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Československo

Zbyněk Čeřovský

Chtějí Čechoslováci umírat za cizí zájmy?
Československo a jeho armády 

hrály v sovětských mocenských záj
mech vždycky velkou roli. Sovětský, 
nikdy se nemýlející generalissimus 
byl po druhé světové válce přesvěd
čený, že dojde k válce třetí. Ta měla 
být rozhodující a na základě jeho 
teorie o vítězném tažení marxismu 
mělo dojít k porážce imperialismu, 
rozumí se samosebou západního a 
k vítězství socialistického společen
ského a politického systému na ce
lém světě.

Československo vyšlo z druhé svě
tové války poměrně dobře. Jeho prů
mysl by) v podstatě nedotčen, dopra
va až na značné opotřebení prostřed
ků fungovala a kromě toho bylo v tak 
zvaném českomoravském prostoru 
uskladněno velké množství materiálu 
a surovin pro válku Třetí říše. Pová
lečná armáda, vytvořená z armád ze 
západu a z východu, byla dobře vycvi
čená a vyzbrojená, její velitelský sbor 
měl bojové zkušenosti a dále zde 
existovalo silné a moderně vyzbroje
né letectvo z Velké Británie. Kromě 
toho převzala tato nově vzniklá armá
da téměř celé, dobře organizované, 
vycvičené a německou armádou 
vyzbrojené vládní vojsko, které se na 
sklonku války vrátilo z Itálie, kde ko
nalo ve prospěch wehrmachtu ozbro
jenou strážní službu. Tato armáda by
la kádrová a pocházela převážně z řad 
předválečných československých vo
jáků, kteří, jak známo, patří k nejlep
ším.

V rozvrácené a dezorganizované 
Evropě to tedy byla síla, kterou neby
lo možno přehlížet a se kterou bylo 
nutno počítat. Kromě toho zůstalo na 
území Československa mnoho vo
jenských skladů výzbroje, výstroje a 
proviