenco Marques
dokvetlo. Akutní nedostatek veškeré
ho zboží v zemi. Přebytek hesel na
zdích. Severní Korejci dodávají poli
tické plakáty, postavy na plakátech
vypadají víc korejsky než africky.
Bochník chleba oficielně stojí 6 meticais. Za 1 dolar lze dostat 1.400 meticais, 33x víc, než stanoví úřední kurs.
Sovětský svaz, bratr nejbližší, dodává
zbraně, nikoliv potravu. Tu dodávají
západoevropské země a zejména
USA, nepřítel lidstva.
Frelimo láká Portugalce zpět, jenže
oni nepřicházejí. Potřebné kádry ale
poskytuje R.S.A. Bez pomoci rasistů
by se provoz v přístavech a na želez
nicích pravděpodobně zastavil.
Pretorie ovšem nemíní zachraňovat
komunism us; však podporuje protivládní hnutí Renamo (Mozambique
National Resistance), jeho 19.000 bo
jovníků činí škodu ve všech 10 provin
ciích. Tvrdí, že bojují proti bílým ko
m unistům. A kom unisté podporují
černošský A fričan National Congress
proti bílým antikom unistům v R.S.A.
Načež v březnu 1984 Machel a Botha uzavřeli smlouvu o neútočení a
dobrých sousedských vztazích. Pretoria nebude podporovat Renamo,
M aputo nebude podporovat ACN.
Rozvratným živlům se přikazuje
opustit území.
T a n z á n s k ý p re z id e n t N ye re re
sm louvu zatratil jakožto potupu celé
Afriky. Moskva rovněž projevila znač
nou nelibost.
Tak tady za touto řekou Shingwezi
to je. ňeka překvapivě široká, váli se v
ní hroši. Prý jsou životu nebezpečněj
ší, než lvi.
"Tati, koukej, krokodýl!" Hádám se,

že je to povalující se dřevo a odmítám
si jít ověřit své tvrzení.
Najednou máme v cestě snad stohlavé stádo bizonů. Veliká to hovada,
traduje se o nich, že dovedou rozdu
pat jakoukoliv šelmu. Na hřbetě jim
sídlí ptáci a vyzobávají parazity.
Podél řeky se promenádovali sloni.
Vylezl jsem s kamerou z vozu, porušil
předpisy, sloni mě ignorovali.
Dorazili jsme do kampu O lifant s
nejpěknější možnou vyhlídkou na vy
sokém plateau nad řekou. A dole na
balvanech se rozvalovalo deset hro
chů téže barvy. Až to teď vyfotografu
ji, budu mít na obrázku o deset balva
nů víc.
Jakási rozhlasová stanice oznamu
je bizární zážitek ze Swazilandu: dva
blesky udeřily do mladíka v jednom
dni. Dopolední zásah přežil, odpoled
ní nikoliv.
Černošské jihoafrické stanice vášnivé sportovní reportáže a potom
pořádná muzika temného kontinen
tu, plno rytmusu a bubnů. Jaký kon
trast, když naladím m ozambickou
stanici! Portugalské zpívání, lisabonské šansony, sladké přišišlávání, na
něž se pamatuji z Brazílie. Marx-leninské zpravodajství, hlasy to vylože
ně evropské, promouvají neafricky,
však jejich ideologie je neafrická.
Další tedy ironie: rozhlasové stani
ce v bělošském státě rozm louvají čer
nošsky, stanice v Mozambiku si počí
nají opačně. Inu, nelze zcela podce
ňovat druh koloniální tradice, zdědě
nou řeč a třeba i m entalitu. Bývalé dr
žavy s britskou tradicí se liší od držav
s tradicí francouzskou. A jistěže se
Kubánec lépe dom luví v dříve p ortu 
galské Angole, než v sousedním Zaire, někdejším Belgickém Kongu.
Ještě pár dní jsme popojížděli, kluk
si odškrtával spatřená zvířata, zmeš
kali jsme jen několik nokturnálních
šelem.
Dokončeni příště

Jaroslav Drábek ml.

Rudá záře nad Amerikou...

V newyorském nakladatelství Stein
and Day vyšla před několika pár mě
síci knížka pod názvem “ Co dělat, až
přijdou Rusové - příručka k přežití” .
Spoluautory jsou Robert Conquest,
specialista na kom unistické záleži
tosti v Hooverově ústavu pro válku,
revoluci a mír na Stanfordské univer
zitě v Kalifornii a Jon Mancip White,
profesor angličtiny na státní univerzi
tě v Tennessee, lépe znám coby pod
porovatel úsilí m ujahedýnských par
tyzánů v Afgánistánu.
Stoosmdesátistránková brožurka s
obrázkem plačící sochy Svobody tří
mající kladivo a srp na titulní stránce
je vskutku otřesná odpověď toho, jak
bude vypadat život ve Spojených stá
tech, až tam uchvátí moc komunisté.
V úvodní části autoři odhadují, že to
nebude výsledek globálního atom o
vého konfliktu, nýbrž následek po
zvolného odumírání americké od
hodlanosti se vojensky bránit. Sovět
ský svaz pak udeří atom ovým i zbra
němi selektivně nebo prostě závěreč
ný americký odpor zlom í chytře vy
myšlenými výhrůžkami.
Jak má potom průměrný Am eričan
za okupace postupovat, táží se autoři.
Jestliže vaše rodina nebyla vybita,
vyjma snad nějakého vzdálenějšího
bratrance, který byl popraven jako
velezrádce, a vaše ženy nebyly při
okupaci brutálně znásilněny, tak se
pokládejte za šťastného. Přišel jste si
ce o místo, vystěhovali vás z vily, kam
se nastěhovaly okupační posádky,
ale jste ještě živ. Sice jste ztrati I úspo
ry při měnové reformě, ale dostal jste
podřadné místo v potravinovém skla
du, s možností získat jídlo, i když tam
jezdíte dvě hodiny nabitou elektrikou
a musíte dvakrát přesedat. Nu, ale
□ dostal jste povolení navštívit příští
měsíc nemocnou matku v sousedním
Ulčové
státě po jen hodinovém čekání ve
Zápisník Z’81
frontě.
Podle odhadu, ti jiní, méně šťastní,
V
Sovětském svazu žije přes stoasi
náro
25 procent celkového obyvatel
dů a národností. K těm nejstarším patří Ulčové.
stva, dříve či později z mnoha důvodů
Podle všesvazového sčítáni lidu v roce 1979 jich
skončí na šibenici nebo v pracovních
je 2600. Ulčové žijí v ústi řeky Am uru. Centrem
Ulčské oblasti je městečko Bogorodskoje. Den
táborech, z nichž ty nejkrutější budou
ně sem létají letadla, po řece připlouvají rychlé
v uranových dolech kanadského ark
lodě. Jin é spojení s vnějším světem neexistuje.
tického severu. V prvních vlnách za
R egionalisté a etnografové vyprávějí, že U lčo
vé jsou lidé zdrženliví, vytrvalí a s m ě li Jsou vší
týkání nebudou samozřejmě prům ěr
maví, pozorní a pohostinní. Velmi si váží star
ní Američané, ale vůdčí osobnosti
ších, své děti učí sam ostatnosti a pracovitosti,
amerického politického a vojenského
m ilu ji svou přírodu, která je v této oblasti m noh
života, zvláště ti, kteří dříve nabádali k
dy ještě nedotčená. Základním a tradičním za
městnáním Ulčů je rybolov a lov zvéře. Hodně
větší ostražitosti a odporu vůči komu
jich pracuje v lesním hospodářství. Jsou mezi
nismu. Pak přijdou na řadu soudcové,
nimi také vědci, um ělci, spisovatelé, učitelé a lé
organizovaní členové nekom unistickaři.
‘‘P řežitky rodového zřízení u nás zůstaly, až do
kých stran, zástupci svobodných stu
třic á tý c h let,” říká učitel, dnes dů chodce Petr
dentských a odborových organizací,
Dejčuli z nevelké osady Uchta. ‘‘Lid se jic h však
bankéři, novináři, podnikatelé a čle
rychle dokázal zbavit: vždyť lidé chtě jí žit lépe.
Dnes se způsob života Ulčů tém ěř neliší od způ
nové vyšších společenských vrstev a
sobu života jiných národů SSSR. Moje rodina a
samozřejmě uprchlíci z kom unistic
můj lid žijí jako všichni ostatní. Jazyk, pisně, tan
kých zemí.
ce, sváteční oděv a obřady jsme si ovšem pone
Pro tu šťastlivou, zaplať Pánbůh,
chali."
většinu, nezbyde než si rychle upravit

poměr s šedotou kom unistického ži
vota. I když zatýkání, zvláště ze začát
ku, půjde do miliónů, sovětský režim
se všemi starostmi, které pro něj na
stanou, nebude prostě fyzicky scho
pen pozavírat všechny. Černoši, in
diáni a hispánci (nikoliv však Číňani,
Korejci a Vietnamci) mohou v začá
teční fázi očekávat zacházení m írněj
ší, aby je nový režim mohl zapojit do
svých propagačních účelů. Autoři
nevylučují možnost, že některé špa
nělský mluvící části USA dostanou
možná na oko politickou autonom ii
po vzoru sovětských republik; že pří
padně dokonce pás jihozápadní
Am eriky bude přivtělen do Sovětské
ho Mexika. Na otázky co a jak bude s
určitým i kategoriemi Am eričanů, au
to ři odpovídají s jistou dávkou jízlivosti. Tak například prodavači aut
budou zrušeni. Státní úředníci, po
kud budou kádrově prověřeni, mo
hou počítat s rozmachem byrokracie,
o jakém se jim za starých dob ani ne
snilo. Platy budou sice podstatněsníženy, ale zato opravdové práce se ne
bude vyžadovat mnoho. Sprostí zlo
činci budou mít úlevu pro zaneprázd
něnost policejních orgánů delikty po
litickým i a m ajitelům benzínových
pump a dámských kadeřnictví je kla
deno na srdce, aby se co nejrychleji
začali poohlížet po jiném druhu za
městnání. Teoreticky budou dělníci
opěvovanou avantgardou so cialistic
ké Am eriky. V praxi budou ale muset
číst do nekonečna plácaniny o hrdin
ských snahách v průmyslu, zbavit se
zvyku si stěžovat v odborových orga
nizacích, zapomenout na stávkování
a připravovat se na splňování nesplni
telných plánů prací přes čas a za niž
ší mzdy. Dělníkovo nejhorší provině
ní bude spojovat nevůli proti pracov
ním podmínkám s celkovou nevůli
proti režimu.
Nebude to trvat dlouho a dolar ztra
tí většinu své hodnoty. Jako v ostat
ních kom unistických zemích i Am eri
ka se stane obrovským výměnným
tržištěm. I když režimem opěvovaná,
ale počtem nepatrná americká komu
nistická strana bude držitelem klíčů
nové velké klece, nebude vůbec
schopná pro okupanty zvládnout ad
ministraci všeho toho úsilí konsolida
ce i s podporou ruských poradců a
Rudé armády. Jako v celém ostatním
komunistickém světě, bude proto
nutno spoléhat na husté řady kolabo
rantů a přisluhovačů, které mezi ame
rickým obyvatelstvem rychle vzros
tou někdy jen z holého strachu. Ze
známých statistik bude možno počí
tat asi s dvěmi nebo třem i procenty
celkového počtu obyvatelstva; tj. 5 až
7 m ilióny lidí, kteří budou ochotni za
moc nebo peníze vykonávat cokoliv od
porného, co na nich bude režim žádat.

★ W m t To D o
W h e n T he
R ussians
COME
A Survivor's Guide
Robert Conquest
and
Jon Manchip White

Pro tu nepatrnou menšinu am eric
kých nekom unistů, nekolaborantů,
nekariéristů a těch, kteří nebudou
ochotni m lčet a sloužit, zbydou v
podstatě jen dvě možnosti. Jednou
bude exil, což bude proti dnešní do
bě neúměrně komplikované, pro to 
že bude otázka kam. Porážka USA vy
tvoří ze Sovětského svazu samozřej
mě tu jedinou zbývající velmoc. A fri
ka a Střední východ budou ve vší
pravděpodobnosti už zbolševizované
a Jižní Am erika bude příštím terčem
k o m u n is tic k é e xpa nze . Z á p a d n í
Evropa a co z ní zbyde znekom unizované bude politicky naprosto sterilní
a ponecháno nevyhnutelném u pádu
do kom unistického lůna. Snad jen Čí
na zůstane tím, co dnes je, protože i
globální kontrola Ruskem nedovolí
konfrontaci s tak obrovskou zemí a

přízrakem partyzánské války, vedle
které by americká katastrofa ve Viet
namu vypadala jako hračka...
A tak pro ty odvážlivce zbyde jen ta
možnost druhá, východisko vysvěce
né pozlátkem hrdinství od samých
počátků lidských dějin - odpor, odboj
a rezistence. V prvních dobách nebu
de pochopitelně ani pom yšlení na ně
jaké přímé povstání. Práce toho dru
hu bude proto sestávat z odvěkých
úkolů konspiračních hnutí - zjišťová
ním a předáváním zpráv, organizová
ním buněk a občasné sabotáže. Bude-li tato činnost nepředstavitelně
nebezpečná a bude-li nutno očekávat
krvavé represálie, pak tom u bude ob
zvláště tak ve městech. Zato při ob
rovských rozměrech Am eriky, s tisícikilom etrovým i prériemi a mnoha pá
sy velehor, bude poněkud lehčí odbo

jová práce partyzánská. Autoři před
vídají tyto akce v horách Colorada,
Oregonu a W ashingtonu, v kaňonech
a lesích Arizony, M ontany a Nového
Mexika a v močálech a bažinách Flo
ridy a Louisiany, kde budou místní
obyvatelé doma. Podle odhadu je
dnes v Am erice přes devět miliónů
zbraní v soukrom ých rukou a majitelé
ví, jak s nimi zacházet.
Ale hlavně - jak poukazují Con
quest a White doslova - pro Am eriča
ny a jejich zvyklost na dem okracii a
svobodu bude cizí nadvláda zvláště
ponižující. Zkušenost už ukázala, že
čím déle trvá nadvláda komunismu,
tím více si znepřáteluje široké vrstvy
obyvatelstva - ba čas od času i stra
nické vrstvy samé. Podle odhadu v
satelitních zemích podporuje režim
ne víc než 1 nebo 2 procenta obyva
telstva. Z toho vyplývá, že ať budou
ztráty drtivé a pomsta co nejkrvavější
nebude v moci okupantů potlačit od
por navždy. A ač to bude trvat dlouhá
a dlouhá léta, přijde pro Sovětský
svaz jednoho dne katastrofa.
Na závěr autoři Conquest a White
dodávají toto: “Tak jako doufají aero
linie, že nikdy nebude nutno použít
ochranných opatření proti katastrofě,
které před odletem pasažérům tak
pracně vysvětlují a předvádějí, tak i
my doufáme, že nikdy nebudete po
třebovat rady, které jsme vám na
předchozích stránkách dávali. Ne
zbývá nám však už moc času. Mátli
bychom vás, kdybychom předstírali,
že to, o čem jste právě četli, se nikdy
v Americe nemůže stát. Stane-li se to
ale, pak Vám dáváme radu poslední:
spalte tu to knihu.
Ú č in n o s t p ro ti-k o m u n is tic k ý c h
akcí se dá vždycky nejlépe měřit tím,
jakou reakci to vyvolá v Moskvě. 4.
ledna 1985 napsal reportér A. Palladin v moskevských Izvěstijích toto:
“ S hnusem se odvracíme od lží a slizu
této knihy, kterou cyničtí protikom unisté Robert Conquest a Jon Man
chip White dali Americe k vánocům.
Důvod to ho to dárku je průsvitný: ne
pustit obyvatelstvo USA z vězení je
jich předsudků a strachu, aby tím leh
čeji strávilo m iliardové žádosti Bílého
domu a Pentagonu na další vojenská
dobrodružství."
„
M á te -li z á je m o z a k o u p e n í neb o
p ro d e j ja k é h o k o liv p o z e m k u ,
d o m k u , č in ž o v n íh o d o m u n e b o
o b c h o d u , č i o z p ro s tře d k o v á n í
k o u p ě k d e k o liv v U S A a K a na d ě
o b ra ťte se na

FRANK HER O LD
421 Greenbrooke Drive, Kitchener,
Ontario, N2M 4K1, Canada
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Záhadný diplomat
Na jednáních expertů lidských práv
následné konference o bezpečnosti a
spolupráci v Evropě, která se konala
v květnu a červnu 1985 v kanadské
Ottawě, byl vedoucím českosloven
ské delegace velvyslanec Zdeněk
Pisk, jinak vedoucí mezinárodního
právního oddělení čs. ministerstva
zahraničí.
Tento muž byl v popředí pozornosti
amerického tisku v roce 1966. C ituje
me z The New York Times ze 14. čer
vence 1966, který uveřejnil na titulní
stránce článek pod názvem “ U.S.
Foils Czech Bugging Plot” (Spojené
státy zhatily český odposlouchávací
záměr).
Článek inform uje o tom, že v roce
1961 Z. Pisk, který v té době byl dru
hým tajemníkem na čs. velvyslanectví
ve Washingtonu, navázal styk s Johnem Mrkvou, česky mluvícím paso
vým úředníkem amerického m inister
stva zahraničí, ve snaze jej získat pro
spolupráci s čs. špionážní službou. J.
Mrkva po pět let spolupracoval, ale od
počátku s vědomím a pod vedením
americké FBI.
Po navázání kontaktu Z. Piskem,
přímým kontaktem s J. Mrkvou, byl
atašé čs. velvyslanectví, muž s_pří
značným jménem Jiří Opatrný. Úko
lem J. Mrkvy podle instrukcí J. Opatr
ného mělo být instalování odposlou
chávacího zařízení v kanceláři ředite
le úřadu východoevropských záleži
tostí na americkém ministerstvu za
hraničí Raymonda Lisleho.
Odposlouchávací zařízení mělo být
instalováno v noze knihovny kancelá
ře R. Lisleho a mělo být dálkově ovlá
dáno včetně zapínání a vypínání. Za
řízení bylo vyrobeno v Českosloven
sku, ale používalo v USA vyrobené
baterie. Podle výpovědi znalců, zaří
zení bylo velmi účinné a mělo předá
vat signály do budovy čs. velvysla
nectví, vzdáleného necelý kilom etr.
Z. Pisk se od roku 1961 až do od
jezdu v roce 1963 sešel s J. Mrkvou
11 krát, J. Opatrný pak 37krát. J. Mrk
va dostal celkově $3.440, které vždy
předal FBI. Měl také přislíbeno, že mu
bude za jeho služby placena hypoté
ka na jeho dům, o které Z. Pisk od za
čátku věděl, jakož i o skutečnosti, že
dcera J. Mrkvy potřebuje operaci.
Vedle instalací odposlouchávacích
zařízení, čs. “ diplom até” se zajíma
li o další informace včetně získání
prázdných am erických pasů.
Přestože aféra nepřinesla pro čs.
stranu žádných podstatných výsled
ků, J. O patrný byl platově povýšen a
odměněn čestným uznáním. Nynější
expert na lidská práva Zdeněk Pisk
(jeho špionážní aféra byla delegátům
na konferenci v Ottawě známa) se
znovu v roce 1966 vrátil do USA jako
první tajem ník čs. mise u Spojených
národů v New Yorku. Jeho kariéra by
la poněkud zmrazena během roku
1968, kdy tiše pr acoval v úřadu mezi-

Exil
Petr Topol

Zpráva uváděla stručný obsah nové
ho zákonného návrhu, předávaného
spolkovou vládou k připom ínkovém u
řízení kantonům, politickým stranám
a zájmovým organizacím, který zna
mená stručně řečeno zostření dosa
O dm ítnutí uprchlíků ve Švýcarsku - vadního způsobu přijím ání p olitic
co, jak a kam s nimi?
kých uprchlíků a řízení o udělení azy
lu. V tom to návrhu se zavádějí právní
V parných dnech letošního červen instituce, jichž se dosud v konkrét
ních případech používalo bezprávněce, kdy dokonce stále oblačné alpské
např. vězení pro odm ítnuté uprchlíky
nebe bylo bez m ráčku a dívky na podaž do jejich deportace ze země (k za
alpských plovárnách samozřejmě dle
mezení případného ilegálního setrvá
módy posledních let bez horní části
ní) - zejména se však zostřují pod
svého koupacího úboru, přinesly švý
mínky pro udělení azylu. Rok osma
carské noviny dvě zprávy, z nichž
šedesátý, kdy Švýcarsko přijalo bez
mrazilo. První z nich vzrušila celoev
podmínek a prakticky bez šetření tisí
ropskou a později i zámořskou veřej
ce Čechoslováků, stejně jako rok šesnost, neboť se týkala zdraví nebez
tapadesátý, kdy se totéž týkalo m no
pečných podvodů s rakouským i ex
ha tisíc maďarských občanů, zůsta
portním i víny, jim ž se přidáním ne
nou v historii švýcarské hum anity, jak
m rznoucí směsi z chladičů dostávalo
se zdá, ojedinělé... Všem budoucím
vyšší sladkosti, a tedy i ceny. V přileh
uprchlíkům, kteří se nemohou proká
lých zemích i jinde došlo k objevům
zat doklady o hrozícím trestu a to pro
značkových vín z rakouského vývozu
kazatelně za p olitický čin, či lépe do
se stále hustší koncentrací jedovaté
kumenty o mnohaletém trestu již pro
chemikálie, v několika případech do
dělaném, nejlépe ale tělesným i důka
konce ve sm rtelné dávce, m ilióny lah
zy o prodělaném mučení, a to ve spo
ví byly vráceny a zabaveny, v místech
jení s přesvědčivými důkazy o tom , že
výroby došlo k zatýkáním a v němec
ky m luvících oblastech Evropy se po to bylo opravdu důsledkem pronásle
čalo při přípitku se šibeničním hum o dování politického, náboženského
rem říkat místo obvyklého “ Prost” , le nebo rasového; všem, kteří uprchli
dové slůvko “ Frost” - mráz! Největší “jenom " v obavách před možnou hrů
podvod v historii vína a rakouský zou anebo z prosté lidské touhy pro
žít život svobodně a lidsky, lze jen po
skandál století nastoupil vítěznou
cestu sdělovacími prostředky - v radit - neutíkat do Švýcarska anebo
neutíkat vůbec!
okurkové letní sezóně jako na objed
Ano, vždyť Švýcarsko - a to budiž
návku.
Druhá zpráva, vnášející do švýcar řečeno na jeho obranu - nejedná oje
ského a středoevropského parna diněle, nýbrž v důsledku změněné si
chlad téměř sibiřský, prošla tiskem i tuace ve světě, zejména v tzv. třetím
kuloáry skoro bez povšimnutí. Vždyť světě, kde se masový exodus již dáv
ti, jichž se bezprostředně týkala - to  no proměnil v moderní stěhování ná
tiž noví uprchlíci ve Švýcarsku - ne rodů. Všechny dem okratické státy
jsou zčásti ani schopni sledovat tisk v Evropy podstatně zostřují svoji azylo
vou praxi a klasické přistěhovalecké
řeči dosud neznámé, především jim
však zákon nedovoluje zabývat se zá země za mořem si ostatně dle speciálležitostm i země, která je dosud nepři ních bodovacích systémů mezi
jala, ačkoliv v ní převážně žijí už m no uprchlíky vybírají odjakživa - a to pře
dem, v zahraničí. Jde tedy o švýcar
ho měsíců či dokonce několik let.
ské či západoněmecké šetření mezi
osobami, které by např. USA vůbec
nevpustily na své území. Co, jak a
národního práva čs. m inisterstva za
hlavně - kam s nimi?
hraničí. Po srpnovém “osvobození”
Ve Švýcarsku je v současné době
byl přidělen na čs. velvyslanectví v
asi dvaadvacet tisíc žadatelů o poli
SSSR a pak povýšen na šéfa meziná
tic k ý azyl, jim ž je po mnohaměsíčním
rodního oddělení m inisterstva zahra
či i několikaletém pobytu v zemi do
ničí. V této funkci a s titulem velvy
ručováno převážně zam ítnutí jejich
slance reprezentoval Českosloven
žádosti. Všem pochybovačům zejmé
sko na konferenci v Ottawě. Jeho
na z řad bývalých uprchlíků, z nichž
projevy na konferenci byl odvar so
mnozí nyní čile dojíždějí do své znorvětských projevů. Jak je známo, kon
malizované vlasti a tím ovšem k vlíd
ference nepřinesla žádných výsled
ků, nic nebylo podepsáno, ani nebylo
nému přijetí nových krajanů příliš ne
vydáno písemné komuniké. Asi je to 
přispívají, je možno ocitovat o ficiá l
mu tak dobře. S “ diplom atickým i” ty 
ní údaj uznaných azylantů - v 1. polo
py Zdeňka Piska není radno nic pode
vině r. 1985 to bylo 8% šetřených žá
pisovat.
dostí! Že se zostřená praxe netýká
M.Š.
pouze “ exotů", jak argum entují ně
kteří bývalí uprchlíci z řad krajanů.

Mráz v ráji
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republiky a nedovolené zdržování se
v cizině. Mladý Slovák, který byl v led
nu t.r. násilně vsazen do letadla ČSA
na Prahu (ieho polské družce, která
zůstala ve Švýcarsku s půldruharočním dítětem, bylo řečeno, že letadlo
přistává v M nichově!), byl mezitím v
Bratislavě odsouzen ke 14 měsícům
odnětí svobody.
Toto jsou ojedinělé případy, které
však zcela jistě nesměřují jenom proti
“exotům ” . I kdybychom přijali rasové
dělení, pak je nutno uvážit, že nedáv
né deportace či pokusy o ně se týkaly
osob evropského původu, ať už z ja
kéhokoliv důvodu. Např. že let do
Prahy je levnější než deportace na Srí
Lanku. V létě, kdy píši tuto zprávu,
však policejní akty ustaly. Posledním
až dosud byl pokus o deportaci býva
lého člena “ Solidarnošči” který se to 
ho - dle švýcarských úřadů nehrozící
ho - pronásledování ve své dom ovině
obával tolik, že se v zoufalství ubrá
nil celé policejní eskortě. (Švýcarský
velitel, jemuž deportovaný rozbil brý
le, označil tento čin za nejnásilnější
za svou policejní praxi.)
Což není řešením pro několik set
RUDOLF PLACEK: BEZ NÁZVU
Čechoslováků a několik tisíc jiných
uprchlíků. Nemluvě o tom, že ve Švý
aby zakryli vlastní nečinnost, vyplý
carsku rostou nálady nedem okratic
vá z protestu Švýcarského institutu
ké představované kupř. mladým po
pro Východ proti klesající tendenci
slancem “ Národní akce” , žádajícím o
uznávání azylových žádostí p o litic
zbraně, pouta a vozy, jim iž hodlá od
kých uprchlíků z východní Evropy,
m ítnuté uprchlíky, při policejní nečin
zveřejněného v červenci t.r. Policej
nosti, se svými stoupenci vyvážet ze
ní departm ent v Bernu odpověděl v
země. Tento “ p a trio t” nereprezentu
tom smyslu, že v dem okratickém ří
je zcela jistě většinu švýcarských ob
zení nehraje pleť a teritoriální původ
čanů, jejichž celková nálada však ur
uchazeče žádnou roli, že však přesto
čitě není příznivá velkorysému přijí
leží procento uznaných Východoevmání nových azylantů. “ Zostřená"
ropanů - nyní asi 12% -na d celkovým i
praxe proto odpovídá názorům úřadů
8% uznaných žádostí. Z této nelidské
i většiny voličů a uvolněna nebude.
statistiky vyplývá, že ze dvou tisíc Če
Naděje, že budou odm ítnutí žadatelé
choslováku, kteří ve Švýcarsku žijí
o azyl přijati v zámoří, je mizivá či níz
převážně několik let jako žadatelé o
ká. Návrat, alespoň pro většinu, je ny
azyl, bude moci v zemi zůstat asi dvění, po dlouhodobém pobytu v zahra
stěčtyřicet osob. Co s těmi tisícisedničí, nemožný. Jak pom oci? Mnozí,
mistyšedesáti odm ítnutým i?
V
několika tragických případech už zejména z řad dávno usídlených
uprchlíků, jim iž stručně řečeno po
došlo k deportaci zpět. Na rozdíl od
dobné nebezpečí nehrozí, radili “ ne
Remarquových dob, kdy mnozí bědělat povyk” . Důvěřovalo se v jakési
ženci strávili celá léta na pochodu
mezi státy, je totiž Švýcarsko vázáno
“ gentlem anské” řešení celé záležitos
ti v duchu švýcarských humánních
bilaterárním i smlouvami s přilehlým i
tradic. Ale i tyto tradice nejsou jed
zeměmi a noční přesunování nepo
noznačné (politika “ přeplněné lo d i”
hodlných osob přes hranice k souse
za války), přičem ž redukce celého
dům, vlastně humánnější než depor
problém u na pokus o “zastrašení
tace do dom ovského krim inálu, se z
důvodu humánních a právních neko
e xotů ” je nejen “ negentlem anská” ,
nýbrž zcela nereálná (viz shora). Na
pá- Deportace neuznaného uprchlíka
je přitom v rozporu s m nohým i poopak se zdá, že teprve příslušný “ po
■hodlnými nekvalifikovaným i názory
vyk” medií zapůsobil - alespoň po
právně možná, vždyť osoba, která se
kud jde o bezprostředně hrozící de
dožaduje azylu, je chráněným uprch
portace. Husův sbor v C urychu se ve
líkem jedině tehdy, byla-li za uprchlí
řejným dopisem postavil otevřeně za
ka úředně uznána. Na skutečnost
ohrožené krajany - odsunutý mladý
právně možné deportace je také kaž
Bratislavan byl zatím posledním de
dý o dm ítnutý žadatel o azyl písemně
portovaným krajanem. Své účinky jis
upozorněn. Navíc je nesprávně uvá
tě mělo i zmíněným dopisem inspiro
děno, jak upozorňuje Institut pro Vý
vané vysílání německé televize.
Od “ povyku” k uměleckému svě
chod, že odm ítnutém u žadateli v jeho
dom ovině nehrozí pronásledování,
dectví. Basilejský režisér českého
ačkoliv všechny východoevropské
původu Bernard Šafařík, autor film o 
státy kodifikova ly tresty na opuštění
vé satiry z krajanského prostředí ve

Švýcarsku “ Hunderennen” , napsal s
prozaikem
Jaroslavem
Vejvodou
scénář k novému celovečernímu fil
mu, zabývajícím se tragickým i osudy
deportovaných, “ C hladný ráj” . Tento
titu l použil spoluscénárista už v r.
1972 v eseji o asim ilaci, která se stala
titulním příspěvkem českošvýcarského sborníku. Tehdy šlo spíše o vysti
žení jistých myšlenkových tendencí.
Dnes však jde novým uprchlíkům o
všechno a chlad názvu mrazivost
současné situace jen naznačuje. Ta je
také obsahem zamýšleného filmu,
který by měl přispět k tomu, aby se
diskuse o abstraktních procentech
zam ítnutých žádostí zaměřila k osu
dům živých lidí. Scénář k film u “ Hun
derennen” - s mnoha fotografiem i
Pavla Landovského a dalších před
stavitelů film u - vyšel jako literární
novela pod českým názvem “ H onič
ka” v nakladatelství S ixty-E ight Publishers. Tato knížka i kotouče film u
jsou uměleckým svědectvím jisté do
by, kterou bychom z hlediska dneš
ních uprchlíků mohli považovat za
idylickou. A utoři doufají, že i jejich
nový film , bude-li realizován, bude
už překonán novou skutečností podstatně méně mrazivou, než je
uprchlická současnost. Podaří s e to ve film u a v životě?
To je otázka nám všem! Krajanům
v zámoří s prosbou o pomoc a sponsorování pro všechny zde ohrožené.
Krajanům v Evropě s touže prosbou.
Ale především všem netečným, kteří
se domnívají, že jde jen o “e xoty” či o
“ hospodářské em igranty” - nebyla ji
mi v roce osmašedesátém většina z
nás? Ostatně budou-li donuceni k ná
vratu, přestanou být zcela jistě “ hos
podářským i” a nebudou už nikdy
emigranty...
□
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Vězeňská setkání
Po měsíci “ obyčejného” vězení s
obvyklou šlichtou dvakrát denně a
dvěma patnáctim inutovým i procház
kami, nám vězení pro cizince v Běle
hradu připadalo skoro jako rajská za
hrada. Cizinci, kteří si odseděli své
týdny, určené soudem za neoprávně
né vniknutí na území Jugoslávie na
své cestě za svobodou ze zemí “ reál
ného socialism u", nebyli podle svého
očekávání propuštěni na svobodu,
ale umísťováni právě sem - aby za
mřížemi strávili další týdny nebo i mě
síce. Pokud nebyli už předtím {jak se
to stalo některým Rumunům ci Bul
harům) vydáni zpět svým zemím. Vě
zení pro cizince nevypadalo zvenčí
nijak odpudivě. M oderní přízemní bu
dovy s prosklenými dveřmi a železo
betonovým i mřížemi v oknech, které
se tvářily ozdobně. Velká jídelna s ba
revným televizorem byla vybavená
klim atizací a oddělená skleněnou po
suvnou stěnou od nevelkého dvora,
obehnaného vysokým mřížovým plo
tem. Na dvorku se záhony růží se da
lo posedět u bytelných stolů, kam si
obyvatel věznice mohl odnést svéjídlo do příjemnějšího prostředí pod ši
rým nebem. Většina vězňů tu trávila
celý den, ti šťastnější mohli občas na
vycházku do města nebo na výuku
angličtiny. Nejvíce vězňů se rekruto
valo z Rumunu, kteří se do Jugoslávie
většinou dostali tím způsobem, že
přeplavali Dunaj. Jeden z nich, které
mu se podařilo vyskočit z vlaku, je 
doucího po břehu řeky, se řádně po
tloukl pádem na kamenitý násep, ale
přesto se mu ještě podařilo doplazit
se do vody a přeplavat. Celu pro de
set mužů jsem sdílel s mladými Ru
muny, středoškoláky, kteří často
vzrušeně debatovali o situaci ve své
zemi. Pětadvacetiletý usměvavý dis
pečer autom obilové dopravy Radu,
kterého jsem jednoho dne přistihl, jak
odhazuje zbytečné klíče od své býva
lé kanceláře do křoví za mřížemi, mi
vyprávěl o vesnicích na břehu Duna
je, ve kterých žijí už jen ženy a děti.
C hlapci po dosažení plnoletosti utí
kají přes řeku do Jugoslávie. “ Všich
ni už mají po krk Ceaucescova reži
mu, který dohnal Rumunsko k ekono
mickému krachu. Není co jíst, lidé
žebrají na turistech, je to zoufalé.”
Vzpomínal jsem přitom na naši cestu
Rumunskem, na zbídačelé vesnice,
kde se naše auto pokoušely zastavit
houfy špinavých dětí i dospělých, na
dětské tlupy, číhající u odpočívadel
na silnicích, aby vyžebrali cokoli...
Právem si tito lidé připadali ve vězení
pro cizince jako v zotavovně, většina z
nich tady poprvé viděla barevnou te
levizi, americké a jiné západní film y.
Radost z těchto požitků jim kazila jen
stálá nejistota, zda nebudou vydáni
zpět do své země, která silně touží po
jejich návratu. A nejistota tu plodila

zajímavé pověsti o vagónech soli, kte
rými prý rumunská strana platí za vrá
cené uprchlíky, o vagónu masa, který
prý dává Bulharsko za každou zblou
dilou duši, vydanou zpět do starostli
vých rukou Živkovovy policie. Prá
vem nás napadaly fantastické myš
lenky, jak dalece by asi naši součas
ní ochránci, kteří nám poskytli útulek,
dokázali odolávat, kdyby jim česko
slovenská strana nabídla výměnou za
uprchlíka například vývozní traktor
Zetor. Naštěstí se tak nestalo, proto
že, jak jsme usoudili z množství
uprchlých našinců, Československo
by takovým obchodem bylo brzy při
vedeno na mizinu a Jugoslávie by by
la zaplavena našimi traktory.
Stalo se však skutečně, že čas od
času byl některý z našich balkán
ských spoluvězňu vydán nazpět, tak
že obavy nabývaly drsně reálné po
vahy. Živým dokladem, jakým si “ mo
týlkem ” této věznice, byl 41 letý Bul
har, kterému se, jak nám sám vyprá
věl, podařilo už třikrá t uprchnout do
Jugoslávie, a vždy by neprodleně vrá
cen zpět. Doma byl za útěk nejdříve
surově zbit, postupně tak přišel o
všechny zuby, ve věznicích na něm
vyzkoušeli nejrůznější druhy mučení.
V bulharských věznicích strávil cel
kem deset let, přesto uprchl po čtvrté.
Když jsme se s ním sešli ve vězení pro
cizince, připom ínal svým zjevem seš
lého sedmdesátníka - přesto byl
šťastný. Konečně nebude vydán, Or
ganizace spojených národů mu přece
jen pom ohla a zařídila odchod do
USA! Mnohem méně štěstí měl jeho
mladý přítel, bulharský student, kte
rému se podařilo uprchnout s pom ocí
zfalšovaného cestovní pasu. Po měsí
ci výslechů a nejistot obdržel nako
nec form uláře, které znamenaly brz
kou svobodu. Zlý osud, který mu nej
dříve nadělil tuhle krásnou naději, si
s ním o dva dny později ošklivě za
hrál. Byl v poutech odvezen na hrani
ce a předán do Bulharska. Často na
toho mladíka, který mi vyprávěl o své
lásce k literatuře a sám se i pokoušel
psát povídky a básně, vzpomínám. Co
se s ním asi doma stalo, ve kterém vě
zení skončil? A jak... Neznám ani jeho
jméno.
Z českých a slovenských uprchlíků
měl snad nejdram atičtější osud býva
lý student z Náchodská Jirka Rutner.
Během našich posezení u šálku čaje,
vzácně ochuceného i troškou propa
šované jugoslávské slivovice, mi vy
právěl svůj příběh. V sedmnácti le
tech byl zatčen státní bezpečností za
rozšiřování strojem psaných letáků
se zprávami ze Svobodné Evropy.
Přesto, že byl podle zákona ještě ne
zletilý, byl při výslechu surově bit, aby
prozradil případné spoluvinníky, kteří
k velkému zklamání StB neexistovali.
I přes sešití tržných ran zanechalo bití
trvalé stopy na jeho obličeji. Byl vy
loučen z gymnázia, odsouzen k pod
míněnému trestu odnětí svobody a
dva roky pracoval jako pom ocný d ěl
ník v lomu. Když se odhodlal k útěku,

neměl ani cestovní pas, a samozřejmě
mu nedali ani přílohu k OP k cestám
do socialistických zemí. Zvolil tedy
ilegální cestu přes Maďarsko do Ju
goslávie. Podle jeho vyprávění to mu
sela být Odyssea velice dramatická.
Sotva zletilý uprchlík přešel v noci na
Slovensku hranice do Maďarska, au
tobusem a autostopem se pak dostal
do vnitrozemí. Odtud pokračoval k
jugoslávské hranici jen v noci, po les
ních cestách, polích, příkopy. V noci
se obvykle skrýval ve stozích, opuště
ných kůlnách nebo v křoví, jedl z to 
ho, co si vzal s sebou do malého bato
hu. Nakonec už jen kousek suchého
chleba denně.
“ Nejhorší byla žízeň," svěřil se mi
Jirka při rozhovoru v Bělehradě. "Sta
lo se mi, že jsem delší dobu nenarazil
na pitnou vodu. A tak, když už se to
nedalo vydržet, napil jsem se někde
z kaluže.” Voda byla závadná, přišly
horečky, halucinace. V mučivé žízni
si mladý uprchlík rozřeže předloktí a
pokouší se utišit žízeň vlastní krví.
Jizvy na ruce nejsou hluboké, i když
se hojí pomalu. Ty z domova, nevidi
telné, zůstávají nadlouho. - Jedné
tmavé noci se mu nakonec (předtím
se málem utopil v bahně pohraniční
řeky) podařilo přejít silně střeženou
hranici s Jugoslávií a dostat se až do
Bělehradu, kde se teprve přihlásil
úřadům. Dnes je v USA.
Snad nejkurióznějším vězněm po
divného útulku v době mého pobytu,
byl Francouz, který si říkal 2orž. Ná
boženský blouznivec, stoupenec mí
rových hnutí, blázen, světoběžník?
Co z toho - snad všechno trochu, kdo
ví! Jisté je, že cílem.tohoto podivného
pětapadesátiletého muže byla, jak
sám prohlásil, emigrace - do Albánie!
Tulák, který se vydal jednoho dne na
turistickou cestu do Jugoslávie, vy
hodil po přejezdu hranic všechny do
klady a s rozmyslem se dal zavřít do
vězení. Snad sbíral materiál na repor
táž, snad si chtěl užít jen dobrodruž
ství. Jisté je, že jsme se z jeho přítom 
nosti dlouho netěšili. Pobyt ve vězení,
byť na zdejší pom ěry luxusním, se mu
rychle znelíbil, aza pomoci konzulátu
nás brzy opustil. Škoda. Vaření šneci,
které sám nachytal na dvorku byli pro
nás skutečnou pochoutkou. Tento
muž nebyl rozhodně hloupý. Poby
tem v našem vězení získal poznatky,
hodně pochopil. A tak se při odchodu
skutečně srdečně a s účastí loučil se
všemi, kteří neměli to lik štěstí, jako
on. Štěstí, že se narodil ve svobodné
zemi, že mu nehrozilo nebezpečí vy
dání do socialistických věznic a mučíren. Že nad ním bdí všude “jeho
konzul” , který ho vždycky vytáhne z
bryndy. Nevím už, bohužel, zda si to s
emigrací do Albánie nakonec roz
myslel. Jen doufám, že snad nakonec
přece jen uvěřil vyprávění Albánců,
kteří přeplavali Skadarské jezero, o
hrůzách věznic a kamenolomů, kde
se mizí bolestně a navždy. A kde na
otevření dveří ke svobodě nestačí ani
všemocné konzulovo slovo a protesty
umlčí kulka.
□

Ota Filip

Případ Pavel Juráček a spol.
Slyšel jsem, že v Kanadě a v USA
budí návrat českého film aře a auto
ra vynikajících scénářů Pavla Juráčka z Mnichova zpět do Prahy četné
úvahy, dohady, podezření a zjevně i
fantastické pověsti, které obvykle
rozšiřují lidé, jim ž chybí věcná in fo r
mace. Pokusím se ji tedy střízlivě fo r
mulovat: Pavla Juráčka jsem v Česko
slovensku neznal, viděl jsem ho jen
asi dvakrát ve Filmovém klubu, kam
jsem zapadl spíše náhodou. Můj “ lo
kál” v Praze byla “ Bránická pivnice” ,
protože v té době jsem ještě pil pivo.
Když jsem v roce 1974 byl vystěhován
do Německé spolkové republiky,
bydlel jsem v M nichově v Am alienstrasse 71 v hezkém starém domě
hned naproti univerzity, což mělo čet
né výhody, jen jednu nevýhodu: byt
byl příliš velký a nikde ani větývka ze
leně. Nevím kdy, ale muselo to být v
roce 1977, mi kdosi řekl, že do M ni
chova přijel Pavel Juráček, že dostal
od čs. úřadů povolení pobývat dva ro
ky na Západě a že n á h o d o u bydlí
o dva dom y dále, tedy ve stejné ulici.
Setkání s Juráčkem bylo tedy nevy
hnutelné, jenže dnes už nevím, jestli
vyhledal on mne nebo já jeho. Na tom
ale dnes už nezáleží. Faktem je, že
jsem si Pavla Juráčka oblíbil, protože
už předtím jsem ho cenil jako jed no 
ho z nejnadanějších českých autorů
film ových scénářů. Juráček byl často
u nás a když jsem neměl co dělat, za
skočil jsem za Pavlem, který obýval

jednopokojový byt s balkonem do
dvora.
Pamatuji se, že Juráčkovi se v M ni
chově tuze nelíbilo, což jsem v jeho
případě chápal, protože jsem sám ně
kolikráte zažil skoro děsivé střety se
zdejšími film ovým i producenty, na
nichž byl Pavel Juráček samozřejmě
do určité míry závislý, já však nikoliv.
Pavel Juráček, jelikož byl v Německé
spolkové republice legálně, jezdil
často na návštěvu do Prahy a na svou
chalupu ve Hvozdech. V Praze měl
Pavel syna, na němž lpěl.
Pamatuji se, že jednou před váno
cemi, muselo to být v roce 1978, se
Pavel Juráček znovu chystal na svát
ky do Prahy a přišel se k nám rozlou
čit. Zcela náhodou seděl u nás i Karel
Jezdinský, tenkráte ještě v m nichov
ské redakci Svobodné Evropy. S Ju
ráčkem jsme se tehdy loučili dokona
le; Karel Jezdinský pil své červené, jihotyrolské “ Kalterersee” , já s Juráč
kem whisky. Manželka nám uvařila
gulášovou polévku. Po té, kdy láhev
w hisky byla prázdná, červeného pro
Karla bylo pořád ještě dost, se nám
jaksi rozvázaly jazyky a tu jsem se
dozvěděl, že Karel Jezdinský půjčil
Juráčkovi 3.000 západoněmeckých
marek, což není málo peněz. Pavel
Juráček sliboval, že peníze Karlovi
hned po Novém roce vrátí, jenže mám
dojem, že Karel byl dosti skeptický.
Rozhovor se nám nějak zamotal a vy
hrotil, ale jistě ne jen kvůli těm třem

P R E P A Č T E , p á n i , t r o c h a t v r d é s p r a v a n /e
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trapných
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tisícovkám. Pamatuji se, že v jednom
okamžiku se Juráček zvedl a prohlásil
dosti patetickým hlasem: “ Oba jste
zrádci národa, národ na Vás kašle,
em igranti!”
Byl jsem dosti překvapen Juráčkovým sdělením, ale protože jsem Pavla
znal, věděl jsem, že ve stavu, kdy má
v sobě půl litru whisky, povídá věci,
které by jinak ten plachý člověk nikdy
neřekl. Karel Jezdinský se ale - v jeho
případě však právem - cítil dotčen a
řekl Juráčkovi něco asi v tom smyslu:
“ Jestli si myslíš, že jsme zrádci náro
da, tak proč se s námi stýkáš! Jeďzpět
do Prahy, zalez na svou chalupu ve
Hvozdech a neobjevuj se už v M ni
chově! Sedět na dvou židlích, to pros
tě nelze.” Možná, že Karel řekl ještě
něco ostřejšího, protože Juráček se
hrozně rozčílil a opakoval větu o
“zrádcích národa” a pokud si vzpo
mínám, dodal cosi o tom, že Karel se
tady živí jako placený psavec ve služ
bách Am eričanů a že český národ na
Svobodnou Evroay - s odpuštěním sere...
To bylo samozřejmě přespříliš, tak
že i já jsem už vybuchl a řekl Pavlo
vi: “ Krucinál, když si tohle opravdu
myslíš, tak jeď do Prahy a už se nevra
cej!” Po tak vzrušené - připomínám
poněkud podnapilé - diskusi jsme se
samozřejmě nem ohli rozejít v dob
rém.
Pavel Juráček se vrátil z Prahy a až
někdy počátkem února 1979, hned po
příjezdu do Mnichova mě navštívil.
Překvapilo mě, že nebyl sám, ale p ři
vezl paní dr. Danu Horákovou, svou
novou, tentokráte už třetí manželku.
Pavel se om luvil za výstup, který způ
sobil při předvánočním loučení a p a 
ní Horáková, jeho nová manželka, mi
ukázala fotografie ze svatby, na nichž
jsem jako svědka okamžitě poznal
- Ludvíka Vaculíka. Vrtalo mi hlavou,
jak se Ludvík Vaculík dostal jako svě
dek na svatbu, ale paní Horáková mi
věc líčila tak, jakoby Ludvík byl jejím
starým přítelem, který velmi rád při té
rychlé veselce posloužil jako svědek.
Pavel Juráček nevypadal jako
šťastný novomanžel, ba naopak byl
jaksi zamlklý. Až o několik dní po náv
štěvě, kdy nám představil svou no
vou manželku - ostatně paní dr. Dana
Horáková přijela do Mnichova s čes
koslovenským pasem a s povolením
dva roky studovat na univerzitě (mys
lím si, že ve Frankfurtu) - přišel Pavel
Juráček znovu a svěřil se mi s násle
dujícím: Když přijel dva dny před vá
nocemi 1979 do Prahy, sebrali ho po
licajti skoro ihned do Bartolom ějské
na výslech, který se prý neustále točil
kolem mě. Soudruzi v Bartolomějské
prý chtěli vědět, jak žiju, jestli mám
dluhy, s kým se stýkám atd. Dom ní
vám se, že v tom to směru nemohl Pa
vel Juráček poskytnout žádné infor
mace, protože o podobných věcech
jsme spolu nikdy nemluvili. Ostatně
mohu dnes prohlásit: dluhy jsem ne
měl v roce 1979 a nemám je ani dnes..

Jádro Juráčkova sdělení však spočí
valo ve sdělení: Na závěr výslechu
soudruzi Juráčka požádali, aby jim
nakreslil plán mého bytu, což Juráček, jak se mi přiznal, po zdráhání
udělal. Juráčkovo sdělení mě zarazi
lo, ba vyrazilo mi trochu dech, ale
když jsem se znovu nadechl, řekl
jsem si: “ No a? Můj tehdy šestipokojový byt není přece žádné státní či jiné
tajemství a jestli se nakreslením plánu
bytu (ostatně: Juráček musel plán
nakreslit velmi nepřesně, protože byl
u nás vždy jen v mém pokoji, v kuchy
ni, možná ve “ velkém obývacím poko
ji” , nikdy ne však v dalších) zbavil jis
tě nepříjemných soudruhů a výsle
chů, čert vem soudruhy - i Juráčka...
Jenže - jakýsi osten proti Juráčkovi
ve mě zůstal. A možná, že ten osten
nebyl nasměrován tak ani proti Ju 
ráčkovi, jako spíše proti jeho nové
manželce, kterou si přivezl z Prahy.
Styky s Pavlem Juráčkem as jeho pa
ní jsme omezili, ale přiznám se, že mi
Pavla bylo trochu líto. V době, kdy byl
v Mnichově ještě sám, letěl do USA v
naději, že mu tam čeští film aři, pře
devším Miloš Forman, pom ohou dos
tat se do amerického film u nebo do
televize. Z USA se však vrátil značně
zklamán. Ani v Německu se Pavlovi
nedařilo. Je však pravděpodobné, že
si své nezdary zavinil i trochu sám.
Pamatuji se, že mi jeden z největších
něm eckých producentů jednou řekl:
“ Prosím Vás, co je s tím Juráčkem?
Tak já mu nabízím spolupráci, pozvu
ho k jednání a on nepřišel...” V Ně
mecku, kde všechno funguje jako na
drátku a kde člověk musí na předem
domluvené schůzky p řijít přesně ane
bo se včas omluvit, způsobila Juráč
kovi jeho “ kumštýřka náladovost"
zřejmě m noho obtíží.
Když žil v M nichově s paní dr. Horá
kovou, oba pořád v jednopokojovém
bytě, nastala pro Juráčka zřejmě ka
tastrofa. Pavel Juráček ztratil veške
rou energii, pokud jsem ho navštívil,
a to bylo skutečně jen tak asi jeden
krát za měsíc, ležel na pohovce, spal
nebo četl anglické noviny. Manželé,
tedy Pavel Juráček a Dana Horáková,
neměli m nohdy ani na zaplacení čin 
že, padesát marek na poplatky za pro
dloužení povolení pobytu v Německé
spolkové republice. Juráček i paní
Horáková zásadně odm ítali požádat
západoněmecké úřady o přiznání sta
tusu politických uprchlíků, tedy požá
dat o azylové pasy, takže měli s ně
meckým i úřady neustálé potíže a m u
seli každých šest měsíců znovu žá
dat o povolení k pobytu. Povolení k
práci nedostali. Paní Horáková pra
covala jeden čas jako uklizečka, sna
žila se tady publikovat, napsala jeden
scénář. Pavel Juráček mezitím ležel
doma na pohovce, odm ítal někdy do
konce vyjít z domu, zřejmě rezigno
val.
Pak otisklo T igridovo Svědectví
(číslo XVI, ročník 1981, strana 747 až
811) výňatky z Vaculíkova "Českého

snáře” , redakce vynechala kapitoly
Zbývá ještě dodat: Paní dr. Dana
“ Pondělí 19. února 1979", “ Středa 21.
Horáková se do Prahy s Juráčkem ne
února 1979” , “ Čtvrtek 22. února 1979”
vrátila. Bydlí asi pořád ještě v Ama
lienstrasse, pracuje teď jako kulturní
a “ Pátek 23. února 1979” . Pamatuji se,
redaktorka jednoho z bulvárních de
že paní Horáková se sháněla po Svě
níků; protože je německého původu,
dectví i u mne, jenže jsem nevěděl
je nyní státní občankou Německé
proč. O něco později jsem dostal
spolkové republiky. Jestli se s Pavlem
kom pletní kopii Vaculíkova “ České
Juráčkem rozvedla, nevím.
□
ho snáře” - přítel mi ji na tři dny půjčil
- a tu jsem se dočetl (viz shora uvede
né, ve Svědectví vynechané kapitoly),
N. Princová
jak to bylo s Juráčkov.ou svatbou v
Praze, jak se Ludvík Vaculík dostal na
Variace na IV. slovesnou třídu
svatbu coby svědek a co o té podivné
svatbě soudil, když sepisoval své
proti úpravě stahu
“ české sny” . Nuž - bylo mi jasné: Ve
A ť letí papír váhavý
Vaculíkově “ Českém snáři" (vydání
68 Publishers v Torontu i v němec
A ť svítí měsíc na krávy
kém překladu, nakladatelství HoffA ť uschne písek káravý
mann und Campe, Hamburg 1981)
A ť křičí ráno z únavy
funguje paní dr. Dana Horáková (ve
Ať spadne komín krvavý
shora uvedených kapitolách) jako
A ť mečí levé rozpravy
“ Ella” , Pavel Juráček jako “ K” . ChceA ť mlátí cihla do hlavy
li se čtenář dozvědět, co Vaculík sou
Ať řeční blbec svéhlavý
dí o sňatku Pavla Juráčka (“ K” ) s paní
Danou Horákovou (“ Ella” ), nechť si
A ť ulehneme do trávy
přečte nebo koupí české vydání Va
A ť soulože nás otráví
culíkova “ Českého snáře” . Nevím, jak
A ť zuby křešou pohlaví
Juráčkovi reagovali na “ Český snář” i
VŠAK NEPOJEDEM DO PRAHY
na jeho německý překlad. Jen za
svěcení asi věděli, že “ Ella” a “ K” jsou
manželé Juráčkovi-Horákovi.
Tém a politické em igrace
V té době jsem se z Amalienstrasse Rudé právo, 17. června 1985
přestěhoval do Kunigundenstrasse a
ztratil jsem s Juráčkem i s paní Horá
Naše literatura neoplývá kniham i, které pojed
návají o společenské krizi konce šedesátých let,
kovou veškerý - i náhodný - kontakt.
ani o lidech, kteří volili po srpnu 1968 cestu em i
Až mnohem později jsem se dozvě
grace. Jedním z takových utečenců je i Franti
děl, že Pavel Juráček se jednoho dne
šek G old, hrdina knihy Josefa H otm ara Přišel jsi
zemřít, kterou vydalo v edici Kamarád naklada
sebral a odjel do Prahy. Navždy.
telství Práce,
Kdosi se mě tehdy ptal, co o JuráčGold se svým otcem, exponovaným politikem ,
kově návratu soudím. Odpověděl
prchá v té době z republiky a dosiává se do em ijsem tehdy a opakuji to dnes: "Pro
grantských center v Mnichově a v Paříži. Zaplé
tá se do obchodu s drogam i a jako záchranu volí
Juráčka je návrat asi nejlepší řešení
útěk do cizinecké legie.
z jeho bezvýchodné situace v M ni
... Próza Josefa Hotm ara ukazuje nepříliš zná
chově. Nebyl tady spokojen, ba na
mé prostředí p o litické emigrace, p řib ližu je záko
ny,
jim iž se řídí v situaci, když ztratila oporu v ze
opak trpěl depresemi, prostě Pavel
mi, z níž utekla. Udržet si sam ostatnost jednáni
Juráček tady nemohl žít.”
je nemožné, spíše se stává nástrojem rozvědek
I
v Mnichově kolovaly pověsti o kapitalistických států.
údajném “ agentu” Juráčkovi, který se
vrátil do Prahy a te ď to tam na em igra
Až přijedete do Kitcheneru, navštivte
ci, s níž přece měl dobrý a důvěrný
krajanskou
styk, rozbalí v televizi, v rozhlase a v
novinách. Několikráte jsem se poku
sil vysvětlit, že Pavel Juráček to v Pra
RESTAURACI METRO
ze “ nerozbalí” , že jeho návrat domů je
164 Victoria Street North,
podle mého soudu asi nejlepším ře
šením jeho krize a neschopnosti žít ve
Kitchener, Ontario, Tel.: (519) 743-2720
zdejším světě a že jen Bůh ví, před čím
nebo před kým odsud utekl zpět do
Prahy a do své chalupy ve Hvozdech.
T řikrát mě m nichovští Češi ukřičeli,
tak jsem si svůj názor nechal pro sebe. Jen někdy, když si na Juráčka
vzpomenu, se mi zachvěje dušička:
Jestli ten citlivý, tichý člověk, jeden
z nejnadanějších scénáristů, kterého
v českém jazykovém prostoru máme,
v Praze podlehne (slyšel jsem, že tam
má kolem 150.000 Kčs dluhů a Kar
lovi Jezdinskému ty tři tisícovky západoněm eckých marek také asi ještě
nevrátil) a napíše na objednávku Bar
Deset druhů řízků a další jídla.
randova nebo čs. televize film o čes
Otevřeno sedm dní v týdnu.
ké em igraci na Západě, pak dám svou
hlavu na to, že to bude brilantní scé
nář, žádná slátanina.

Interview

Interview s Janem Křesadlem
Za Západ se ptal Josef Škvorecký

JAN KAESADLO

Západ: Jak jste přišel na fábuli M rchopěvců?
Křesadlo: Prapůvodně byl impuls
jaksi polem ický, pak se to tak předě
lalo, že už to vlastně tu funkci ztratilo:
Pohnula mnou onaepizo d avM irá klu ,
kde se líčí, jak Danny, ještě s jedním
chirurgem , vcházeli k ženě hloupého
katolického básníka, který se živil
jako umývač mrtvol. Napadlo mi, co
se tak jednou podívat, jak to chutnalo
tom u umývači a možná i té jeho ženě.
Ale zastánce filozofie silných osob
ností by řekl, že to je jedno, protože
na umývači nezáleží. Nejznámějším
zástupcem této filozofie je Friedrich
Nietzsche, i zdálo se dobrou iro nic
kou m ožností udělat z umývače jaké
hosi Nietzscheho, sraženého na kole
na okolnostm i, na které neměl vliv.
Nietzsche byl m uzikální, i zdálo se
lepší udělat z umývače mrchopěvce.
Nieztsche měl pošahanou sexualitu,
byl sadista, a prý svou paralýzu dostal
z nakažení v homosexuálním nevěs
tinci v Janově. Napadlo mě tedy, co
tak kdyby se prostituovali manželé
oba, vzájemně o sobě nevědouce,
atd. Nietzsche byl dále vynikající řečtinář, a tak se zdálo dobré zkonkreti
zovat m otiv nátlaku pom ocí jeho sta
rořecké básně na Stalina. Nátlak
musel být, protože se Zderadova perverznost musela zredukovat na nejmenší dosud únosné m inim um , aby
zůstal sym patický. Také sadismus je
naznačen jen decentně a obrácen
v rytířský čin. Rovněž bylo nutno Zderada jaksi slovansky zm ěkčit a zlidštit, o proti skrytém u vzoru. Zákazníci

se však museli udělat nesympatičtí,
čímž odpadl zbytek původního zámě
ru. Jeden stojí pod Zderadem, druhý
je ohyzdnou karikaturou na totéž
téma nadčlověka. O tom, že existují
různí perverti, kteří využívají snadné
situace v totalitních režimech, ať
nikdo nepochybuje. To se též zdálo
vhodné uvést lidem na oči, jako další
zvláště ohyzdný aspekt věci.
Z: Proč jste doma n ic nepsal?
K: Nebylo to ani tak z puritánství jako
z jakéhosi šoku. Při prvních signálech
socrealismu jsem se stáhl do ulity a
další vývoj jaksi zmeškal. Taky se mi,
upřímné řečeno, nechtělo chodit
škemrat do předsíní Svazu spisovate
lů, protože, pokud se nemýlím, bez
toho se u nás nedalo nic uveřejnit. V
samizdatu obíhal fragm ent filozo fic
kého románu, totiž dlouho před tím,
než to přišlo do módy, ale co se s tím
stalo, nevím. Ale snažím se zoufale a
asi naivně zachovat pseudonym itu,
takže dost o tom. Ale většinu času
jsem byl v jakémsi torporu či stuporu.
Znám lidi, kteří reagovali podobně,
kteří se např. s celou novou vlnou s
překvapením seznámili až v emigraci.
V Polsku ani ve Východním Německu
se takovou kulturní spoušť nepodaři
lo nikdy vytvořit, v našem národě je
prostě příliš m noho vojínů Posluš
ných. Leč dosti o tom.
Z: Jak hodnotíte fakt, že jste začal
psát tak pozdě v životě?
K: Celkem ambivalentně. Na jedné
straně jsem rád, že mi bylo dopřáno
přidat kamínek k m onum entu národ
ní kultury, nebo jak to říci, při čemž
poněkud nevycházím z údivu. Na
opak si uvědomuju, že už se mi asi
nepodaří v tom udělat tolik, jak bych
si přál. Ale utěšuju se, že jsem se za
tím neměl možnost tém aticky vyčer
pat a při tom mám výhodu jisté vyzrá
losti, totiž budu-li dost dlouho živ a
nezdementním ještě nějaký čas.
Z: Jaké vlivy na vás nejvíce působily ?
K: Těžko říct. Čítával jsem dost, to je
myslím český národní rys. Vrchlický
např. se opájel mumrajem všech
možných kultur, až to bylo jeho tvor
bě na škodu. Pokud se mluví o literár
ních předcích, jsem, myslím, jako ten
pes Balabán ze Švejka, co měl m noho
otců, a vypadal proto tak ohavně, že
s ním ostatní psi nechtěli nic mít.
Pochopitelně mám invariantní rysy
generační. Při té příležitosti bych
chtěl připom enout Jaroslava Žáka,
myslím, značné podceňovaného. To
byla tak silná spisovatelská osobnost,
že zanechal stopy v naší generaci
všude. M ohl bych citovat věty z vaše
ho díla a i z ostatních, které jsou na
prosto zřejmý Žák. Přitom o tom nikdo

už ani pořádné neví. Žákův ironickoform alizovaný jazyk má však předky
v českých překladech klasiků ze sta
rého Rakouska, např. existuje jeden
naprosto fascinující český překlad
Thukydida, kde jsou k zbláznění
krásné věty jako např. “ kobyla skrkla
Kýra", t.j. shodila s krku (hé hippos
apetrachélise ton Kýron), autorovo
jméno už si dokonce ani nepamatuju.
Odtud vede cesta jednak k Vančurovi
a Josefu Čapkovi, jednak k Žákovi a
jeho prostřednictvím k celé generaci
1925 plus minus. Tato kontinuita je
úžasná a dojemná, hlavně proto, že
její zdroje jsou za nějakou dobu ano
nymní, jako tvůrci lidových písní. Ve
jít takhle do krve celé generace, jako
Jaroslav Žák, je lepší než všechny
ceny. To bych si přál.
Z: l/áá druhý román Fuga triům hod
láme vydat v roce '86. Vedly vás snad
k jeho napsáni podobně složité úvahy
jako jste to zde odhalil o Mrchopěvcich?
K: Ano, ale to musí zatím zůstat ne
sděleno. Tak snad jen k povrchnějším
rysům: Fuga triům znamená fuga pro
tři hlasy, ale také “ útěk tří". Jsou to tři
romány v jednom: hlavní děj, děj
v knize, kterou jedna postava čte a děj
v knize, kterou jiná postava píše.
V každém utíkají nějaké tři osoby a
zároveň se děje proplétávají jako hla
sy fugy. Napsat tři romány v jednom
jsem se rozhodl z časových a ekono
m ických důvodů, vzhledem k pokro
čilému věku. První pásmo v Urogalii
je vlastně v ČSSR, Bóródzóstan je
zároveň Německo a SSSR. Latinský
jazyk Urogalců, jakoby z iberské pod
skupiny, je tam proto, aby se kontras
tem s okupantským jazykem órgógli
ukázalo, kam zúčastněné strany patří
kulturou, bez ohledu na povrchovou
jazykovou příbuznost. Také se tím
podtrhuje fiktivnost fábule. Druhé
pásmo mi napadlo v souvislosti se
čtením pravoslavných modliteb, jež
jsou tam též citovány. Třetí pásmo, o
tropické “ Bohém ii" persifikuje cizí
spisovatele a jejich surové zacházení
s českými reáliemi (existují např.
špionážní romány, posazené do po
dobně divných Čech) a zároveň také
kulturní přeryv v povědomí naší
vlastní mladé generace, v emigraci,
ale i doma, takže jsou vlastně ve vlast
ní duchovní zemi jako cizinci. Jisté
zoufalství nad tím si prorazilo cestu
sarkasmem zvláště smrťáckým.
Z: Do jaké m íry jsou vaše postavy
autobiografické?
K: Myslím, že méně, než u jiných
spisovatelů. Pochopitelně, má-li po
stava ožít, musí se s ní autor na chvil
ku ztotožnit. Jinak ovšem méně ob
vyklá reálná prostředí může autor líčit
věrohodné jen z vlastní zkušenosti, a
protože jsou zvláštní, je to jeho speci-

Kniha Jana Křesadla "Mrchopěvci",
fický, autobiografický rys. Tu řeckou
ských ideologií (viz předchozí otáz
vydaná 68 Publishers, obdržela za rok
ódu např. jsem za Zderada ovšem
ku, TV projev), a také na situaci em i
1984 cenu Egona Hostovského udě
musel napsat sám, a protože to je
grantů: V závěru knihy se Girgal snaží
lovanou za nejlepši prózu. Cena je
dovednost, kterou dnes má již jen
obyvatele planety zachránit, ale pro
každoročně udělována Střediskem
menší počet lidí, vzniká tím jakási
tože je to jiná bytost než oni, nemají
autobiografičnost vlastně autom atic
pro ruská a východoevropská studia
jeho slova váhu. Ano, je to povrchově
torontské univerzity.
□
ky. Ale nikdy jsem nic neměl s žádnou
science fiction omšelého typu, ale
obludou, to chci zdůraznit. Hlavního
obsahové, doufám, originální. Proto
modela obludy jsem sice osobně
že doufám ve vydání, některé překvaznal, ale vůči mě se neprojevoval. Při
pivosti textu, jako kdo nebo co je G ir
šel jsem na jeho spády nepřímo a ji
gal, neprozradím (není robot, mimo
nak. Pochopitelně je předělán a hlav
chodem), aby se neoslabil účinek.
ně zlepšen, či vlastně zhoršen. Výraz
Jinak mám v sobě ještě asi pět romá
né autobiografické postavy jsem tedy
nů, z nichž jeden jsem právě začal
zatím nevytvořil.
sm olit: Odehrává se na malém městě
Z: Proč vás lákají taková m akabrózní v první republice a hlavní fabule je o
témata, jako je obluda v Mrchopěvpodvodníkovi s orientální mystikou.
cich a perverti v povídkách a ve Fuze
Dva romány by m ohly být historické,
triům ?
jeden o osudech slovanského otroka
K: Ale ani pořádně nevím. Možná
Komoně v juliánském ňímě, jeden by
z nějaké vlastní skryté zvrácenosti,
měl za hrdinu skladatele a vraha z 16.
jako se říká, že detektivkáři mají lastoletí Carla Gesualda da Venosa,
tentní zločinecké sklony. Osud mé
který předběhl dobu moderními har
postavil do povolání a kdysi do za
moniemi. Jeden by mohl být o slo
městnání, kde jsem se s tím hodně
vanském mnichu, který v 18. století
setkával, a tak to ve mně asi zanechalo zřejmě vynalezl hang-gliding, ale ji
stopy a chci se s tím sdělovat, jako
nak se o něm nic neví, a tak se fantazii
vůbec spisovatelé se svými zkuše
meze nekladou. Jeden jsem začal a
nostmi. Ale zase chci zachovat pseu snad dokončím: Má pracovní název
donym itu, asi naivně, tak už dost. Lí “A n tikuro " a je o skutečném venkov
čení deviací v mých slovesných pro ském lékaři z pohraničí, který má taky
jevech se však snaží mít i funkci, jak
kohouta, ale slepého. Toto prostředí
jsem se snažil ukázat v odpovědi na se mihne v Intermezzu Mrchopěvců.
PRAŽSKÉ UZENÁŘSTVÍ
první otázku. Např. téma povídky “ Vý Zakončit bych chtěl autobiografic
let” jednak popisuje, pro zajímavost,
kým románem, pro nějž mám již pro
zvláštní případ zoofilie, jednak vlast vokativní název Dr. Mrtvolágo. Co
638 Queen St. West, TORONTO,
ně nanáší problematiku normálních v něm všechno bude, ovšem dosud
ONT., M6J 1E4
heterosexuálních vztahů, atd.
nevím. To vše pro případ, že vydržím,
Z: Jak jste přišel ke svým rozsáhlým
nebo mě nepostihne něco jiného, co
Tel.: (419) 364-1787
jazykovým a hudebním znalostem?
by mě zarazilo.
K: Taky vlastně nevím. Míval jsem
v mládí dost dobrou paměť. Ostatně,
jsou lidé nesrovnatelně lepší v obou
směrech a o některých se to žádná
širší veřejnost ani nikdy nedoví. Je
den p ro m in e n tn í e m igra nt říkal
DODÁME VÁM JEDEN Z NEJNOVĚJŠÍCH
poměrně nedávno v TV, že v roce '48
stála lepší půlka národa za kom unis
M ODELŮ ZÁPADONĚMECKÉ PRAČKY
tickou stranou. Mohl to dobře tvrdit,
protože, až na ojedinělé výjimky, kte
ré sítí proklouzly, kdo nestál, nebo
aspoň nedělal že stojí, toho nepustili
BLOMERG
r
r*
S ar *
k lizu a musel zůstat v horší půlce. To
WA 909
se pak těžko dohání i v emigraci. Ten
to model českého národa, sestávající
Automatická pračka
ze dvou půlek, navozuje však pádnou
zrakovou představu. V této souvislos
na 230 voltů, 60 Hz
ti chci téma otázky vyilustrovat, či
kom entátorsky zhodnotit, m odifiko
vaným citátem známého anglikán
20 programů při praní
ského hymnu: Had I the tongues of
Teplota vody do 95° C
Greeks and Jews / and nobler speech
Ždím ačka, která prádlo tém ěř
than angels use / if on the wrongful
vysuší
half of ass / l’m but the sound of tin kSpořič energie a pracího prášku
ling brass.
Z: Připravujete nějaké nové rom ány a
o čem jsou?
K: Jak víte, napsal jsem kromě M rchoVENTAX AYR TRADING INC.
pěvců, Fugy triům a různých kratších
povídek ještě román “ G irgal” . Je to
166 Pipper Street, Ayr, Ont., NOB 1E0
alegorická satira na obecnou lidskou
situaci, ale také na některé fenomeny
Tel.: (519) 632-8907
hlubší. M.j. na povahu slušných a
inteligentních přisluhovačů hovad-

Toronto

V Kanadě je k dostání nejmodernější pračka!

Žít život svobodnýho drafce
Interview s Jiřím Svobodou
J iří Svoboda je povoláním cestovatel-autostopař. O svých výletech kolem zeměkoule už napsal tři knihy, v nichž,
krom ě vyprávění o cizích zemích, dává praktické rady jiným autostopařům (v každém díle je obsažený rejstřík orientač
ních míst, výpadových silnic, ubytoven, jídelen, kam se stopaři m ohou obracet, js o u -ii bez peněz). Svobodovy knihy ne
jsou cestopisy, jak jsm e na ně zvyklí. Jsou psány češtinou, která může leckoho napoprvé šokovat, ale jeho protipravopisné psaní má důslednost a logiku. Jakm ile čtenář p řisto up í na pravidla této hry, vydrží přečíst všechny tři díly v jed 
nom zátahu. Pochopí Svobodův humor, jeho filozofii, jazykovou klauniádu a dá se vtáhnout do vyprávěni, které místy
nemá daleko k pábení. Třetí díl cestopisného seriálu Autostopem kolem světa vyjde v r. 86 autorovým nákladem a může
te s i je j objednat na adrese 68 Publishers, Box 695, Station A, Toronto, On. Canada M5W1G2, c/o Svoboda. Za Západ
se ptala Zdena Salivarová.
Z: D ob rý den, pane Svobodo, vítáme
vás v naší redakci. M oh li bychom vám
p oložit pár otázek?
S: Ano, ale spěchám do Afriky. Nemá
te cigaretu?
Z: Mám, ale nikd y jsem vás neviděla
kouřit.
S: Někdy si zapálím.
Z: Kdy jste odešel z Československa?
S: V září 1968, po ruský invazi. Straš
né se mi to hodilo, ňíkal jsem si, Jirko,
vypadneš na chvíli za hranice, podí
váš se trochu po světě a až se to tady
vyjasní, až Rusové vodejdou, tak se
zase vrátíš. Neměla byste prosím vás
trochu kafe?
Z: Kafe? Copak vy pijete kafe?
S: Někdy. Tak já jsem vodjel — bylo
mi něco kolem dvaceti — a řek jsem
si, že se nejdřív podívám do Am eriky.
Do Severní. A že než tu Severní Ame
riku vobjedu, v Čechách už bude dáv
no klid a mír. Tak jsem tu Am eriku
vobejel, ale Rusové byli ještě pořád
v Praze. Tak jsem to nasadil na Střed
ní a na Jižní, pak do Asie a Austrálie a
do zbytku Evropy a dojel jsem až na
Aljašku, ale ať jsem dělal, co jsem
dělal, ty pitom ý Rusáci to absolutně
nebrali na vědomí.
Z: Takže jste tady s námi, na Západě,
v Torontě.
S: Ano. Tak já jsem si dal potom tro 
chu pohova a uklidnil jsem se a řek
jsem si, Jirko, musíš něco dělat, nese
jen tak zbůhdarm a flákat a utrácet
svůj život. Tak jsem se dal zapsat na
univerzitu.
Z: Na torontskou?
S: Jo. B ylo to zrovna v době, kdy v Se
verní Am erice a v Evropě bylo v prou
du hipícký hnutí. H ipice a hipíci se vá
leli po chodníkách, rozdávali kytičky,
píchali si opium , poslouchali východ
ní m udrce, ňek jsem si, Jirko, to je
absolutně novej fenomén, to musíš
prozkoum at.
Z: Chcete říct, že jste nechal s tu d ií a
zapadl m ezi ty deklasované, opiové
odrbance a k o u řil s.n im i m arihuanu?
S: Ne tak docela. Já jsem tu vejšku dě
lal dál a taky jsem ji dodělal — na
doktora jsem to ovšem nedotáh, to by
se jaksi nehodilo — d okto r stopař —
ale večery jsem trávil mezi těma, po
dle vás, vodrbancema. Je pravda, že

některý z nich se nemyli, že požívali
alkohol a drogy, že pěstovali volnou
lásku, ale na druhý straně byla mezi
nima taková bezvadná atmosféra
srdečnosti, nenucenýho přátelství,
otevřenosti, ohleduplnosti a idealis
mu, že to ostře kontrastovalo s celou
tou anglosaskou, odcizenou, chlad
nou a hrabivou společností. Byli to
lidé, který mě, em igranta bez dom o
va, přijím ali bez otázek.
Z: Ovšem, květinová generace už
dávno zmizela. Zůstalo z n í něco?
S: Zůstalo. Dřív bylo ideálem všech
norm álních Severoameričanů praco
vat a dělat peníze. Teď nastal zlom:
ideálem některých členů m ladý gene
race se stala práce na sobě, rozvoj
tvůrčích sil a únik z nezdravejch vel
koměst do míst, kde je větší klid na
rozjímání o Bohu.
Z: Takže jsm e se dostali od Rusů až
k náboženství. Jaký je váš pom ěr k to 
mu, co se nazývá Bůh, nekonečno,
posm rtný život?
S: Otázky začínají jít na tělo. Já ne
jsem ani mohamedán, ani buddhista,
ani křesťan, ani žid, ani nacista, ani
komunista, ani maoista, nejsem ani
Kanaďan, ani Peruánec, ani Slovák,
ani Čech, nejsem ani Jirka Svoboda,
ani Ronald Reagan nebo Gusta Hu
sák, nejsem vlastně ani to tělo, který
vlastním, ani ty vlasy, fousy, který
nosím. Podle haré krišnovců jsem
pouhá duše, pouhá duchovní duše.
Z; Haré krišnovci? Co to je?
S: To je hinduistická sekta, která kro
mě náboženský filozofie nabízí zdar
ma dobrou, vegetariánskou stravu.
Z: No prosím, tak přece tělo. Ale nežinýrujete se p řijím at od někoho za
darmo jíd lo ?
S: Já už jsem na to zvyklej. Když jsem
přišel do Am eriky, tři věci mi způsobi
ly nesmírnou r.adost: první, že vás
absolutně nikdo nenutí do práce; dru
há, že nejenom že vás nenutí do prá
ce, ale eště vám za to, že nepracujete,
platí; a třetí, že tu existujou podniky a
organizace, který vás zdarma nakrmí,
oblíknou a obujou a nechají v nouzi
vyspat. Všechno zdarma.
Z: Takže jste vlastně příživník, jak by
se řeklo v socialismu.
S: To by ten socialism us musel říct,

že příživník byl třeba taky Marx nebo
Engels.
Z: Máte vy vůbec nějaké hmotné
statky? Nějaký majetek?
S: Majetek nemám žádný. Vlastním
jenom kuličkový péro a materiál du
cha. O to ostatní nemám zájem.
Z; A co tomu říká vaše maminka v Pra
ze?
S: Maminka by chtěla, abych se ože
nil. Abych si zařídil svou praxi, lho
stejno jakou a abych se věnoval užitečným u životu. Ale kde seženete
dneska nějakou hodnou a posluš
nou dívku? Je to zoufalý, do očí bijící
nedostatek.
Z: Máte ještě tatínka?
S: Nemám. Už umřel. Je to škoda.
Potřeboval bych pevnou ruku.
Z: Ve vašich knížkách čtu, krom ě p o 
pisu cest, přírody a divů světa i všeli
jaké epizody s děvčaty, hom osexuá
ly, prostitutkam i, zloději a podvod
níky. N akolik se v těchto m om entech
stylizujete? Je to D ichtung und Wahrheit?
S: Všechno, co v knížkách líčím, je
absolutní pravda, všechno jsem pro
žil. Neumím si vymýšlet. Na cestách
se na vás nalepí nejrůznější lidi, roz
ličná havěť. Někdy je to osoba dobrá,
která vám zpříjem ní večer pěkným
vyprávěním nebo pohoštěním, jindy
je to neřestný hom osexuál nebo
sexuální pracovnice. Co můžete v takovejch situacích dělat? Prožít je až
do konce, abyste měla zážitky, anebo
to přerušit a jít od toho? Čím víc jsem
takových věcí zažil, tím častěji mě to
prožití až do konce odrazuje.
Z; Co plánujete na pozdní léta svého
života? Chcete cestovat až do sm rti?
S: Můj plán je jednoduchej. Až skon
čím s cestováním, odeberu se na klid 
né místo Plné pohody a slunce někde
v jižních Čechách, kde se budu věno
vat hospodaření a rozjímání. Plánuji
si pronajm out nebo koupit pěknou
usedlost, nejlépe barokní a užívat
tepla přátelských, sousedských vzta
hu, posezení v hospodě, vycházek le
sem na houby, mírného lyžování, žní
a senosečí. Taky bych se rád zúčast
nil vesnického života, všeho, co s ním
souvisí. Vynášení sm rtky na jaře,
stavění májek, hody, masopust, do-

žínky, velikonoce. Není to pěkná idyl
ka?
Z: Za takovou budete ovšem muset
jako pan Brouček nejmíň o století
nazpátek. Tam ale žádný autostop
nejede. Ale tady, třeba v Texasu, by
ste ještě stopy takové venkovské id y l
ky m ohl mezi českými farm áři najít.
Chodíte vůbec mezi krajany?
S: Jsem většinou na cestách, takže se
mezi Čechy nebo Češky dostanu
málokdy. Když ale zjistím, že se ně
kde pořádá nějaká beseda s tancem,
koláči a bílým kafem, hned tam spě
chám.
Z; Umíte vůbec tančit?
S: Když mi bylo sedmnáct, chtělo se
mi protančit celý den. Chtělo se mi
tančit se všemi lidm i od pólu k pólu,
od Moskvy po Havanu. Ale lidi jako by
mě nechápali. Nezahořkl jsem ovšem.
Věřím, že když ne dnes, tedy zítra se
bude tančit všude.
Z: Jak trávíte den, když jste doma,
v Torontě?
S: Ráno se probudím, něco si čtu a
přemýšlím. Pak si pustím hudbu, za
cvičím si a zase přemýšlím. Pak sejdu
nasnídat — obyčejně k těm krišnům
— poslechnu si výklad z Bagavádgíty,
pak si v knihovně prostuduji denní
tisk, časopisy, literaturu, pak se tro 
chu projdu nebo si zaplavu a zase
přemýšlím. Vrátím se na večeři. Po
večeři jdu na koncert, do divadlo, do
galerie nebo do postele.
Z: O čem přemýšlíte?
S: Přemýšlím o lásce a o Bohu, o bra
trství a zradě, o odpuštění a o sm ilo
vání, o chytrosti a o podlosti, o vál
kách a o mírech, o nekonečnech a o
hvězdách. Přemýšlím o náboženství a
o nemocech, o lásce a dobru, o oškli
vosti a o nenávisti, o lahodě a o pří
jem nosti, o m ilosti a o radosti. Pře
mýšlím o tom, co budu mít dneska
k večeři.
Z; Koho máte na světě nejraději?
S: Nejradši mám sebe. Jsem do sebe
zamilovanej. Dívám se na sebe do
zrcadla a vobdivuju se svýmu vobrazu.
Nikdo mi není na tom to světě dražší
než já sám.
Z: Čím jste chtěl být jako m alý kluk?
S: Ničím. Pomyšlení na to, že bych
měl někdy něčím bejt, mi nahánělo
hrůzu. Nechtěl jsem bejt nikdy ničím.
Jak je to hrozný něčím bejt!
Z: Pral jste se jako m alý kluk nebo
jste byl m am inčin hodný chlapeček?
S: Já jsem vyrostl v dobré, zámožné
rodině vyšších českých vrstev. Měl
jsem svou chůvu. Okolí mého dětství
bylo naplněno knihami, uměleckými
artefakty, pěkným nábytkem, pohod
lím. Od mala mi byl vštěpován smysl
pro estetiku, krásu a mravní ušlechti
lost. To, že občas obcuji s lidm i z ulice
nebo že používám jejich mravy, způ
sob odívání, jazyk a chování je jen
důkazem toho, že jsem se těmto vrst
vám, ač ze slušné rodiny, nikdy nevy
hýbal.
Z: Máte zdravotní nebo penzijní p ojiš
těni?

S: Sam ozřejm ě. Severoam erická
společnost, ve které te ď ž iju , je dnes
už tak vyspělá, že si může dovolit dá
vat svým spoluobčanům zdravotní
nebo penzijní pojištění, aniž by na ně
museli přispívat. Mám to tiž nepatrný
příjem. 2iju z existenčního minima —
ze svých knih — a jako takový mohu
dostávat pojištění. K lékaři ale stejné
moc nechodím, takže to ani nevyužiju, zubaře si musím platit. Na penzi
se už ale těším. Přál bych si, aby věko
vou hranici snížili, když ne na pěta
čtyřicet, tak aspoň na pětapadesát
let, aby člověk, když už je jednou
poslanej na tento svět, z něj taky něco
měl.
Z; Proč jste pro své psaní zvo lil fone
tický přepis češtiny? Chcete provo
kovat m ilovníky té lahodné, libozvuč
né? Píšete tak už dávno, ještě dřív,
než se začalo m luvit o zjednodušeni
českého pravopisu — holki šli po
mňesťe — děláte si legraci, chcete
být o riginální anebo byste skutečně
nový pravopis akceptoval?
S: Když jsem psal první díl Autostopu
—začal jsem ho tehdy psát normální
češtinou — napadlo mé, že vlastně
nepíšu tak, jak se skutečně mluví, že
v tom spisovném psaní je nějaká faleš,
nějak mi to nesedí. Zkusil jsem to
foneticky a když jsem tu fonetiku vi
děl napsanou na papíře, tak mě to
děsně rozveselilo. Říkal jsem si: Jirko,
to přece nemyslíš vážně, to je hrozný.
Ale nechal jsem to tak, šíleně jsem se
tím bavil, vosvěžilo mňe to. Já bych
pro novou úpravu byl, jazyk se přece
vyvíjí a čas vod času se s tím musí ně
co udělat.
Z: Co čtete? Jakou máte rád m uziku?
S: Nejradši čtu noviny, zprávy ze svě
ta. Pak český časopisy, všechny, kte
rý mi v knihovně přijdou do ruky. Čtu
taky knížky vydávaný současné v za
hraničí. Hudbu jenom klasickou.
Mozart, Haydn a tak.
Z: C htěl byste vyhrát v loterii?
S: Proč ne? Ale nemyslím, že by to
nějak výrazně ovlivnilo můj dosavad
ní život, fiekl jsem vám už, že hm otný
hodnoty pro mě nemají cenu. Dal
bych asi ty peníze do banky a vybíral
bych si na denní chleba. Já vlastně už
žiju bohatej život teď, já bych si za ty
prachy už nic novýho nemoh dopřát,
ani to cestování, všude už jsem byl. A
přejídat se nebo spát na posteli s nenesy — co s tím? Největší hodnoty
jsou ty, který nekoupíte.
Z: Zam iloval jste se někdy? Do koho?
V kolika? Jaké máte averze, je s tli ně
jaké máte, předsudky, nenávisti (ko 
m unisti, černoši, krátkozrací, dobře
zabezpečení...) Máte rád zvířata?
S: M iluji všechny krásné dívky celého
světa, bez rozdílu rasy, náboženství,
inteligenčního kvocientu, politickýho
zabarvení, barvy vlasů. M iluji všechny
chlapce celého světa. M iluji všechny
komunisty, fašisty, zločince, neznabohy, židy, černochy a krátkozraký,
bohatý a chudý, znetvořený a krásný,

ušlechtilý a zvrácený, aristokratický i
neurozený. M iluji zvířata a rostliny.
Moje láska je bez hranic.
Z: Kam myslíte, že nás vede spotřební
společnost?
S: Kam jinam než do pekla. Jedině
do pekla.
Z: Teď se chystáte do Afriky. Slyšela
jsem, že máte z cesty trému. Proč?
S: Mám trému před každou cestou.
Jako herec před výstupem. Napadají
mé otázky: jaký to tam bude, co mě
tam čeká, kdo mé tam okrade, znásil
ní, jakej tam bude stop. Ale jakm ile
do toho skočíte, jakm ile jste na cestě,
trém a pomine a cesta se vyvíjí podle
svejch pravidel.
Z: Kde jste ještě na tom to světě ne
byl?
S: V Sovětským svazu, v zemi míru,
socialism u, v zemi ušlechtilejch vzta
hů. Nevím, proč jsem ještě tu to krás
nou zemi neprocestoval. Je to přece
celá šestina světa!
Z: Co chystáte po návratu z A friky?
S: Knížku Autostopem Afrikou.
Z: A poslední otázka: Co jste měl
dneska k snídaní?
S: Nic. Nemyslíte, že byste mi už ko
nečné mohla něco nabídnout?

Služba čtenářům
Hezká, 37letá, dobrá kuchařka a hos
podyně, VŠ, hledá dobrého kamará
da. Zn.: “USA a Kanada.”

Vzpomínky
Zdenék Urbánek

Popaměti
O ctl jsem se v zámku spisovatelů
nedobrovolně vinou výkonu přátel
ské služby. Nic mě tam netáhlo. Baro
ku jsou i jinde u nás přebytky. Navíc
se mi ta stavba protivila tím, že jako
úřední dar, věnovaný Svazu spisova
telů, byla součástí poválečného mo
censky politického úplatkářství. Roz
h o d u jíc í stra n a p ro s tře d n ic tv ím
svých m inisterstev kupovala duše a
ostatní strany se nebouřily, aby v té
m orálně pokleslé soutěži přece jen
nezůstaly bez šancí.
Příčinou mé dobříšské návštěvy byl
Egon Hostovský, příslušník čtveřice
či pětice nejlepších českých prozaiků
třicátých let, osobně okouzlující svou
směsí velké jem nosti a převážně hu
morné agresivity. Za války byl v Bri
tánii a ve Spojených státech tajem 
níkem československých vyslanců.
Po návratu zůstal zaměstnancem m i
nisterstva zahraničí, ale přizem nili
ho. Uprostřed roku 47 zjevně vytušil
stejně dobře jako roku 38, že je čas
odejít. Dověděl se taky, že se hledá
nový kulturní atašé pro Oslo. A snad
no vypátral, že v Dobříši tráví dny vol
na m inistr školství a kultury Zdenék
Nejedlý. Ten měl při výběru ku ltu r
ních přidělenců přinejmenším porad
ní hlas a osobní přím luvou m ohl vy
konat i víc.
Marně jsem se Egonovi vym louval
na trosečný stav hanomagu. Přesvěd
čil mě a za necelou hodinu jsme
chrastivě vjeli na nádvoří zámku, po
sypané načervenalým drobným štěr
kem. Egon mě poprosil, ať počkám a
držím se stranou.
Jenže byl už skoro večer a chtělo se
mi něco sníst. V jídelně se ukázalo, že
tam s pěti či šesti jiným i sedí můj vá
lečný přítel Erik Saudek, kdysi nad
všechno očekávání vynikající rovnač
a vazač balíků do Terezína, do nichž
já přispíval tím, co mi dal otec, a jež
jsem pak odnášel na poštu. Erik už
dřív rád vídal, jak se z jeho příležitost
ných dárků zvolna opíjím. Měl nyní
pred sebou řecký Botrys. Než mi do
nesli jídlo, měl jsem na lačno tři skle
ničky v sobě. Ú činky byly nepříhodně
příjemné. Stal jsem se pro přítom né
nepříjemně otevřeným společníkem.
Netušil jsem, že se to v týž večer bude
opakovat, a to na úrovni, jíž by se
dnes dalo říci skoro vrchol. Erikovi
druzi postupně odpházeli. Zvedl se i
Erik, za války můj ctěný vzor skeptic
ké inteligence.
"T y se chceš z n ičit a s tím já nesou
hlasím ,” na rozloučenou komentoval
mou, podle mne, dost krotkou kritiku
mnohem krotší podléhavosti autorů
vůči nové moci.

Egon a Erik, ač jeden chtěl ven a
d ruhý se mínil za cenu krajní auto
cenzury prosazovat doma, zjevně
měli společné špehy. Byl jsem s údaj
ně přátelskou násilností odveden do
jednoho z ubytovacích pokojů. Špe
hové si však něčeho nevšimli. Dveře,
za něž mě zamkli, měly skleněnou
výplň. Loktem jsem ji rozbil, otočil
zvenčí klíčem a měl volnost pohybu,
v dobříšské zlaté kleci spisovatelů ne
vídanou. Dalo mi to příležitost o tro 
chu lip porozumět některým rysům
Hamletova příběhu.
Neměl jsem v úmyslu Egonovi ka
zit, za čím přijel. Hledal jsem knihov
nu, kde bych si četl, než on před ná
vratem bude hledat mne. Dveří vedlo
z chodeb mnoho, ale všechny zam
čené. Až jedny povolily a stál jsem v
konferenčním salónku. Kolem ovál
ného stolu ztichle zpozornělo a vy
vrátilo se směrem ke mně asi dvanáct
hlav.
Egon, sedící vedle pana m inistra
Nejedlého, nebyl potěšen, ale vstal,
přistavil mi další židli a ohlásil mé
jméno. Napřed m inistrovi, pak hro
madně celému stolu. Tam seděla i
Eva Vrchlická, průměrná herečka, ale
statečná zachránkyně Erika Saudka
před Terezínem a koncentračním tá
borem, protože za války přes ústrky
a ponižování jako “ arijská” dcera Ja
roslava V rchlického zůstala Erikovou
ženou. Tehdy mě vřele objímala, kdy
koli jsem jim něco přinesl z otcových
tajných zabíjaček. Teď se zprvu obrá
tila ke svému sousedovi u stolu, panu
Kerhartovi, jako by mu měla neodbyt
ně m noho co říci. Ten k ní sklonil
svou bledou hubenou tvář a byl též
velmi soustředěn.
Cosi se kolem stolu zm ěnilo v oka
mžiku, kdy mi pan m in istrtro ch u hadrovitě podal ruku, ale zvídavě se zep
tal:
“ Urbánek? Urbánek? Ze strany his
torika Rudolfa Urbánka? Nebo od
Františka?”
Ještě jsem stál a měl tedy přehled.
Stůl s usměvavou přízní zpozorněl.
Jen Egon věděl svoje a viditelně po
chyboval, že by to m ohlo d obřeskončit.
“ Od Františka, pane m inistře,” od
pověděl jsem. “ Je to bratr mého o t
ce.”
“ Posaďte se, m ladý m uži,” řekl pan
m inistr zpod svého cvikru a knírku tak
vlídně, že stůl zcela umlkl a napjatě
očekával náš příští rozhovor. I Egon
jako by se uklidnil, třebaže se vědoucí
beznadějí černě lem ovaných živých
očí dovolával mé taktnosti i taktičnosti. “ Takových lidí nám už není třeba,”
pokračoval Nejedlý svým skoro mile
starosvětským utvářením vět a bez
onoho skřehotání a prskání, jež jsem
jako novinář znal z jeho veřejných
projevů. “Ale ani my mu neupíráme,

že v m inulosti měl své zajímavé drob
né místo.”
Začala malá přednáška a salónek
se přes viditelnou ospalost některých
tváří zdál být potěšen. Já byl upřímně
zvědav na vztah moci k těm, jež z his
torických postav i z lidí ještě žijících
hodlala zbezm ocnit. Jakkoli pan mi
nistr chvílemi připom ínal cicerony,
důtklivě poučující zaostalé tu risty o
světoznámém hradě, bylo proč na
slouchat. Tenkrát jsem to tušil, poz
ději jsem to věděl dost jistě. Blaho
sklonnost s příměsí jedu, vydávaná za
historickou objektivitu, obsahovala
předpověď o tom, co nás čeká.
Setkal se s mým strýcem ve dvacá
tých letech u Masaryka. Sešli se pak i
jinde. Prý vůbec nebyl hloupý, na
opak vzdělaný a zvídavý. Dokonce na
rozdíl od Masaryka svým omezeným
způsobem mélický. Dalo se s ním po
hovořit o Husově reformě chrám ové
ho zpěvu zrovna tak jako o husitských
chorálech. Vyznal se v detailní histo
riografii dávné Jednoty bratrské.
“ Ale co to jen mohl chtít,” pokračo
val pan m inistr, “ když ze všech sil,
hodných lepší věci, udržoval a ještě
udržuje při životě ten zkomíravý
odvar Jednoty bratří, Jednotu čes
kobratrskou. My mu to ani to lik nezazlíváme. Má sice ten společek či
sekta význam jen velmi okrajový, z
laxní masy registrovaných katolíků
ten ubývající hlouček středostavovských stařenek a stařečků nepřiláká
nikoho, ale přece jen nám pomáhá
rozbíjet hom ogennost vyznavačů
aspoň na menšinové, přitom mno
hem tvrdošíjnější protestantské stra
ně.”
“ Chodí tam za ním na kázání i hod
ně mladých lidí,” podařilo se mi vtěs
nat do mezery, vzniklé tím, že pan mi
nistr hledal kapesník. Nenašel jej.
Knírek mu pak mírně mokval výtokem
rýmy.
“ I to je aspoň zatím dobře,” vysvět
lil mi ideolog a ta ktik Nejedlý, nevyrušený tím malým nedopatřením z
přednášecího rozběhu. "M ládež va
šeho strýce Františka! Nevymyslel jste
si to. Máme i o tom informace. Ale
právě to jejich tíhnutí k nějaké těsné
příslušnosti je co nevidět pohne, aby,
jak se říká, s vlajícími prapory přešli
na naši stranu. Nemylme se, přátelé.
Náboženství a jeho instituce se ne
obracejí k silám mimo náš svět. Je to
kryptopolitika, za některých podm í
nek úspěšná, jind y zakrnělá a skoro
bezvýznamná. Víme, jak neúspěch
odrazuje. Dají se k nám. Hrom adně
ne. Nepřivede je k nám váš strýc Fran
tišek. Už se příliš zaprodal té své na
půl amerikánsky zpuritanizované va
riantě dávných bratří. Ale jeden po
druhém přijdou a vyplatí se jim to .”
Začalo ve mně něco vřít. Zbylé sto
py odumírající inteligence a zneuži

nám jen sovětský Východ může být
té vzdělanosti spolu s osobní ješit
ností a s držitelstvím jistého dílu mo oporou v samostatnosti."
ci vytvářely v ústech pana ministra
Asi na mně bylo něco vidět, proto
trapnou směs polopravd a namyšle- že Egon přiložil ukazováček k ústům.
nosti, opřené o údajný úspěch vý Ale dopadla poslední kapka a bylo
chodní veleříše v zacházení s lidským
nezbytné aspoň skromně naznačit
materiálem. Malý český Everest
nesouhlas. Jinak mi hrozila hanba na
zpanštělosti, který ne nadarmo pře doživotí. Tak jsem to aspoň pociťo
žil válku v Moskvě, viděl dole pod se- val. Vnikl jsem do odm lky a spustil.
bou příliš členité lidské mraveniště a Zpátky jsem se držel jen v tónu.
nemohl se dočkat, až bude zunifikoUž při mých prvních slovech vstala
váno v jednu otupělou kupu. Ale dělal
starší manželská dvojice, uklonila se
jsem, co jsem mohl, abych nevyrušil
panu m inistrovi a nehlučně odešla.
sam olibého reprezentanta nastupu
Egon se opřel na židli a obrátil zrak ke
jící moci ze zpovědi.
stropu. Pan m inistr se na mne nedí
Dalo námahu mlčet. A osazenstvu
val, ale zřetelně se přiklonil levým
salónku dalo zcela jinou námahu po
uchem. Ostatní klopili oči, šeptali si
tlačovat zívání. Upíralo na pana mi
mezi sebou, nápadně si odkašlávali
nistra zvadle usměvavé oči. Já se a paní Eva Vrchlická, provázena úctyvšem přítom ným (krom Egona) ne
plným Kerhartovým pohledem, za
pochybně protivil tím, že jsem svým
ujala se zdviženou bradou řečnický
pouhým jménem zavedl do rozpravy
postoj za opěradlem své židle.
téma, jež těm polovzdělaným a poloMluvil jsem o samostatnosti men
nadaným ctižádostivcům nedávalo
ších národů. Vůle dosáhnout ji klíčí v
žádný přímý návod, jak mají jednat,
nich samých. Ale v podmínkách na
aby je moc povýšila.
šeho století ji nemohou realizovat ani
“ A ty styky vašeho strýce s Masa zachovat bez přímého přispění vel
rykem !” s obnovenou vehemencí Ne
mocí. Masaryk p oliticky žil a jednal
jedlý pootočil téma. “ Vy si myslíte,
už dlouho za Rakousko-Uherska.
mladý muži, že si za těch schůzek po
Zjistil, že svébytné, odpovědné, sa
vídali o pánubohu?”
mostatné myšlení a jednání zdejšího
Byla to sice otázka ryze řečnická,
společenství nenastane rázem tím, že
takže odpověď hodlal dodat sám pan
bude ustaven stát Čechů a Slováků.
m inistr, ale mně se povedlo vložit me Jeho ustavení je pouhou podmínkou k
zi jeho vdech a výdech;
nalezení povahové a m orální identity
“ Nevím, o čem si povídali. Strýc byl
zdejšího společenství. Domníval se,
zavázán mlčet a podnes to dodržuje.
že pokud jde o společenské uspořá
Vy jste u toho někdy byl, pane m inis
dání, demokracie především anglo
tře?”
saského typu má nejlepší předpokla
Egon zaprosil krásnýma černýma
dy humanitního vývoje. A přestože
očim a a několik tváří v salónku se od
znal i sklony m nohazdejších lidí k ne
vrátilo od čela stolu, snad aby jejich
dem okratické, unáhleně a bezmyš
m račný komentář mé opovážlivosti
lenkovitě nacionalistické či rovnou
nevzal na sebe sám Nejedlý. Ten se
patologické zištnosti, z úhrnu svých
však nedal vyrušit ze své téže.
sociologických a politických zkuše
Masaryk, nom inální protestant, z
ností usoudil, že jako celek má naše
o p o rtu n isticky-po litických příčin prý
společenství k západní dem okracii
nechtěl mít nic společného s úředně
nejblíž. V době, kdy díky jemu repub
uznanou Církví českobratrskou evan
lika napřed v zahraničí, pak i doma
gelickou. Ve státě s převahou jakkoli
vznikala, nebyl široko daleko nikdo,
vlažných katolíků, proč by si tím měl
kdo by jeho soudy a způsoby jedná
ztěžovat svoje postavení? Nebylo by
ní, na nich založené, dokázal či vů
přitom ani populární, kdyby se vzdal
bec mohl vyvrátit. Šlo mu o samostat
svého přesvědčeni, jak je všichni zna
nost zcela určitého druhu. Proto se
li už z dob před válkou. Potřeboval
opřel o Západ. Východ, i kdyby byl
nějaké alibi.
býval v daném čase schopen nějaké
“ A pan kazatel Urbánek, při vší své
záruky poskytnout, měl a má m orál
vzdělanosti a znalosti běhu světa až
ně politické tradice tak podstatně ji
příliš důvěřivě počestný, mu to alibi
né, že příklon k němu mohl zárodeč
poskytl. Udržoval při životě necírkev
ný smysl pro dem okracii a hum anitní
ní Jednotu českobratrskou a dochá
soužití spíš jen rozvrátit než rozvi
zel na Hrad k soukrom ým rozhovo
nout.
rům. Vy říkáte, že skrytě. Ale jak by
“ Pořád ta vaše masarykovská de
ne! Čím víc se něco skrývá, tím šíř a
m okracie!” prohlásila za opěradlem
rychleji se o tom roznášejí pověsti.
židle paní Vrchlická. “ A jak dopadla
Masaryk, náboženský, a proto prý i
jen co se objevil Hitler?”
eticky odpovědný velký muž! Dokon
“ Špatně, paní Evo,” dovolil jsem si ji
ce ještě i dnes někteří tak o něm
oslovit tak, jako jsem ji směl oslovovat
sm ýšlejí nebo spíše sní. Ale ne, přá
za války. “Ale v některých lidech tu
telé. Přinejmenším to byl velmi nada
zanechala stopy...”
ný a ctižádostivý pragmatik, který
“ Ano, byl jste na Erika a na mne
hodný,” skoro pateticky mě přeruši
ovšem nemohl jinak než se m ýlit a
la, “ ale tím je mi hůř, když vás slyším
spoléhat na Západ a jeho papírové
tak nerozumně m luvit proti socialis
záruky v době, kdy my mladší už vě
mu.”
děli, že po rozbití Rakousko-Uherska

V očích měla slzy a Kerhart ji hladil
po zápěstí ruky, pevně se přidržující
opěradla. Několik dalších hostů po
úklonce odešlo. Vstal i Egon.
"D ěkuji vám, pane ministře, že jste
mě vyslechl,” řekl potichu a vytratil
se. Na mne se už ani nepodíval. V naší
řeči to m ohlo jedině znamenat: tak ti
pěkně děkuju, ty vole. Chápal jsem
jeho situaci. Ale taky já přece byl spo
lu s mnoha jiným i ohrožen a měl jsem
stejný nárok jako on a oni rozhodovat
se mezi setrváním a odchodem . Mezi
takticky úhybným souhlasem a pří
mým nesouhlasem,.
“ Nemyslím, že bych m luvil proti
socialism u,” odpověděl jsem paní
Vrchlické. “Ten má mnoho odrůd a k
jedné z nich i Masaryk měl blízko.
Mluvím proti byrokratickém u autoritářství a diktatuře.”
“Jaké autoritářství a jakou diktatu
ru máte na mysli, mladý muži?” zůstal
i nadále pan m inistr přinejmenším
zdvořilý. Odpovídalo to tomu, co se
stalo o čtyři roky později na h řbito
vě v Horních Počernicích. Pohřbívali
strýce Františka. Byla to dem onstra
ce Jednoty českobratrské. Přišlo víc
lidí, než hřbitov hned tak mohl poj
mout. Otec si přál, ať bratr a já stojí
me na hraně hrobu. Náhle se dav roz
vlnil. Div jsem se neoctl v hrobě vedle
pana kazatele. Po mém boku se s
cvikrem na nose objevil Nejedlý.
Vzpomínka na dobříšskou rozpravu
mě pohnula, abych rychle přesadil
bratra na moje místo. K pokračování
v načatém sporu nebyla ta pravá chví
le.
“ Mám na mysli takové zřízení, pane
m inistře,” obrátil jsem se tehdy na
dobříšském zámku k Nejedlému,
“ kde jde spíš o uchování m oci m oc
ných než o lepší život těch dole.”
Parafinově bledý Kerhart se vzty
čil, třaslavým hlasem popřál panu mi
nistrovi dobrou noc, vzal paní Vrch
lickou pod paží a oba odešli. Roz

Ivan Sviták
hlédl jsem se a zjistil, že salónek je
krom pana m inistra a mne prázdný.
“ A taková zřízení,” pokračoval jsem
povzbuzen tím, že Nejedlý se vůbec k
odchodu neměl, "která pro samu
vnitřně či zahraničně politickou tak
tiku ztrácejí svou prapůvodní ideolo
gii či m orálku.”
“ Vím, na co narážíte,” odpověděl
pan m inistr.
“ Narážím na m noho faktů, které vy
znáte m nohem lip než já,” dovolil
jsem si ho přerušit. “ Bylo to pro lidi
dole strašné, pane ministře. Měl jsem
v té době mezi kom unisty m noho přá
tel. Myslím léta 35 a 39. Napřed ty
teatrální ulhané procesy a potom
smlouva mezi H itlerem a Stalinem. I
moji přátelé z řad kom unistů byli
otřeseni.”
Nejedlý vstal a shlédl na mne.
“ Vy si myslíte, že ve chvíli, kdy
všichni byli ta kticky chytří, Sovětský
svaz měl být hloupý?”
Zdvořile jsem vstal i já.
“ Podle všech tvrzení, která tomu
zoufalém u paktu předcházela, byl
bych si měl myslet, že Sovětský svaz
zavádí nový řád i v m ezinárodní p o liti
ce. Ale když R ibbentrop přistál na
Vnukovském letišti (vědomě jsem ci
toval aspoň zčásti Koestlera), všech
ny zbytky m ých iluzí definitivně skon
čily. Jednou večer nám, mladíkům,
František Halas říkal, jak se po sovět“Sexta B, to Je úplnej duševní
sko-nacistické sm louvě setkal s Ju
chudobinec.”
liem Fučíkem. Halas soptil. A Fučík
Profesor latiny Karel Havránek,
mu říkal: Františku, zase nic nechá
třídní VI. B.
peš; dva mladé národy Evropy si po
dávají ruce, aby stvořily nový svět, a
Intelektuální kořeny dvou dnešních
ty se takhle rozčiluješ.”
přispěvatelů Západu spadají do toho
Pan m inistr se v té chvíli už ode mne
to "duševního chudobince” , to jest do
vzdaloval. U dveří se obrátil a pronesl:
reálného gymnázia v Praze-Dejvicích,
“ Takových lidí jako vy, je naštěstí
kam jsem chodil se Ctiradem za oku
na světě už m álo.”
I
oni přece uzpůsobují nejen výro pace do školy. Žádného profesora
jsme však tehdy neměli raději než
ky svých nepřátel, ale samy spisy
třídního sexty bé, zejména proto, že
svých ideologických bohů, jak se jim
nám občas zaslouženě a od plic vyna
to hodí. Já jen pro potřebu pointy vy
dal. Jeho nesm rtelné výroky se do
nechal z věty pana m inistra dvě slova
konce zachovaly v knize, kterou jsme
“ naštěstí” a "už” , abych mohl odpo
považovali za jakýsi společný poklad,
vědět:
a jež se nazývala Annales servorum,
“To je čest, pane m inistře, a děkuji
čili Kronika otroků. Hlavním autorem
vám za n i.”
tohoto neznámého klenotu českého
U klonil jsem se tak hluboko, že by
písem nictví a výtvarného umění je
to moji přátelé byli pokládali spíš za
žert než za projev úcty a díku. Nevím,
Ctirad Smolík, který dnes ilustruje
Západ, ale spolutvůrci byli v jistém
jak pan m inistr. Měl už ruku na vnější
klice dveří. Kývl hlavou a tiše za sesmyslu všichni studenti tehdejší dej
bou zavřel. Polonius zdejší ku ltury a
vické sexty, z nichž dnes v cizině žijí
školství zůstal až do konce při vší odještě další čtyři, Dáša Ransdorfová,
mítavosti skoro vlídný. Osaměl jsem v
salónku s jakousi jen napůl ironickou
nadpřirozené předvídavosti k tomu,
nostalgií po odešlém “ intim ním ne aby vytušil, že zanedlouho bude sice
příteli” . V sutinách jeho bystré mysli
moci potají psát dál, co umí, ale nikdo
a vzdělanosti, jakoby prom áčených
mu to tady nevydá. Nehodlal a ne
trpkou šťávou stesku po postavení uměl být autorem podle příkazů sho
mnohem vyšším, /ů s ta lo kupodivu
ra. Musel ven. A podařilo se mu to,
zachováno větší sm ítko snášenlivos třebaže já, jak jsem se v týdnech a mě
ti či dokonce velkom yslnosti než ve sících po dobříšském dialogu s výčit
všech ostatních, co toho večera sedě
kami svědomí domníval, ten jeho od
li u oválného stolu v konferenčním
chod do neklidné svobody Západu
salónku.
ohrozil.
Vyjímám z toho Egona. Chtěl psát,
On sám mi nikdy nevyčetl nic. Ro
co uměl psát, a nebylo třeba žádné
zuměl? Styděl se? Předvídal šedesá

Panegyrikon na Ctirada Smolíka

c.r-wťí.

Sylva Tomešová, Jan Rennera Lubor
Vorel. Ve školním roce 1941/42, kdy
vznikaly Annály a kdy nám bylo šest
náct, kvetla v Praze recese jako forma
sebeobrany proti nacismu a tento
svérázný “ dadaismus” byl nejlépe
vyjádřen v jedinečném generačním
dokum entu, totiž v almanachu rece
se, jenž se nazýval Jedeme do Bodele
a koloval v opisech dávno před vzni
kem slova samizdat. Nevěděl jsem
tehdy, že autorem knihy byl vnuk Ja
roslava Vrchlického, Emil Frída, můj
pozdější kolega ve Filmovém ústavu,
ale obdivoval jsem hum or lidí, kteří
dokázali odhalit pamětní desku Vác
lavu Perlovi v Perlové ulici právě pro
to, že tam nikdy nežil a že byl jejich
výmyslem. Jít na procházku s “ župíkem” , což byl bram bor na provázku,
nebo se výstředně oblékat bylo po
vinností uvědomělého recesisty, ale
netvrdím, že jsme recesi napodobili —
tryskala z nás spontánně. Annales
servorum jsou dobovým dokum en
tem to ho to ducha doby; je to jedinečtá léta, kdy v dopisech ze Spojených
států a z Dánska vyjadřoval touhu,
aby aspoň některý z románů, jež tam
napsal a vydal, byl vydán i “ dom a” ?
Tehdy kolem půlnoci v dobříšském
zámku mě jako řidiče a přítele mírně
zradil. Marně jsem po něm pátral, až
mi správce či vrátný sdělil, že ten čer
novlasý pán, co navečer přijel se
mnou, před hodinou odjel s kýmsi ji
ným.

□

ný soubor kreslených vtipů Ctirada
Smolíka, které jsem v letech 1941-43
zachoval s vlastními komentáři jako
dokumentaci o událostech ve třídě a
tedy jako náhražku třídního časopisu,
jenž byl zakázán a nesměl se legálně
vydávat. Ctiradovy skvělé kresby
jsem považoval již tehdy za skvosty,
ač mi bylo jen šestnáct, a nalepoval je
do sešitu, kde se objevily i pubescentní verše a komentáře k událostem ve
třídě. Stal jsem se tak jakým si “ re
daktorem ” této ročenky a na titulní
stránce Annálů je zvěčněna spolu
práce se Ctiradem v karikatuře (obr.
1). Protože je nám letos dohromady
sto dvacet let, prozrazuji tajemství
naší recesistické m inulosti širší veřej
nosti, jež se netěšila výsadě návštěvy
sexty bé, složené z potenciálních
géniů, jim iž jsou ve svém vědomí
všichni teenageři. Dále musím na C ti
rada a na sebe prozradit, že jsme teh
dy zahájili nejen společný vstup do
dějin naší “ boudy” , to jest Reálného
gymnázia na Strossmayerově náměs
tí, ale vstoupili jsme též i do českého
písemnictví a novinářství. S pubescentní hrdostí jsme totiž poslali do
Ahoje kreslený fór (1941) a dokonce
vyhráli stovku s tématem, jež svědčí o
Ctiradově vtipu podobně jako o mé
nedůvěře k duchovnu. Ctirad tehdy
také velmi pěkně ilustroval několik
mých básniček o barvách, o jejichž
poetické hodnotě taktně pomlčme.
A nikdo tak výstižně nezkarikoval
Catula — což byla má přezdívka —
jako Ctirad, jehož přezdívku nepro
zradím, protože ji neměl rád.
Studentské fóry dospívající mláde
že a pubertální verše gymnazistů ne
mají žádný objektivní literární vý
znam, protože nejsou písemnictvím,
ale přímým výrazem života samého.
Autoři se nezúčastnili produkce ro
mánů či básní pro literární trh a jejich
díla tedy nemají onu e xhibicionistic
kou kvalitu, jež činí z vážné literatury
neautentickou hru se slovy, kterou
pohrdají nejvíce ti, kteří této “ podvod
né” hře umění rozumějí — surrealisté.
Ti pochopili již na počátku tohoto
století, že m luví-li spisovatel pravdu,
pak se buď jeho pravda nedá zveřejnit
anebo není spisovatel; je jen produ
cent slov pro trh čtivá, intelektuální
klaun. Mluví-li člověk pravdu, pak ji
může říkat jen jeho soukrom é sdělení
těm, které miluje, a nechává pak s
klidným svědomím stylizace profe
sionálním "podvodníkům ” se slovy,
umělcům. Na těchto základech spočí
vá vztah písemnictví a pravdy, styli
zace a m oci odedávna, takže si nemá
me na co stěžovat, objevujem e-li
kontinuitu této praxe na Západě i na
Východě. Studentské fóry a pubertál
ní verše nejsou tedy literaturou a mají
jen subjektivní význam pro ty, kdo se
kdysi vtipům smáli, nebo kdo ve ver
ších něco cítili a snažili se to vyjádřit.
Právě proto září z těchto karikatur a
textů še stná ctiletých pubescentů

uprostřed druhé světové války jakási
ohrom ující nevinnost a recese. Ka
rikatury školy a literatury mají v sobě
skrytou dramatičnost, protože se
zrodily v lavicích pražského gymná
zia za protektorátu a připom ínají
zmizelou Prahu, jež už neexistuje.
Mizí i ze vzpomínek a dokum enty
svazečku A nnálů budou mít brzy tu 
též kvalitu jako fotografie z minulého
století, jejichž autory ani zobrazované
postavy neznáme, ale jež zachovávají
půvab své jedinečnosti, svou autenti
citu dokumentu o něčem prožitém —
a to právě proto, že fotografie nebyla
pořizována jako umělecké dílo, jako
podvodná stylizace, ale jako neretu
šovaná pravda. Annales servorum
patří do této kategorie a kdybychom
mohli svolat třídní schůzku k 40. vý
ročí m aturity, pak bychom jedno
myslně udělili Ctiradovi řád zaslouži
lého recesisty. Exegit monumentum
aere perennius. Mnoho lidí už dnes
neví, co to znamená, protože neprošli
“duševním chudobincem ” na protektorátním gymplu, a místo Karla Hav
ránka jim nadává jen jejich rodná. Tak
to volně přeložme: Ctirad vytvořil
v Annálech svůj pomník, jenž je trva
lejší než kov sochy.
Knihy mají své osudy a Annály ne
jsou výjim kou. Na vánoce 1943 jsme
byli nasazeni do Českomoravské ve
Vysočanech, Ctirad s Luborem Vorlem na “ metálku” čili do slévárny ba
revných kovů, kdežto já do vedlejší
budovy, do slévárny šedé litiny.
Annálum byl konec, protože protektorátní m inistr školství Emanuel Mo
ravec (“ Eman”) nás v totálajnzacu
vyhnal ze školních lavic do továren.
Tuto událost jsem zvěčnil v elegickém
dystichu ponurým epilogem nad
svou první ediční činností, básní
Exodus m elancholicus, jež uzavírá
Annály: "Ten život študáckej měl
jenom samá plus, a lyrickej byl jak
políbení Múz, či za svítání Velký vůz
— však velká klání středoškolských
hrůz už passé jsou, se vším je už
šlus, když Eman takhle na život nám
flus’!”
Evžen Reichl (Evži) dal pak svázat
sešity ze sexty a ze septim y do dvou
dílů, a na třídní schůzce v roce 1946
byly Annály zdrojem našeho obdivu.
Kolovaly pak několik let v Praze, ale
když se třída rozprchla, kniha zmizela
a v roce 1964 jsem se marně snažil

nalézt její stopy, když jsme se chtěli
dvacet let po maturitě sejít. Někdo
Annály znárodnil, ale pachatel nebyl
znám. Teprve v roce 1982, když jsem
seděl v mnichovské pivnici s panem
Milanem Kubešem a Danielem Strožem, přišla náhodou ke stolu českých
štamgastů půvabná mladá žena, kte
rou jsem neznal — paní Zuzana Ku
chařová. Byla velmi překvapena, když
z rozhovoru vyplynulo, že jsem chodil
s její matkou, Zuzanou Wernerovou,
do školy a do kina. Líčila, jak ráda si
prohlížela Annály své matky, z doby
jejích středoškolských studií v Praze,
a já byl neméně překvapen jejími
konkrétnémi znalostmi o své školní či
m im oškolní činnosti se Zuzanou, a o
událostech sexty bé, jež načerpala
četbou Annálů. Kniha přežila v pod
zemí novojičínské lékárny, kde ji
magistra Zuzana přechovávala po
několik desetiletí, a jestli mi to Ctirad
dovolí, tak iuvenalia sexty bé vydám
na oslavu “ duševního chudobince”
před tím než nám bude dohrom ady
150 let. Svět pražského gymnázia za
německé okupace zmizel v asanač
ním řízení společenské přestavby,
podobně jako zmizely uličky židov
ského ghetta, ačkoli Prahu nosíme
v sobě navždy. Franz Kafka kdysi pří
padně řekl, že matička Praha má drá
py a už nás nepustí. Tak tom u oprav
du je, ale díky Ctiradu Smolíkovi, jenž
zvěčnil sextu bé p ro te k to rá tn íh o
gymplu ve svých Annálech, vzpom ín
ky na “duševní chudobinec” sládnou
s časem, spolu s vědomím, že jsme
sice unikli exilem drápům vládců
dnešního duševního chudobince bez
uvozovek, ale že Praha v nás trvá jako
její krása a náš smích.
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Fórum
Také je možno upozornit na to, že
existují společnosti (jako třeba ta ka
nadská), kde si právníci, lékaři i dělní
ci vydělají tolik, že pak není nutno sta
vět jednoho proti druhému.
A už úplným nesmyslem je tvrzení,
Přišel mi dopis od krajana z Vantaky nikdy nedovolili nějakou továr
že peníze nehrají při studiu žádnou
nu zavřít.
couveru.
roli. Špatný původ doma vylučuje
V hustě psaném, třístránkovém do
To vše je bohužel většinou pravda studium a priori a přijm utí na vysokou
pise se do mně pouští, že prý mám
proto to taky doma s tím hospodaře
školu v dnešním zkorumpovaném
příliš kritický postoj k českému socia
ním tak vypadá. Na vzdor jeho 14-leČeskoslovensku je často draze za
lismu. Navazuje na můj článek ve vanplaceno.
tému pobytu v Kanadě, pisatele asi
couverských novinách o loňském
S tím stavěním chat ve volném čase
ještě nenapadlo, že kdyby se Kana
laureátu Nobelovy ceny za literaturu,
(a také často při ulejvání z práce) má
dě snížily mzdy na čs. úroveň, nebylo
ve kterém jsem popisoval, jak v roce
sice korespondent celkem pravdu,
by také potřeba žádné podniky zaví
1948 táta viděl Jaroslava Seiferta p ři
rat.
ale co má chudák dělník jiného dělat,
jím at kom unistický puč hořkým plá
V
tom případě by však bylo nutno když nejsou ani peníze, ani sm ěnitel
čem.
ná měna, ani výjezdní doložky na létá
zarazit valnou většinu dovozního
Naopak - kom unism us prý naskýtá
zboží a také cest do ciziny. Kanadský
ní na Hawaj? Zbývá tedy jen ta chata
sociální zabezpečení a bezstarost
dolar by totiž rázem přestal být mezi
na Slapech - postavená obyčejně z
nost. Není tedy proč plakat, vysvětlu
národně sm ěnitelný. Jak vidíme cel
materiálu buďto ukradeného nebo
je korespondent.
kem jasně z československého pří
alespoň zručně vyšmeleného.
Pak podotýká, že jeho táta býval
kladu, když se vyrábí bez naděje na
Nelenil jsem také zatelefonovat na
kdysi národním socialistou a že pro
zisk tak se většinou vyrábí zmetky.
západní odbočku odborové organi
ten špatný původ on sám mohl vystu
Po ustanovení lidově socialistické
zace kanadských strojvedoucích dovat jen po večerech. Proto prý na
ho systému v Kanadě bude tedy ještě
Canadian Brotherhood of Locom otirežim původně do jisté míry zanevřel
potřeba, aby někdo zdejší dělníky
ve Engineers. Ukázalo se, že kanad
přesvědčil, aby se pro veřejné blaho
a v roce 1968 také neprozřetelně pře
ský strojvedoucí si přijde asi na
spokojili s polovinou svého nynějšího
šel hranice do Západního Německa.
$3.330 na měsíc, což je podle o ficie l
platu. Aby se zřekli japonských aut,
Na konec jako každý správný roman
ního kurzu asi 17.000 korun. Podle
dovolených v Karibském moři a na
tik emigroval do Kanady.
kurzu poněkud přesnějšího (i když
Hawaji, a také návštěv svých příbuz
Od té doby se mu však v hlavě roz
pražským režimem tak málo oblíbe
ných z kom unistické Evropy.
břesklo. Uznává sice, že dnešní ČSSR
ného) alespoň dvakráttolik. Ono tedy
Kámen úrazu v tom všem je, že na
není rajské blaho, ale také to prý není
všechno to lidově socialistické blaho
rozdíl od pracujících doma zdejší praten ďábelský systém, jak nám ho ka
musí být relativně vzato.
cujícíc si volí svou vlastní vládu. Kte
nadské sdělovací prostředky malují.
3.
Kulturně: Tady se pisatel roz
rýkoliv p olitik by přišel s návrhem na
Vyjmenovává pak celou litanii ne
hořčil snad nejvíce. Stěžoval si na do
švaru kanadské společnosti s tak od takové upravení životního standartu
voz “ am erických vulgarism ů” do Ka
by asi byl hnán z politického dějiště
suzujícím tónem, že by sezcela log ic
nady a pohrdavě přirovnával kulturní
ky dalo očekávat, jak celou věc zakon svinským krokem.
vyspělost Prahy sezaostalostí kanad
čí oznámením svého návratu do staré
2.
Společensky: Pisatel vysvětluje, ského Vancouveru.
vlasti. V dopise však žádná zmínka o že veškeré vzdělání je v Českosloven
Nezmínil se ale ani slovem o tom, že
takovém návratu není. Připouštím
sku zadarmo. Doslova píše: Vysoké
v jednom případě jde o město, které
však, že by tam někde může být, ov školy existují pro ty, co jsou schopni
již přes tisíc let leží na křižovatce těch
šem jeho angličtina je tak kostrbatá,
takového studia a peníze v tom nehra
nejvyspělejších civilizací, v případě
že by se snadno m ohla v těch jeho kr jí žádnou roli. V Československu hor
druhém o město, které není ještě ani
kolom ných anglických obratech ztra
ník nebo dělník v ocelářském prů
sto let staré, kam občas ještě stále za
tit.
myslu si vydělá víc než d okto r či ad
bloudí medvědi ze sousedící divoči
(Dobře také nevím, proč mně píše vokát, a to ukazuje jak si režim váží
ny.
anglicky - snad si nedovede předsta
dělníků... Byl by jste překvapen, jaké
Několik dalších přirovnání:
vit, že by se někdo dovedl vyjádřit ve je tam množství chat. Lidé si je sami
a) Před více než třem i sty lety, kdy
dvou jazycích).
staví ve volném čase. Jako důkaz to 
už v Praze skoro tři sta let fungovala
Některé jeho závěry co se týče ka
ho všeho přikládá dopis od strýčka z
Karlova univerzita a právě tam vypuk
Karlových Varů, který z části zní tak
nadské společnosti však stojí nejen za
la třicetiletá válka, tak ještě ani jeden
zmínku, ale také za komentář. Už pro to:
běloch místo, na kterém dnes Van"...tady je práce dost, kdo chce dě
to, že to jsou vesměs závěry, se který
couver stojí, nespatřil.
mi se člověk často setkává v kom u
lat, tak má práce až nad hlavu. Každý
b) V roce 1787 měla v Praze světo
nistickém tisku a obyčejně je v nich
si najde takový flek, jaký mu vyhovu
vou premiéru opera Don Giovanni a
také zrnko pravdy. Ovšem než se lido  je a vydělává si dost peněz... Napří
Mozart prohodil, že Meine Prager vervě dem okratickém u tisku hodí, je nut
klad strojvedoucí nebo řidiči dálko
stehen mich (Moji Pražané mi rozu
no je patřičně upravit a přilepšit. Vez vých linek mají také přes 3-4 tisíce
mí). Mozart tehdy popíjel báječné ví
měme si tedy názory mého pisatele měsíčně.”
nečko v hospodě na Uhelném trhu s
trošku po pořádku a zařaďme je do
Čím tedy začít při vší té pestré zá
celkem zajímavým společníkem, kte
plavě socialistických sociálních vy
patřičných rubrik:
rý se jmenoval hrabě Casanova. Te
1.
Hospodářsky:.Pisatel poukazuje možeností?
prve o šest let později vpluje na palu
na to, že československý systém za
Třeba tím, jak si pražský režim váží
bě své lodě Discovery anglický kapi
horníků a dělníků. Dalo by se říci, že
jišťuje každému zaměstnání, že ko
tán Vancouveru do zálivu, na jehož
m unisté nepropouští dělníky. Lidé jejich přeplácení na úkor právníků a
břehu jednou vyroste velkoměsto,
jsou prostě zaměstnáni, aby si vydě doktorů nejen ukazuje, jak si režim
které bude po něm pojmenováno.
váží dělníků, ale také jak postrádá úc
lali na živobytí, ne proto, aby z nich
c) Dřevařská vesnička u Pacifiku, z
někdo m ohl mít zisk. Kom unisté by si tu vůči medicíně a hlavnězákonitosti.
které ve dvacátém století vyrostl Van-

Jan Drábek

Socialistický korespondent

couver, koncem m inulého století vy
hořela tak dokonale, že její tříčlenná
policie musela odstěhovat své velitel
ství do stanu. V té době měla v Praze
premiéru Dvořákova Novosvětská.
Václav Táborský
Pisatel po té vyjmenovává celou řa
du slavných dram atiků (většinou m rt
vých), jejichž hry se v současné době
hrají v Praze. Od Sofokla přes Hauptmanna až k Tennessee W illiamsovi.
Poznamenává, že to vše není na vzdor
kom unistické vládě, ale naopak v
důsledku toho. A aby nebylo omylu,
přikládá výstřižek z Rudého Práva (z
těchto světoznámých, neomylných
novin), kde to v rubrice Kam za kultu
rou všechno stojí černé na bílém.
Stojí za povšimnutí, že ani v jednom
z těch opěvovaných pražských diva
del (“ There are some tw enty eight
live, fu lly professional theatres in
Prague” , píše pisatel) se nehraje dílo
některých dramatiků, co se nejvíce
poslední dobou proslavili na Západě.
Ani jeden Havel, Klíma či Kohout, za
tím co hry všech byly uvedeny za po
sledních pět let v “zaostalém” Vancouveru.
V pražských knihkupectvích se ta
ké neprodávají díla takových světo
vě oblíbených spisovatelů jakým i
jsou Solženicyn, Skvorecký, KundeRUDOLF PLACEK
ra, Pasterňák, Kafka, Gruša či Salivarová, zatím co v Kanadě jsou nejen Západ: Jak js i přišel ke jm énu "Moby
D ick"?
běžně k mání, ale také vydávané v
M oby Dick: Jednou jsme ještě v Čes
češtině i angličtině.
Dílo loňského laureáta Nobelovy koslovensku šli s kamarádama na
ceny pro literaturu (prvního Čecho americký film "Bílá velryba” . Krátce
slováka, který byl takto poctěn) se v potom jsme společně slavili Silvestra.
dnešní Praze vyskýtuje jen v okleště A jak jsme tak pili a veselili se a taky
ných vydáních a jeho rozkošná vy trochu chlastali, tak jsem na parketě
pravování nazvaná Všechny krásy mátožné tancoval, někdo to vyfotil a
světa vyšlo nejdříve v nakladatel pak jsme se za čas dívali na tu fotku, já
stvích mimo Československo. Teprve jsem měl jedno voko přivřený, a jeden
poté se v pražských prodejnách obje bystrej kamarád se upamatoval, že
vilo silně cenzurované vydání tuzem  právě tak se tvářil kapitán Ahab na
ské.
můstku, vyhlížeje bílou velrybu. Řekli
Dalo by se tedy snad říct, že na- mi, že vypadám jako Moby Dick, a to
vzdor důkazům přiložených k dopisu už mi zůstalo.
se to nezdá být s tou současnou čes
Půvabná žena umělce se vmísí do
koslovenskou kulturní světovostí tak rozhovoru.
velké.
Paní M oby Dicková: Ono se to už tak
Pisatel uzavírá svůj dopis dozná vžilo, že když se mě někdo zeptá, jak
ním, že dnes už nepovažuje kom unis se manžel jmenuje křestním jménem,
mus za nějakou hrozbu. Píše, že musím dlouho přemýšlet, nežsi n a to
“ před šestnácti lety jsem byl hlupák, vzpomenu.
teď jsem z toho výrost.”
□ Z: A jak se teda jm enuje křestním
jménem ?
PMD: No... přece... Rudolf.
Program i skutečnost
A tak jsme přišli na to, že Moby Dick
socialism u
se jm enuje celým jménem Rudolf
Plaček, že je inženýr, že maluje ve
Literární měsíčník č. 6/1985
volných okamžicích, ale víc už jsme
...Také v Československu nalezly odezvu nejz něj nevypáčili. Tedy páčili, páčili,
různějšf útoky na uskutečňování socialism u, a
ale přetisk tohoto interviewu v do
to již vůči sovětskému Rusku. Když T. G. Masa
rykovi v roce 1933namítl dr. Ivan Hálek, syn bás
slovné podobě by vrhl nelichotivé
níka Vítězslava Hálka, že "o opravdovém budo
světlo na inteligenci reportéra a jeho
váni socialism u možno ho vořit jedině v Sovět
neschopnost dopídit se umělcova
ském svazu,” odvětil mu Masaryk: "Ne. To není
socialism us." Někteří buržoazni ideologové se v
podvědomí, freudistických motivů,
podobném smyslu osopili na "český národní
analýzy umělecké tvorby a jiných
charakter” , který se prý - jak poznam enal P. T ig takových podobných. Tak jsme tedy
rid - vyznačuje zbabělostí a tím , že Češi skuteč
né č iny nahrazuji slovy atd. Tyto paušální o d 
vydolované pauzy a pom lky třídili, až
sudky českého charakteru mají již svou historii
jsme je zorganizovali v jakousi člána jsou jen rubem sam olibého šovinism u vyjádře
kovitou podobu.
ného úslovím: Co ie české, to je hezké. Také zde,
jak už to bývá, se krajnosti stýkají...
Rudolf Plaček je tedy inženýr, ne že

Umění

Moby Dick surrealistou

Jin d řich Filipec

ne, ale hlavně je znám jako malířsurrealista-amatér. Pozor, to ozna
čení surrealista je nepřesné a generalizující, ale zatím ho zachováme, po
kud nepřijdeme na něco lepšího.
Narodil se v r. 1941, malovat začal
od svého útlého dvaadvacátého roku.
Měl výstavy tu i onde, jeho obrazy
byly použity na obálkách dvou knih
nakladatelství 68 Publishers v Toron
tě: Egona Bondyho “ Invalidní souro
zenci” a Jana Křesadla “ M rchopěvci” .
A jak říká záložka knížky, žije se že
nou a dětmi v Torontu. Tady se to
ovšem neshoduje, protože dítě má
Moby Dick jen jedno, roztom ilou dce
ru Kristýnku; ne tedy děti, ale dítě,
ledaže v nakladatelství vědí něco, co
ani já, ani paní Moby Dicková nevíme.
Jen co přišel do Kanady, okusil
kapitalismu v jeho nelidské podobě,
protože byl sedm týdnů bez práce.
Od té doby už to šlo. Dnes dělá pro
Ontario Hydro, čili Elektrické podni
ky provincie Ontário. Umělcovy první
úspěchy započaly už ve starém kraji,
kde v r. 1967 vystavoval v tzv. Galerii
pod plachtou, to bylo v podloubí Pla
týzu, kam pustili tu bandu chudáků,
co byli mladý a neměli žádný konexe,
jak to nemluvný Moby Dick fo rm u lo 
val. Jeho největší úspěch byl, že jed
na paní tam povídala, že by chtěla
koupit jeden jeho obraz. A to pro sy
na, kterému by se to prý určitě líbilo,
protože p rý stu du je s c h iz o fre n ii.
Mám takový pocit, že to byl hlavní
důvod, proč Moby Dick emigroval do
Kanady, kde matky schizofreniků
neběhají volně po výstavách.
Nápady pro své obrazy bere ze snů,
svých i cizích. Když mu jednou Zuza

Jazyk
Josef Balcar

Není překlad
jako překlad

RUDOLF PLACEK: P O L O V IČ N Í AUTO P O RTRÉ T

na Ančerlová líčila svůj sen o lidech
na létajících houbách, stala se z toho
pozdější slavná obálka k těm “ Invalid
ním sourozencům ” . Taktéž obraz pro
“ M rchopěvce” byl počat v dřímotě,
tentokrát umělce samotného, byl to
sen copyrightovaný.
Když jsem se dozvěděl ta fakta, pí
dil jsem se po tom podvědomí. Proč a
nač a kvůli čemu to tvoří, jaké hrůzy a
příkoří m inulosti si to Moby Dick
odreagovává (obludné české slovo
ještě obludnějšího tvaru), jak ty obra
zy reprezentují stísněné dětství, útla
ky puberty, matné hlubiny erotického
či duševního či manželského života,
ale pídící se ničeho nedopídil. Jen tak
občas, ve volné chvíli, spíše přes tý 
den než o víkendu, spíše po večerech
než za svítání, spíše v dobrém stavu
mysli než v rozervané depresi — tak si
Moby Dick maluje. Otázky na hrůzné
životní zážitky jsou tazateli zdvořile
vraceny. Až přece po krátném roz
pom enutí se Moby Dick zamyslí. Ty
dva nejhorší zážitky byly jednak toho
jednadvacátého srpna v noci, kdy se
plížil noční Prahou a potkal azijské
výsadkáře, kteří na něj m ířili samopa
ly, jednak nedávná zkušenost z To
ronta. M oby Dick procházel m oder
ním torontským Atriem, když tu si
povšiml lidí, ležících v bance na zemi.
Ono se tam totiž loupilo, jen tak, za bí
lého dne. A vkladatelé i drobní střada
telé museli tedy zalehnout, aby pá
nům lupičům nepřekáželi při výkonu
povolání. Ta scéna M oby Dickem
otřásla. Zatím ještě nebyla vržena na
plátno, ač na nětvůrce vrhá průměrně
5-6 scén ročně.
Protože umělec svírá dým ku a mys
lí více než mluví, táži se jeho manžel
ky, jaký vliv má tvůrčí práce na jejich
manželský život. Zda ho odvádí od
neřestí. Paní Moby Dicková pokyvuje.
Zdá se, že je to dobrý koníček. Nekři
čí, nebije mé. Asi si ty drobné p okřivenosti a zhýralosti zatahuje do svých
obrazů, ne do soukrom ého života.
Ale jeho maminka se těch obrazů bo
ji.
□

Pražská výstava
v Severní Americe
Smithsonian Institution ve Wash
ingtonu a Royal O ntario Museum v
Torontě pozvali unikátní pražské mu
zeum, aby vystavilo své exponáty v
Novém světě. P u to v n í výstava se jm e
nuje “Vzácné dědictví” . Jde o sbírky
Státního židovského muzea z Prahy,
nejnavštěvovanějšího muzea v Čes
koslovensku (700.000 návštěvníků za
loňský rok, z toho 80% cizinců).
Výstava předvádí výběr ze sbírky
140.000 předmětů, které jsou v péči
pražského muzea. Jde o výrobky ži
dovského lidového umění a řemesel,
náboženské objekty, vzácné rukopi
sy, porcelán, obrazy, gobelíny, prá
ce kovotepců a-tkalců. Jedním z nej
starších předmětů celé sbírky je kni
ha tištěná v r. 1514 na prvním židov
ské tiskařském stroji na sever od Alp,
a vyzdobená mnoha dřevoryty. Vý
stava je zakončena obrázky, které
malovaly židovské děti za války v Te
rezíně.
H istorie muzea je zajímavá. Původ
ně bylo založeno r. 1906 nadšeným
židovským učitelem. Ze 2.500 kusů
shrom ážděných před r. 1938 se sbír
ka rozrostla více než padesátinásobně. Zcela paradoxně se o to zaslouži
li nacisté. Zabavený židovský maje
tek z celé Evropy byl posílán do Pra
hy, aby mohl jednou být použit pro
výstavku ryze propagandistickou,
která by světu zdůvodnila “ konečné
řešení židovského problém u” , tak jak
si ho A d olf H itler představoval. Celá
sbírka byla po válce nalezena v pade
sáti různých skladištích válkou nepo
rušené Prahy.
Výstava “ Vzácné dědictví” byla
otevřena v Torontě 14.9. a potrvá do
24. 11. Pak se přestěhuje do Calgary
(30.12.1985-8.3.1986) a ko n e čn ě d o
M ontrealu (duben-červen 1986).
VT

A m e ric k ý časopis In d ia n o p o lis
Star inform oval před lety své čtenáře
0 Švýcarsku a zmínil se i o pestrých
jazykových poměrech této země.
— Switzerland, píše novinář, je tro j
jazyčná, proto větší města mají trojí
názvy. Nejznámější příklad je Luzern.
Francouzsky je to Lausanne a italsky
Lugano.
Nejenže to ten Amerikán mile po
pletl, ale zamlčel — a to se Švýcarů
právem dotklo — že se zde hovoří
ještě čtvrtým oficiálním jazykem —
rétorom ánštinou — a v této řeči se
Luzern jm enuje Lugnez.
Ještě dobře, že o tom to poměrně
málo známém jazyce nic nevěděl. To
by mu Luzern rétorom ánsky vyšel
možná jako Lovosice. To přece taky
začíná na L.
Ve srovnání s tím to příkladem bych
měl vlastně vzít v ochranu onoho terciána, který udivil svého latináře,
když větu Praga caput regni přeložil
jako Praha zničená deštěm. Je v tom
trochu víc logiky než s Luzernem.
Není překlad jako překlad. V době
zvýšeného cestovního ruchu se do
stáváme do bližšího kontaktu s cizinci
a můžeme tak vyzkoušet své jazykové
dovednosti někdy s větším, jin d y s
menším zdarem. Kdo neumí Španěl
sky a je zrovna na dovolené někde na
Costa del sol nebo na Mallorce, pro
tlouká se aspoň s částečnými znalost
mi italštiny. Vždycky to nevyjde. Ital
ština a španělština jsou sice rom án
ské jazyky s m nohým i podobnostm i
— hlavně slovníkovými, ale ty nejsou
neomezené. Italsky máslo zní burro.
1 objednal si náš turista v restauraci u
španělské obsluhy burro. Velice se
podivil, když mu nemohli vyhovět,
protože Španělsky burro znamená
osel.
Jiný turista si podobně počínal
v Itálii, kde si pomáhal patřičně upra
venou franštinou. Ráno v hotelu pro
hlásil, že chce digiunare. Zdálo se
mu, že ten výraz odborně a s jazyko
vým citem upravil podlefrancouzského déjeuner (snídat). Netušil, že řekl
pravý opak: digiunare znamená ital
sky p ostit se.
Jak je vidět, pro tenhle druh pře
kladatelů není podobná činnost žád
ným problémem. To už sám Pavel
Eisner, geniální lingvista, který m istr
ně ovládal osm jazyků, se musel vy
rovnávat s překladatelským i potížemi
a přiznal, že si často neví rady, proto
že pojm y ve dvou jazycích se někdy

kryjí, jin d y ne. Ukazuje to na jednom
případě inzerátu ve F rankfurter Zeitung, kde jedna mladá žena hledá mu
že. "Říká o sobě, že je blondýna, že
má hudební vzdělání a je že fraulich.
To je adjektivum od die Frau, zname
ná ženskou bytost, která má sklony i
vlohy aby z ní byla dokonalá — co
jen? Žena? Nikoli. Paní? Rovněž ne —
alespoň nikoli v nějakém smyslu sta
vovském. Tedy snad žena domácká?
Ne, na to je slovo háuslich a to je zde
příliš málo. Fraulich míří k dokonalé
ženskosti, jež neutkvívá na nějakém
zvěčňujícím se stadiu psychy dívčí.
Jsem fraulich znamená asi tolik: ne
jsem flapper, nejsem věčná girl, je mi
dáno, abych byla muži nikoli porce
lánovou panenkou, nýbrž skutečnou
ženou. Je v tom zřejmý odstín mateřskosti, ale zas to není m ůtterlich. Nu,
nepřeložitelné, a jestliže přeložitelné,
tedy jen vleklým opisem."
Ale nejde jen o ojedinělá slova.
Každý moderní jazyk se vyznačuje
množstvím charakteristických rčení
a úsloví, tzv. idiom atických obratů,
která nelze do češtiny překládat do
slovně. Smysl takových rčení nepo
známe z jednotlivých slov a ani mluv
nické pravidlo tu není nic platné. Idi
omy nutno chápat globálně.
Jeden Angličan vtipně definoval
idiom jako “ větu, v níž říkáte, co ne
míníte, abyste vyjádřil to, co neříkáte”
(a phrase in which you say what you
do not mean, to express what you do
not say). Věta: How do you do? je mí
rněna jako dotaz po našem zdraví,
nebo prostě jako pozdrav, ačkoliv
doslova to znamená “ Jak děláte?"
Anglické he made up his m ind nezní
při doslovném překladu rozhodl se.
Podobně českou větu: L o ď se p o to p i
la se vším všudy překládá Němec: Das
S ch iff sank m it Mann und Maus. Fran
couzské faire le diable á quatre zna
mená dělat velký rámus, nepořádek,
příliš se rozhorlit. II fait de diable á
quatre, šijí s ním čerti.
Někdy nám mohou zamotat hlavu
i frazeologické vazby, slovní spojení
vázaná na určité předložky a pády.
A nglicky to be engaged s předložkou
in znamená zaměstnávat se čím, s
předložkou to být zasnouben. Někdo
může napsat: He is engaged to his
work, což může být zajímavá metafo
ra, ale čtenář by se mohl oprávněně
ptát, co tím chtěl básník říci.
František Ladislav Čelakovský si
jednou vzletně ulevil “ Bujný oř je
mluva naše...” a myslel přitom na naši
drahou mateřštinu. Pro toho, kdo se
někdy lopotil s překládáním, je cizí ja
zyk mnohem bujnější oř a někdy vy
hazuje zadkem hodně vysoko.
Zkuste někdy překládat, když něk
teré slovo má několik zcela rozdíl
ných významů. Tak třeba anglické
sloveso shoot. Slovník vám dává na
výběr střelit, porazit, honit, letět, ura
zit, zastrčit, řídit se, klíčit, píchat. Mu
síte bedlivě přihlížet ke kontextu, k

větné souvislosti a k předložkám, kte
ré určují přesný význam slovesa,
např. shoot dead (zastřelit), shoot
down (sestřelit), shoot up (vyrůst, vy
razit) atp.
Od překladu se liší tlumočení, tj.
ústní převod z jednoho jazyka do dru
hého. Má velký praktický význam a ši
roké uplatnění v rozvoji mezinárod
ních styků. Nejnáročnější je sim ultán
ní tlumočení. Vyžaduje výbornou
paměť, klid, rozvahu, dobré nervy,
sch op no st rych lé h o soustředění.
Chce to dokonalou znalost nejen ja
zyka, ale i země a civilizace příslušné
ho národa.
Je jasné, že při takovém tlum očení
nemůže jít o doslovný, plně hodnotný
překlad; zde musí postačit adekvátní,
přim ěřený překlad, event. jen správně
reprodukovaný smysl. Nejednou tu
musí být obětována slohová vybroušenost a dokonce i gramatická správ
nost. Není se co divit, když se občas
narazí na zajímavé perličky: „
“ Letcům při přistávání praskly
spodky” (spr. podvozky — Untergestell).
Předpokladem je i celkové vzdělá
ní. N ato d o p la tilje d e n žu rn a lista , kte
rý překládal podtitul známého Rubensova obrazu Le jugem ent de Paris
jako Pařížský rozsudek, ačkoliv šlo o
rozsudek Paridův (1. pád Paris).
A jak to vypadá v terénu, když do
stanete na krk skupinu cizinců, které
máte pár dní obhospodařovat na zá
jezdu, při kongresu a kdy zdaleka ne
stačí jen mít jazykového filipa? Zažil
jsem to před 30 lety v Praze na mezi
národním kongresu Interstena, který
byl spojen se závody v těsnopisu a v
psaní na stroji.
Vešel jsem jednoho letního rána do
příjemných prostor vinohradského
Národního domu, kde už začínal
proudit čilý sjezdový ruch. Odlišné
tváře, oblečení a počáteční rozpačitost naznačovaly, že jde o první cizin
ce. Už se v duchu těším na zajímavá
setkání, na pestré zážitky z rozhovo
rů...
“To je dobře, že už jdete,” vítají mě
pořadatelé, "máme tu zrovna alžír
skou rodinu a potřebujeme, aby ně
kdo zabavil jejich malé děti, mluví jen
francouzský. Rodiče by si rádi v klidu
obstarali sjezdové fo rm a lity.”
Začínám rozhovor, sbírám ve své
paměti všelijaké zdrobněliny a mazli
vá slova, ale česká panenka v rukou
roztom ilého alžírského děvčátka je
daleko působivější atrakcí než moje
povídání.
“ Prosím tě, dole jsou nějaké A n gli
čanky, zrovna teď tu není nikdo, kdo
by s nimi prom luvil, nešel bys tam?”
Seběhnu dolů. Před vchodem do
budovy stojí s anglickým klidem tři
typické ladies. “ You speak English?
Thaťs fine,” s pocitem ulehčení se na
mě obrací jedna z nich. “ Nepomohl
byste nám s těm ito stroji?"
V každé ruce vleču do druhého pat

ra objemné kufry s psacími stroji a
záhadným příslušenstvím . Musel
jsem si počínat zřejmě odborně, pro
tože si mě vyžádala ještě další skupi
na. Nikdy jsem si nemyslel, že je mož
né se při tlum očení tak zapotit.
“ Monsieur, nemáte náhodou po ru
ce kladívko? Podívejte se, jak se hýbe
stolek a za chvíli začnou závody.”
Běží poslední m inuty před velkým
kláním na psacích stojích. Ve velkém
sále to bzučí jako ve včelím úlu při
vymetání. Sháním kladívko, po chvíli
kleště, něčí hlas mě nervózně prosí o
trochu vody. Běžím do restaurace.
“ Učte se cizím jazykům ,” říkávali
nám naši učitelé, “ nikdy nevíte, k če
mu se vám to jednou hodí.” A měli
pravdu. Naše babička zase říkávala:
Co je moc, to je moc. A taky měla
právu.
*

* *

Nedělní zájezd k hrobu zakladatele
francouzského těsnopisu C oulonade
Thévenot do Úmyslovic u Poděbrad
byl nezapomenutelným zážitkem pro
francouzskou delegaci i tamní ven
kovany. U pamětní desky tlum očím
do franštiny slavnostní projev ing. J.
Petráska. Když se pak na prosluněné
návsi rozvíjí improvizovaná beseda
česko-francouzského přátelství, hrne
se jedna otázka za druhou, sotva sta
čím překládat.
“ Kde jste se naučil tak krásně čes
ky?" povídá mi uznale jedna babička.
“ Dyť vy mluvíte jako rodilej Čech."
“ To se člověk časem naučí. Jináč
su z Moravy, až vod Brna.”
*

*

*

Žádný mezinárodní .kongres nežije
pouhou odbornosti, zájmy účastníků
se tu setkávají i v jiné rovině. Několik
málo dnů společných akcí stačí k to 
mu, aby se tu navázala přátelství a
známosti někdy i hlubší a intimnější.
Poslední den se stávám nahodilým
důvěrníkem něm ecko -fra nco uzské
dvojice, která v sobě našla dojemně
krásné zalíbeni. Chatrná znalost jazy
ka není zrovna největší překážkou mi
lostné koexistence, ale přece jen ztě
žuje domluvu o poslední schůzce.
“ Sagen sie ihm... já bych mohla
dnes večer až po 20. hodině. Moc litu 
ji, že neumím francouzský, abych mu
sama vysvětlila, proč to nejde dřív.”
“ Non, non, pas possible... Já už ve
21 hodin odjíždím. Řekněte, že bych
se rád přizpůsobil, ale...”
Teprve po chvíli si uvědomuji, že
tlumočením tohoto m ilostného dueta
tak nějak nahrávám k upevnění osy
Bonn-Paříž. Tenkrát jsem si nebyl
jist, jestli se to to mé počínání hodí do
naší tehdejší politické konstelace.
Pokud se ti dva toho večera do sebe
jen zahleděli a přitom se nem ohli do
hovořit, tak snad ano?
Být tlum očníkem na m ezinárodním
sjezdu, to opravdu není jen tak. A ješ
tě bych rád zopakoval své původní
tvrzení, že není překlad jako překlad.

□

Literatura

Jaroslav Seifert děkuje za čestný doktorát
Přátelé, vážené shromáždění,
dovolte, abych poctu, kterou mi
Ham pden-Sydney College dnes pro
kazuje a kterou s takovým potěšením
přijím ám , považoval v prvé řadě za
projev sym patií a za jakési sym bolic
ké přitakání mému básnickému dílu.
A v něm pak nejen jeho metaforám a
rytmům , nýbrž především jeho po
selství. Dostávalo se do mých básní
sice m nohdy bezděčně a neprogramově, vymáháno událostmi, jichž
jsem byl svědkem a účastníkem, a
diktováno mým netrpělivým srdcem,
stále někam spěchajícím. Často má
podobu pouhého spontánního po
usmání nebo dlaně m im oděk nasta
vené jako magie slov, sugestivita ob
razů, kouzlo m elodie jazyka a všech
no ostatní, nepostižitelné a nepopsa
telné, co dělá báseň básní. A jak stár
nu, přikládám onomu třeba skrytému
poselství význam stále větší. Potře
buji, aby byla nějak hlouběji ospra
vedlněna nejen jednotlivá báseň, ale
poezie vůbec. Hájím sice s vehemencí
celý život autonom ii umění a kultury
vůbec a svobodu a neslužebnost
poezie zvlášť, její právo na volný
vzlet, ale zároveň mám za to, že poe
zie má své pravé místo a svou pravou
dráhu hledat v duchu rad, které dával
D aidalos Ikarovi, když ho nabádal,
aby hleděl letět středem, ani ne příliš
nízko, ani ne příliš vysoko. Šťastné
místo, šťastná poloha poezie je, mys
lím, mezi nebem a zemí. Dost vysoko,
aby se m ohla dotýkat nebe, ale aby
přitom m ohla i tkvět ještě svými koře
ny pevně v zemi a neztrácela lidské

teplo a nepřipravovala se sama o dů
ležitost, kterou může a má mít pro
člověka jako bytost odsouzenou na
té zemi žít. Zdá se mi, že tato dráha je
s to chránit poezii před nebezpečími
vnitřní vyhlodanosti a před zplaněním v sam oúčelnosti a že právě jen v
této poloze může být ona velká, vzru
šující a krásná hra - poezie - hluboce
sm ysluplnou. Takováto poezie také
má ve svém láskyplném zakořenění
v zemi a ve všem, co na ní žije a dýchá,
předpoklady k tom u, aby před vnitřní
vyhlodanosti, zplaněním a duchov
ním úpadkem chránila člověka, aby
brzdila zejména jeho pudy ničivosti
a m írnila jeho agresivitu, neboť tako
váto poezie se už samou svou podsta
tou vzpírá přijm out do svého slovníku
slovo “ nepřítel” a do rejstříku svých
citů nenávist. Takováto poezie má snad krom ě hudby - ze všeho, co člo
věk dělá, nejblíže k m odlitbě a je s to
poskytovat lidstvu slova ke společné
mu chorálu porozumění, vzájemné
sym patie a dobré vůle. Jsem šťasten,
přátelé, m ohu-li se domnívat, že prá
vě v této chvíli zpíváme několik tónů
onoho chorálu společně. Děkuji vám
za to z plného srdce. Ale když to ří
kám a v duchu tu před vámi stojím
právě v tyto dny, kdy si připomínáme
ukončení jednoho tragického šílen
ství a nezměrného ničení, které bylo
vyvoláno kultem pojmu “ nepřítel” ,
pěstováním zvrhlé a rozumu se příčící
m entality nepřátelství, zdá se mi, že
by má slova díků mohla znít málo
přesvědčivě nebo dokonce hluše,
kdybych se zároveň projevil jako člo

věk s krátkou pamětí, jako člověk
rychle zapomínající. Nebyla by věro
hodná, kdybych zde a v tento den ne
dal výraz také vděčnosti staré, sahají
cí do minulosti. Mám na mysli přede
vším vděčnost za to, že Spojené státy
tak rozhodujícím způsobem přispěly
ke vzniku našeho nezávislého státu
po první světové válce, ale i za to, že
pomáhaly obnovovat svobodu naše
ho národa v době druhé světové vál
ky. Avšak i za to, s jakou velkoduš
ností, příznačnou pro am erický idea
lismus, pomáhaly pak v rekonstrukci
Evropy a odstraňování hladu a hm ot
né bídy na našem kontinentu. Všech
no to chovají vživé'pam ěti nejen bás
níci. A i to je pro mne částí našeho
dnešního společného chorálu, který
mě tak hřeje u srdce a za který všem
znovu s dojetím děkuji.
Váš
Jaroslav Seifert
V Praze dne 5. května 1985

□

Náboženská vyznání
Zemědělské noviny, 16. května 1985
"Před nedávnem jsem se v novinách dočetla,
že je u nás povoleno 21 náboženských vyznání.
M ůžete je vyjm enovat?"
H. Danišová, Poděbrady
V ČSSR je povoleno 18 náboženských vyzná
ní a 3 církevní společenství. Vyznání: řím skoka
tolické, československá církev husitská, církev
pravoslavná, Rada židovských církví ČSR,
Ú střední zváz židovských církví SSR, Slezská
církev evangelická augšpurského vyznání, re
form ovaná křesťanská církev (na Slovensku),
evangelická církev m etodická, bratrská jednota
babtistů,náboženská společnost českosloven
ských unitářů, církev adventistů sedmého dne,
starokatolická cirkev, církev novoapoštolská
(pouze v Nejdku a Kravařích), církev apoštolská
na Slovensku, křesťanské sbory, řeckokatolická
církev, jednota bratrská. Církevní společenství:
E kum enická rada církví ČSSR, Křesťanská mí
rová konference, Sdružení katolických duchov
ních Pacem in terris.

Kdo sype písek do očí
Rudé právo, 10. července 1985

RUDOLF PLACEK: JAM SESSION

... N ěkteré rakouské noviny nám začaly m inu
lý týden klást nehorázné otázky: Jak to, že na
tra diční cyrilom etodějský den na Velehradě ne
byl pozván kardinál K ónig z Vídně? Proč se mu k
cestě do Č eskoslovenska nedostalo oficiáln ího
souhlasu?
...Uctění nepom íjivého historického významu
osobnosti a všestranného díla M etodějova a je 
ho bratra K onstantina, jejich bohatého a neleh
kého života na Velké Moravě, jejich význam né
ho výchovného a p o liticko ku ltu rn íh o přínosu
bylo i přes účast delegace Vatikánu vn itřn í čes
koslovenskou žáležitostí.
...Československo je sam ostatným, suverén
ním státem. Od nikoho se nenechá protektorsky
plísnit a okřikovat. A ni z Vídně, od nepřátel p o li
tiky dobrého sousedství a prospěšné československo-rakouské spolupráce.
Jaroslav Mazal

Josef škvorecký

Další triumfy socialistické literární vědy
Přemek Nebeský z Prahy se nedáv
no dotázal redakce pražského M la
dého světa:
“ V rozhovoru v Mladém světě č. 45,
1985 se Arkadij Strugackij pochvalně
vyjádřil o románu George Orwella
Devatenáct set osmdesát čtyři. Ne
mohu tom u porozumět a se mnou jis
tě i jiní, kteří stejně jako já slyšeli o
tom to díle jen a jen odsudky. Mohli
byste do té věci vnést trochu jasno?”
T rochu jasno vnesl Roman Lipčík,
v pověření redakce Mladého světa.
B ritský autor George Orwell líčí ve
svém díle 1984 dystopickou společ
nost. Popisuje je jí život na příkladu
jednoho typického občana, jehož
samotné jm éno už naznačuje prům ěr
— Winston Smith. Sm ith prochází v
průběhu děje pomalou, bolestnou a
co je nejho ršl — nedokonalou p ro 
m ěnou: začíná si uvědomovat bídu a
duševní chudobu, v jaké on i lidé ko
lem něj žiji. Snaží se dopátrat p říčiny
a nachází ji jen mlhavě ve formě vlá
dy: v je jí to ta litn í a odlidštěné podobě,
vedoucí k naprosté zm anipulovanosti. N epodaří se mu však dojít daleko.
Před cílem se dostává do soukolí všu
dypřítom né totální moci, kde jeho
cesta za poznáním pravdy končí.
Vychází ze so uko lí opět lhostejný
jako kdysi a jako jsou i všichni kolem
něho.
O rw ell (1903-1950) vydal svou kni
hu v roce 1949. Okamžitě po vyjití a
po úspěchu, který sklidila pro své
nepopiratelné myšlenkové hodnoty,
j i do svého protisociaiistického arze
nálu zařadili studenoválečníci a na
lep ili na n i antikom unistickou nálep
ku.
Již tehdy se však našly hlasy ro
zum ných lidí, které konstatovaly, že
Orwell portrétoval ve své knize jen
im aginární státní útvar. A další, jako
např. znám ý britský autor a teoretik
žánru Brian Aldiss, dokonce tvrdili,
že O rw ell psal svou knihu bezpro
středně po zkušenostech z válkou
zkoušené Anglie: špatné životní p o d 
mínky, přídělový systém, cigarety
v bídném baleni a v neposlední řadě
i nekonečná bezpečnostní opatřeni,
včetně plakátu HITLER NASLOUCHÁ,
to lik podobných Orwellovým plaká
tům VELKÝ BRATR TĚ SLEDUJE.
Bohužel, oné zlom yslné nálepky se
lekli i literární vědci socialistického
tábora a s knihou začali zacházet tak,
jak si to p řá li studenoválečníci a zača
la být tabu.
Teprve v roce 1974 se ke knize opět
zevrubně vrátil znám ý sovětský teo
retik vědeckofantastické literatury
Julius Kagarlickij v knize Fantastika,
utopie, antiutopie, kterou známe i
z českého p ře kla d u (P anoram a,

1982). Jasně ukázal skutečné hledis
ko, z něhož je třeba se na Orwellovo
vynikající dílo dívat.
Když se pak o dalších deset let nato
ve světě opět vzedmula vlna zájm u o
Orwellův román — daná totožností
jeho titu lu s letopočtem — a když se
opět ozvaly hlasy, které se od padesá
tých let nezměnily, sovětské listy
Izvěstija, Literaturnaja gazeta, Novoje vremja a další tisk socialistických
zem i včetně slovenského Výběru, se
p řip o jily k těm rozum ným hlasům,
pro něž je Orwellův román především
skvělá literární dystopie, p a třící do
literárního žánru zvaného science
fiction.
Roman Lipčík
Dovolím si Lipčíkovu úvahu oko
mentovat, ačkoliv na její m arxistickou
erudici sotva stačím. Omlouvám se za
to čtenářům předem.
Dle Lipčíka nachází W inston Smith
příčinu strašného stavu společnosti
v Oceánii “ mlhavě ve form ě vlády” .
Mlha se zdá být řiďoučká. Doslova
na každé stránce jí prosvítá skuteč
nost, která je kupodivu, spíše než
Angličanům , důvěrněznám á nám, co
jsme žili v Československu nebo v ji
ných zemích tábora míru. Tento jev
Lipčík bohužel nevysvětluje. Abych
uvedl příklad: není mi známo, že by
Angličani, podobně jako občané
Oceánie, trávili množství času na
" d o b r o v o ln ý c h d e m o n s tr a c íc h ”
(spontaneous dem onstrations) proti
nepříteli, jenž se občas stává také
přítelem, podle toho, s kým Velký
Bratr právě uzavře smlouvu o neútočení. Jedním z velkých hrdinů, jak ří
ká Lipčík, "im aginárního státního
útvaru" je hošík, jenž “ přeslechl ja
kési kom prom itující otázky a udal
rodiče p olicii.” Zdá se mi, že tento
spratek je spíš něco na způsob Pavlí
ka Morozova než malého lorda Fauntleroye. Také jsem neslyšel, že by
v A nglii kdy pracující měli povinnou
účast na ranních “třím inutovkách
nenávisti” , jaké jsme pod názvem
“ ranní desetim inutovky” mívali my a
na nich se z Rudého práva dozvídali,
co zlého zas provedli američtí impe
rialisté, abychom je mohli ještě lépe,
ještě radostněji nenávidět. Pro nedo
statek času další příklady neuvádím.
Ústřední epizodou románu je dlouhá
sekvence, v Lipčíkovi popsaná slovy:
“Winston... se dostává do soukolí
všudypřítom né totální moci, kde jeho
cesta za poznáním končí. Vychází ze
soukolí opět lhostejný jako kdysi.”
Škoda že Lipčík zde nebyl konkrét
nější. Mohl snad uvést, že soukolí má
podobu tzv. brainwashingu, tj. vyprá
ní mozku, k jejím už vynalezení a

uplatnění se hrdě hlásí véda sovětská,
nikoli pavěda buržoazních států. Po
mocí této m etody je W inston přive
den k tomu, že ač kul pikle proti Vel
kému Bratrovi, nakonec jej miluje,
podobně jako původní zrádci Slán
ský, Radek, Kamenév a jiní nakonec
projevovali lásku ke Kom unistické
straně a pro sebe žádali trest spraved
livý, leč tvrdý.
Také škoda, že Lipčík nejmenuje
ony “ rozumné lidi", kteří v románě
viděli portrét nikoli SSSR ale “ imagi
nární skutečnosti” . Mohli by jistě
vyvrátit autentičnost Orwellova dopi
su odborové organizaci U nited A u to 
m obile Workers Union v U.S.A., kde
autor píše: "Román 1984 byl míněn
jako odhalení perverzit, které zčásti
uskutečnil komunism us.” Jde patrné
o podvrh, jím ž je, na rozdíl od literární
vědy sovětské, proslulá literární pa
věda americká.
Pravda také je, že Brian Aldiss a
ovšem nejen on, např. také nedávno
Anthony Burgess v antiutopii 1985,
poukázali na to, že několik konkrét
ních detailů scenérie a životní úrovně
jsou inspirovány válečnou zkušeností
Velké Británie: portrét oceánského
hlavního města, neustále bom bardo
vaného létajícími střelami, se jistě
podobá Londýnu z doby V1 a V2.
Ovšem, snad mohl Lipčík připom e
nout, že tyto okolnosti jsou v románě
vnější, nemají co dělat s ústředním
problémem to ta litn í moci, jak ji prak
tiku je oceánská Strana. Jinak je
možné, že méně vzdělaní čtenáři
b ud ou p o n ě k u d d e z o rie n to v á n i.
V jedné věci si však dovoluji s Lipčíkem poněkud částečně trochu ne
souhlasit. Orwell neměl na mysli
Hitlera a hitlerovskou stranu, Národ
ně socialistickou německou stranu
dělnickou. V dopise americkým od
borářům uvádí sice, že některé strán
ky života vylíčené v 1984 zčásti usku
tečnil také národní socialismus, ale
ústřední problém, Sm ithovo proprání
mozku, je praxe v H itlerově Německu,
pokud vím — a omlouvám se, pakliže
se mýlím, nemaje Lipčíkovy erudice
— neznámá. Erich Roehm, např., po
svém odhalení jako nepřítel němec
kého lidu, nebyl žádnou m etodou p ři
veden k vyznání lásky ke Straně a
Adolfu Hitlerovi, nýbrž pouze p rim i
tivné dlouhým nožem podřezán. N i
koli, o tento úspěch sovětské psychologicko-krim ino lo gické vědy žádná
buržoazní pom luva Sovětský svaz
nepřipraví!
Na druhé straně je pozoruhodné
Lipčíkovo vysvětlení, proč až dosud
literám ] vědci socialistického tábora
Orwellův román interpretovali tak
mylně: “ lekli se.” Lekli se “ zlom yslné

nálepky” , kterou na dílo nalepila buržoazní literární véda. Nevěděl jsem,
že so cia lističtí literární vědci jsou
tak lekaví, a cítím se poučen. Třebaže
se však lekli, nyní sebrali odvahu a i
Lipčík se přestal bát. Povzbudily ho,
jak také jinak, příklady sovětských,
proto m oudřejších literárních vědců,
jejichž adresy uvádí: Literaturnaja
gazeta, Izvestija a Novo je vremja.
Oprášiv svou ruštinu, prostudoval
jsem uvedené prameny.
Intelektuálně nejméně náročný je
rozbor, který v L iteratu rno j gazete
podal Sergej Volovec. Za jm éno ne
může a píše pro sovětskou inteligen
ci, takže to nevadí. Volovec z románu
vyčetl, že dílo prorocky líčí podm ínky
v dnešní kapitalistické Británii. Měl
ovšem dobrou příležitost srovnávat,
neboť už leta je v Londýně dopisova
telem Literatu rno j gazety. Uvádí, že
“ 1984 byl ve velkých městech zneužit
protisovétskou propagandou, ale ve
skutečnosti nebyl terčem Orwellovy
satiry Sovětský svaz.” Proč? Protože
“ Orwell neměl žádné zkušenosti se
socialism em a napájel svou imagina
ci z reality současného anglického
života." Intelektuálně jsou tyto po
střehy zajímavé, i když neodpovídají
zcela přesně historickým faktům a
logice. Využít se dá sice všeho, jak
m istrně dokazuje m arxistická dialek
tika, jenže tu buržoazní vědci ne
ovládají, a napájel-li Orwell svou
im aginaci z reality anglického života,
čím to, že m ohli tito buržoazní pseu
dovědci rom ánu tak snadno, na tak
dlouhá léta a tak přesvědčivé zneužít?
Zde měl Volovec svou tezi víc rozpra
covat. Také není zcela přesné, že
Orwell neměl žádné zkušenosti se
socialism em. Kniha reportáží z velké
krize The R oadto Wigan Pier obsahu
je např. dosti o socialism u, jak o jeho
specificky britské podobě, tak o jeho
podobě vyšší, marx-leninské. Homage
to Catalonia líčí zas O rwellovy zkuše
nosti z doby, kdy byl vojákem marxis
tické vojenské brigády strany Partido
O brero de U n ifica ció n M arxista,
Dělnické strany m arxistického sjed
nocení ve Španělské občanské válce.
Z knihy je zřejmé, že Orwell měl dosti
rozsáhlé a dosti zvláštní zkušenosti
s kom unistickým a socialistickým
tiskem. I zde měl Volovec uvést více
materiálu. A při vší úctě k jeho jistě
naprosto správným závěrům, dovolu
ji si nam ítnout: Farma zvířat není
pouze knížka o zvířátkách pro děti
předškolního věku, a 1984 nelíčí pou
ze kapitalistické mučírny, kde Strý
ček Sam nutí dělníky přiznávat se
k nespáchanému.
Intelektuálně náročnější je studie
Melora Sturua v Izvestiích. Na rozdíl
od Volovce, Sturua v románě 1984 sa
tiru na SSSR vidí, označuje ji však,
nepochybné právem, za hrubé zkres
lující karikaturu, již vytvořil člověk,
jenž byl původně "poputčíkem sil
pokroku, ale později se prom ěnil ve

špióna sil reakce.” Poté, co Sturua
takto připustil, že Orwell měl přece
jen snad možná částečně — jakkoli
to zní neuvěřitelně — na mysli Sovět
ský svaz, přichází s překvapujícím,
hluboce m arxistickým odhalením :
“ Historie však Orwellovi a jeho vykla
dačům provedla nepěkný kousek,
neboť plody Orwellovy vynalézavé
fantazie se staly realitou dnešního
západního světa, především v U.S.A.”
Některé ty kruté žerty historie Sturua
výslovně uvádí. Např. permanentní
sledování občanů pom ocí reverzních
obrazovek se, jak známo, stalo v
U.S.A. skutečností díky “ technologii
totálního sledování, vyvinuté americ
kou Agenturou Státní Bezpečnosti
(AStB), jež Reaganové adm inistraci
umožňuje neustále a po čtyřiadvacet
hodin denné sledovat každého muže,
ženu nebo dítě v U.S.A.” Po přečtení
tohoto odhalení jsem se rozhodl, že
z domu vyhodím televizi, aby se
oplzlý prezident nemohl dívat na mou
jednadvacetiletou neteř, jak se spr
chuje. Poté mi napadlo, není-li pře
kvapujícím odhalením vinna moje
chatrná ruština. O brátil jsem se tedy
na pí. Vladim íru B urkez Mississaugy,
která měla ruštinu už ve školce, ale ta
mi potvrdila, že výše uvedenou větu
z Izvestil jsem přeložil naprosto
správně, byť poněkud prkenně, což je
ale tak i v originále.
Rovněž “ dvoum inutovky nenávisti”
byly zavedeny, i když poměrně ne
dávno, v U.S.A. Došlo k tomu, když
hrdinný sovětský stíhač sestřelil po
zuby ozbrojené korejské dopravní
letadlo nad výrodnou sýrů ve vý
chodním SSSR. V USA se pozvedl
“ pokrytecký křik sboru podvodníků"
a americká televize častovala své di
váky denné nenávistnými komentáři,
lživě zaměřenými proti SSSR.
N e jm a rx is tič té jš í analýzu 1984
podal však Viktor Tsoppi v týdeníku
Novoje vremja. Dle to ho to vědce,
Orwell vůbec neměl na mysli Sovět
ský svaz, a ani jej na mysli mít nemohl,
neboť tam nikdy nebyl! To je ovšem
fakt. Dále, píše Tsoppi, Orwell byl
socialista — rovněž fakt — a proto je
ho satira přece nemohla být zamě
řena proti socialistickém u SSSR.
1984 je kritika kapitalism u, a to zdr
cující: Orw ell “ poukázal v románu na
to, jak je buržoazní dem okracie za
kořeněná v antihum anism u, ve vše
pohlcujícím m ilitarism u a v popření
jakýchkoliv lidských práv... Ani jeden
západní interpret 1984 neměl však
dost znalostí ani dost odvahy a cti,
aby konečně připustil, že George
Orwell, obdařený prorockým talen
tem, popisoval ve skutečnosti syn
drom dnešního kapitalismu, s nímž
my, sovětští občané, protože jinou
alternativu, nemáme, jsme nuceni
koexistovat, čelíce ze všech sil jeho
p a to lo g ic k o -m ilita ris tic k ý m am bi
cím .”
Jak vidno, sovětská věda se v sou

vislosti s Orwellem skutečné vyzna
menala. Takové analýzy, to je nutno
uznat, se žádným západním literár
ním vědcům vypracovat nepodařilo.
Jenom mě napadá, jestli Přemek
Nebeský, poučen Volovcem a Lipčíkem, nenapíše Mladému světu zno
va a nezeptá se, proč tak vynikající a
sžíravá satira na současný americký
kapitalismus dosud v Č.S.S.S.R. ne
vyšla.
Prý, říká mi pí. Burke, nemaj papír.

□

Miliardy výtisků čtenářům
Rudé právo, 24. května 1985
Praha (č T K ) - Poštovní novinováslužba rozši
řuje v současné době 620 titu lů českosloven
ských novin a časopisů, ze zahraničí je to více
než jedenáct a půl tisíce titu lů . Ročně dodá PNS
více než 2,1 m iliardy výtisků, z to h o 1,2 m iliardy
předplatitelům .
Periodický tisk je v ČSSR k dostání ve třech a
půl tisících prodejnách a ltá n c íc h PNS, více než
4600 poštách a 6460 prodejnách státního a druž
stevního m aloobchodu.

Stanovisko žurnalisty
Sešity novináře č. 2/85
Jedna ze zvláštností žurnalism u spočívá v
tom , že profesionalism us v této oblasti lidské
činno sti tkví nejen v ovládání souhrnu návyků a
tvůrčích umění, ale především v prohloubeném
politickém stanovisku.
S ocialistická žurnalistika vznikla a vyvíjela se
jako druh stranické činnosti a sledovala cíle,
překračující daleko meze vlastní literá rní tvorby,
sledovala cíle osvěty, stmelení a m obilizace širo
kých mas ke svržení starého a vytvoření nového
společenského zřízení.
S tranickost je proto hlavní a určující charak
teristikou i stanoviska novináře.
Volba tém atu a zájem novináře o fakta nikdy
nejsou abstraktní. Vždy jsou dikto vány stranic
kým stanoviskem . N ezbytně se projevuje i ve vý
běru a podáni inform ace o událostí. Veškeré
diskuse o objektivism u a nadtřídnostl inform a
ce jsou zám ěrnou lží, s jejíž pom ocí se buržoaz
ní pisálkové snaží maskovat svoji přím ou závis
lost na "měšci peněz” ...
D. S. Avraamov

Nové celní předpisy
Mladá fronta, l.června 1985
Praha - Dnem 1. června 1985 nabývá účinnos
ti vyhláška federálního m inisterstva zahraniční
ho obchodu č. 41 /85 Sb. o neobchodnlch vývo
zech a dovozech věcí, kterou se nověstanoví li
m ity při vývozu a dovozu neobchodního zboží.
Na základě nové vyhlášky m ohou čs. občané,
m ající trvalé bydliště v ČSSR, vyvážet v cestov
ním styku dárky do hodnoty 1000 Kčs. V rámci
toh oto lim itu m ohou čs. občané jako dárky vyvá
žet věci, jejichž vývoz je zakázán nebo omezen,
avšak jen do hodnoty 300 Kčs.
V
mim ocestovním styku mohou čs. občané
odesílat bez povolení věcí do ho dnoty 300 Kčs
včetně věcí, jejichž vývoz je zakázán nebo ome
zen.
Cizí státní příslušnici m ohou v cestovním sty
ku vyvážet bez povoleni věcí do ho dnoty 1000
Kčs, nejde-li o věci, jejichž vývoz je zakázán ne
bo omezen.
Věci, s výjim kou m otorových vozidel, dová
žené v cestovním styku čs. státním i občany, jsou
osvobozeny od cla do výše 5000 Kčs v tuzem 
ských m aloobchodních cenách, jestliže byly zís
kány v cizině darem, nebo za řádně směněné de
vizové prostředky, které mohou cestující podle
platných předpisů pro nákup použít.
C estují-li společně manželé, případně i jejich
děti, pokud trvale žijí ve společné domácností,
pak se částky stanovené pro osvobozeni od d o
vozního cla sčítají.
Osoby s trvalým bydlištěm v zahraničí mohou
dovážet beze cla dárky do ho dnoty 600 Kčs tu 
zemské m aloobchodní ceny.

David Kilgour, p o s la n e c P ro g re sivn ě k o n z e rv a tiv rií s tra n y za E d m o n to n -S tra th cona a p a rla m e n tn í ta je m n ík m in is tra p ro
z a h ra n ič n í vztahy.

Odtržení od Moskvy
Knihu O dtrženi od M oskvy (anglic
ky Breaking with Moscow) napsal
Arkády N. Ševčenko, obsahuje 370
stran, vydalo v roce 1985 v New Yor
ku nakladatelství A. Knopf, cena v Ka
nadě $26.95.
Odtržení od Moskvy je důležitá kni
ha zejména pro ty, kteří dávají před
nost vidění světa výhradně od severu
k jihu, než od východu k západu.
A utor zatratil v roce 1978 úspěšnou
kariéru v sovětské diplom atické služ
bě (“ režimu, který jsem dobře znal a
postupně více nenáviděl"), naposle
dy byl náměstkem generálního ta
jemníka Spojených národů. Své pa
měti zahajuje zdůrazněním, že jeho
cílem není v žádném případě kom pli
kovat mírové úsilí. “ Přežití lidstva” ,
říká, “ může být závislé na rozumných
vztazích mezi Sovětským svazem a
Spojeným i státy...proto je m im ořád
ně důležité, aby Západ přesně a po
drobně byl informován o myšlení a
postojích těch, kteří tvoří politiku v
Kremlu". Zbytek knihy je v podstatě
věnován tom uto cíli.
Dovídáme se např. hodně o 75-letém m inistrovi zahraničí Andreji Gromykovi, kterého autor znal od jeho
studentských let a jem už byl podří
zen jako osobní poradce předtím,
než odešel do Spojených národů.
G rom yko více než kdo jiný v Po
litbyru chce znovuvybudovat détente, jehož byl původním architek
tem. Ostatní šéfové v Kremlu mají
obavy, že budou ponecháni pozadu v
nekontrolovatelné soutěži technicky
vyvinutých strategických nebo kos
micky orientovaných zbraních. Také
chápou, “ že špatné vztahy s Wash
ingtonem způsobily špatnou ozvěnu
v západní Evropě, vytvořily napětí
mezi zeměmi Varšavského paktu a
daly Pekingu příznivou kartu do hry
proti Moskvě” . Lépe než kdokoli jiný
v Moskvě, Grom yko ví, že je v zájmu
Moskvy, aby obnovila norm ální vzta
hy se Západem.
M ichail Gorbačov je líčen jako inte
ligentní, vysoce vzdělaný, s dobrým
chováním, kom petentní a s otevřený
mi názory. Autorovy poslední rozho
vory s novým generálním tajemníkem
strany ho přesvědčily, že Gorbačov
a celá nová generace sovětských
vůdců bude pravděpodobně pozor
nější než Brežněv-Andropov-Černěnko k potřebě “ překonání ekono
mického a sociálního zpom alení vzemi - a zvláště pokud se jedná o pod
statném přelivu zdrojů z vojenského
do civilního sektoru; současné vojen
ské zbrojení způsobilo strukturální
ekonom ickou nerovnováhu, která ve
skutečnosti zabraňuje růstu a rozvo
ji prům yslu, zemědělství a technolo
gickému rozvoji” .

Padesátidevítiletý Vitaly Vorotnikov, který nedávno navštívil Kana
du je Sevčenkem posuzován jako je
den z nové generace ve vedení, se
slibnou budoucností. “Je směsí par
tajního aparátčíka a vládního byrok
rata s přídavkem určité diplom atické
zkušenosti” (byl velvyslancem na Ku
bě).
Aby bylo jasno, autor neprorokuje
žádné falešné naděje a v podstatě
souhlasí se závěry Richarda Pipese,
vyjádřené v podzimním čísle roku
1984 Foreign Affairs: “ Pokud nomen
klatura zůstane taková jaká je, pokud
Sovětský svaz bude žít ve stavu nezá
konnosti, pokud nebude lidem dovo
leno, aby mohli vyjádřit volně své as
pirace, nebude existovat bezpečnost
pro nikoho jiného na světě.” Sevčenko sám pochybuje, že tato skupina
brzy zmizí a domnívá se, že předáci v
Kremlu po mnoho let chtěli pouze
vnitřně zachovat status quo a venku
prosazovat sílu a vliv. Během období
détente v roce 1979, autor nám p řipo
míná, že Moskva se rozhodlá k výji
mečnému kroku od 2. světové války,
když použila svých vojsk k invazi stá
tu mimo sovětský blok: Afgánistánu.
Režim system aticky pokračuje v po
rušování lidských práv zakotvených
v Závěrech helsinských dohod a
mnoha dalších závazku, jež SSSR podepsal. Podkomise SCEAND (Stálá
kanadská komise pro zahraniční věci
a obranu) po slyšení organizací jako
je Am nesty International, Rada církví,
Kanadského polského kongresu,
Československého sdružení v Kana
dě, došla k názoru, že porušování lid
ských práv ve východní Evropě se v
posledních letech ve skutečnosti
zhoršilo.
Autor uzavírá a naléhá na Západ,
aby udržoval dialog s Moskvou a hle
dal rozumná a praktická řešení tam,
kde úsilí je v zájmu zabránění katas
trofě. Nicméně během to ho to proce
su autorvaruje, že Západ nikdy nesmí
zapomenout starou poučku: “ Čemu
muži v Kremlu rozumějí nejlépe je vo
jenská a ekonom ická schopnost;
energické politické přesvědčení; sil
ná vule. Pokud Západ nebude scho
pen konfrontovat Sověty s rovnocen
ným odhodláním, pak Moskva bude
pokračovat ve hře násilníka kolem
zeměkoule.”
Z kanadského pohledu, zabránění
válce mezi Východem a Západem zů
stává pochopitelně první povinností
naší nové vlády. Toto podle mého ná
zoru bude vyžadovat, aby svobodný
svět se stal co možná nejsoudružnějším a nejdůslednějším. Jedna výhoda
prům yslových dem okracií ve vztahu k
zemím Třetího světa, na kterou kniha
poukazuje, jsou větší hospodářské
zdroje, které pomáhají budovat tyto
ekonom iky. Naše země a její d ip lo 
mati jsou v neméně dobré pozici vést
dialog Východ-Západ stejně jako Sever-Jih.
Přeložil M. šuchm a

Dopisy
Komunismus je lepSi než apartheid
Když dem okratické Českosloven
sko přestalo být dem okratickým , dalo
si to do názvu. Když české slovo pře
stalo být svobodným, stalo se z něj
Svobodné slovo. Když Českosloven
ská církev, či vedení církve se rozhod
lo pro kooperaci s režimem, dala si do
názvu d ovětek "h u sitská ". Když
odbory přestaly být revoluční, stalo
se z toho Revoluční odborové hnutí.
A Západ má v čísle 3/85, nepočítaje
rozhovory a dopisy, má ze Západu tři
stránky, kdežto z Jihoafrické republi
ky šest. A te ď k těm skvělým článkům :
Pan Ulč cestuje: p odrobný článek,
dokonce na pokračováni. Má jen jed 
nu závadu, že neustále argum entuje
původem své ženy, ačokoíiv je zná
mo, že lidé čínského původu nem ají
v Jihoafrické republice nikd y p ro blé 
my a ani je nikdy neměli. Hůře na tom
b yli Korejci nebo Indové. In diá ni ne
m ají také v Československu problé
my. Rasismus v Československu se
projevuje, ja k správně vystihl pan
Ulč, v cikánské otázce. Proto bývá
apartheid v Československu třeba ve
věznicích. Mé oko■ však nezůstalo
suché p ři článku pana Stikarovského.
1) Dojala mne již p rvn i věta, že psal
poněkud nekonvenčně. Možná, že by
to bylo neobvyklé, kdyby se takový
článek objevil v Mladé frontě, ale
v exilovém tisku jsem nenašel ještě
nikoho, kdo by psal jinak, č ili to byl
článek zcela tendenční. Stačilo na
psat: Zpravodaj z Jižní A frik y hlásí, že
černoši již m ohou do parku a i do lev
nějších restauraci. Nemusely se tomu
věnovat tři sloupky.
2) Argum ent, že jsem v Jihoafrické
republice nebyl je správný, ale pak
by pan Ulč nem ohl psát o Českoslo
vensku, protože tam již 24 let také
nebyl.
3) Proti apartheidu se nebojuje na
dem onstracích a nikdy jsem na žádné
nebyl. Proti apartheidu jsem se stavěl
v krim inálu, když byla diskrim inována
cikánská většina.
4) Na vaši otázku: Jaká reálná práva
má am erický černoch, krom ě práva
volit? Odpovídám všechna, ale bohu
žel se vždy nedodržují.
5) Je smutné, žena b o jko t dopláce
jí právě lidé a organizace, které p ro ti
rasismu bojuji. Myslím tim vynikající
jiho africké sportovce. Zde skutečně
dochází k rasism u z druhé strany.
6) Přeji vám hodně úspěchu, když
statečně bojujete za rýsovacím sto 
lem na p o li válečném. Škoda jen, že
výsledkem tohoto boje jsou slova
nositele N obelovy ceny biskupa Tutu:
"Kom unism us je lep ši než apartheid."
Černoši zde nijak netouží po kom u
nismu, u vás ano. Na válečném p o li
vyhráváte, ale neprohráváte někde
jinde?
Aleš Březina, Kanada
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Kanadské vládě o některých
problémech
Vážený pane m inisterský předsedo,
d ovoluji si Vám připom enout nevy
řešený problém Kanaďanů českého a
slovenského původu, kterému jsou
vystaveni od roku 1977 z důvodu
Sm ěrnic 58 čs. vlády, týkajících se
dvojího občanství.
Váš dopis z 22. března 1984, který
jste m i adresoval, přesně charakteri
zoval tuto situaci jako "nebezpečně
dilema", které vzniklo orientaci za
hraniční p o litiky předchozí vlády vůči
východoevropským vládám. Ve stej
ném dopise jste uvedl, že tento p ro 
blém je důsledkem nedostatků naše
ho zákona o občanství a slíb il jste
nápravu, když se stanete m inister
ským předsedou.
Jsem si vědom toho, že nový zákon
o občanství si vyžádá značného časo
vě náročného úsilí. Zdá se m i ale, že
existuje relativně efektivní m ožnost
jak odstranit tuto nepřípustnou situa
ci, ve které se Kanaďané nalézají. Ře
šeni by se mělo přidržet doporučeni,
které v březnu m inulého roku navrhl
konzervativní člen parlam entu, pan
Don M unro v zákoně C-227. Takový
dovětek k současnému zákonu o
občanství by m ěl zabránit vážnému
snižováni důstojnosti kanadského
o b tz n S tv i zp ůsobeného p řílišn ým
uvolněním současného zákona.
Chtěl bych Vás p ři této p říležitosti
inform ovat o novém vyděračském č i
nu čs. vlády. Je zřejmé, že kanadská
pasivita vůči sm ěrnicím čs. vlády z
roku 1977 povzbudila čs. vládu k vy
d án i dalších směrnic, které poškozuji
zájm y kanadských občanů. Na Kana
ďanech, kteří počínaje 1. lednem
tohoto roku zvou své příbuzné z Čes
koslovenska k návštěvě Kanady je
žádáno, aby předložili čs. úřadům
notářsky ověřené údaje, jako jsou
datum a místo narozeni, zaměstnání,
jm éno zaměstnavatele a výši ročního
přijm u. Je m i jasné, že tento nový p o 
žadavek představuje vážný pokus o
vytvořeni detailních záznamů o ka
nadských občanech českého a slo 
venského původu, který může o vlivn it
nejen je jich osobní bezpečnost, ale i
bezpečnost Kanady.
Jménem čtenářů Západu Vás, vá
žený pane m inisterský předsedo,
žádám, abyste dal podnět k protestu
u čs. vlády p ro ti takovému zasahová
n i do kanadské suverenity a soukrom í
Kanaďanů. Současná praxe kanad
ského občana, to je předloženi je d n o 
duchého pozváni, ověřeného notá
řem, čs. vládě, je vše, co je požadová
no v civilizovaném světě m ezinárod
ního turismu. Pokud se jedná o
schopnost hostitele dostatečně se
postarat o návštěvníka v Kanadě, to je
z á le žito st p o so u ze n í kanadských
im igračních úředníků.
Těším se na Vaši odpověď na m ůj
dopis a jako v m inulosti, uveřejním
tuto korespondenci v časopise Zá

pad. Jsem si. jist, že rozh od nu ti Vaši
vlády v těchto záležitostech bude
velmi zajímat nejen Kanaďany české
ho a slovenského původu, ale také
všechny ostatní Kanaďany vých od o 
evropského původy.
; -.q' ,■ ,--H
-u
ř&tekfám vern, on aéLuls
M iloš Suchma, redaktor
Ottawa, 27. ledna 199$; . :-,c vdA

vlády, platné od 1. ledna 1985 pro
sponzorováni soukrom ých návštěv,
jsem potěšen, že Uás m ohu inform o 
vat, že po četných jednáních našich
úředníků v Ottawě i v Praze, jsme
16. dubna obdrželi od Čs. velvysla
nectví o fic íá lň l potvrzeni, že tyto p o 
žadavky byty odvolány. V budoucnu,
kanadští sponzoři/, kteří chtějí, aby
je navštívily. je jte tr rodiny z Česko
Kopie:
slovenska, p o tře b u ji pouze podepsat
Joe Clark, m inistr zahraničí
obecné prohlášeni podpory, které
Walter McLean, statni tajemník, od
by m ělo b ý t ověřeno notářem a p o 
povědný za záktín o občanství
sláno přím o příbuznému do Česko
Elmer MacKay, m in istr odpovědný za
slovenska. československé autority
bezpečnost
tedy nepožadují žádné soukrom é
in fo rm a c e p e n íz e nebo navazovat
ja k ýko li^: kontakt s Čs. velvyslanec
Odpověď kanadského ministra
tvím v Kanadě, když je příbuzný zván
zahranič!
na návštěvu. Vzhledem k tomu, že
Vážený pane Šuchmo,
Československé' sdruženi v Kanadě
m inisterský předseda Brian M uirovyjádřilo znepokojeni, že revidované
ney mne požádal, abych odpověděl
na l/áá dopis z 27. ledna 1985, který se sm ěrnice z ledna znam enají zasaho
týká čs. vládních sm ěrnic č. 58 a no váni do soukrom í sponzorů, jsem si
vých požadavků, které čs. úřady za jist, že tato zpráva bude uvítána čs.
veřejnosti v Kanadě.
vedly od 1. ledna 1985.
Chtěl bych Vám poděkovat, že jste
Omlouvám se za zpožděni v zasláni
mne upozornil na tyto problémy.
vyčerpávající odpovědi. Důvodem
Vaše rychlé inform ace v zavedeni
bylo, že m oji úřednici b yli v jednáni
o těchto problém ech s čs. úřady jak nových čs. požadavků pro návštěvy
hrály nemalou ro li p ři p o m o ci mým
v Ottawě, tak i v Praze. Proto jsem
chtěl, abyste dostal co nejaktuálnějši úředníkům v je jich snaze, aby poža
davky byly zrušeny. Vaše spolupráce
zprávu o situaci.
V
úvodu bych chtěl zdůraznit, že ve sdělení těchto inform a ci čs. veřej
jsem velmi znepokojen opatřením i n osti v Kanadě je také velmi oceňová
zavedenými čs. vládou, která jsou na.
S přátelským pozdravem
škodlivá a v rozporu s Českosloven
Joe Clark, m in istr zahraničí
skem deklarovaným i závazky, spada
jícím i p od Helsinské dohody a Madrídský následný dokument, jenž zdů
Osvobozeni s halucinaci
razňuje spojováni rodin a svobodněj
Posilám vám výstřižky novin ohled
ší pohyb lid i m ezi Východem a Zápa
ně Am eričanů v Plzni, tak je s tli to
dem.
dostanete, tak se pobavíte. Mám
Až doteď ú řednici mého m inister
dojem, že jsem asi v roce 1945 v Plzni
stva často a důrazně inform ovali čs.
vůbec nebyl a nebo jsem cvok, který
vládu, že Sm ěrnice 58 a způsob, jak
měl tenkrát halucinace.
b yly zavedeny, jsou Kanadou pova
J. U., Plzeň
žovány za svévolné a škodlivé. I když
Zpětný vývoz v azbuce
v mnoha případech v posledních mě
Mně teď bude souzeno se zacvičosících je náznak o pružnějším přístu 
vat na klávesnici k terminálu, který
pu, zvláště v žádostech o zbaveni
nám v rám ci RVHP přišel ze Sovětu.
občanství, situace není zdaleka uspo
Klávesnice je v azbuce a má ovšem
kojivá. Chtěl bych Vás ubezpečit, že
zcela jiné pořadí písmen, než na jaké
m inisterstvo zahraničí i v budoucnu
bude poukazovat na tyto skutečnosti jsm e zvyklí. V pravém rohu nahoře se
s kvi nápis Consul. My je totiž vyrábí
p ři každé vhodné příležitosti.
me, vyvážíme a kupujeme zpět.
Váš dopis navrhuje, aby Kanada
F. F. v Čechách, dosud snad
p řijala alternativní přistup k řešeni
nezcela sovětských
problém u dvojího občanství, p ro 
střednictvím dodatku ke kanadskému
Nebylo by to taky pro Západ?
zákonu o občanství. Zdá se, že takové
Číslo 2/85 bylo výborné a pestré.
d op oruče ni by m ohlo být schůdné.
Dojem zanechal inzerát ze služby
Jak je Vám ale známo, tato záležitost čtenářům. Interview se Součkem
nespadá do mé kom petence jako m i prvotřídní. Jen víc by to chtělo. Teď
nistra zahraničí. Povšiml jsem si však, jsem četl ve Sternu interview s Pavlí
že Váš dopis byl také poslán v kopii nou Pořízkovou, m odel Top Ten ve
mému kolegovi, panu Walteru Mcsvětě. Nebylo by to taky pro Západ?
Leanovi, státnímu tajem níku, jehož
V. Raiman, Německo
m inisterstvo má odpovědnost za zá
kon o občanství. Žádám p ro to ko pií Pozn. red. Západu
tohoto dopisu, aby se jeho m in ister
Souhlas s otištěním fota Pavlíny
stvo zabývalo návrhem, který jste
Pořízkové máme. Slečně Pořízkové
uvedl.
se Západ líbí a interview nám přislíbi
Pokud se jedná o požadavky čs. la. Jen co si najde čas, je dosti na roz
trhání.

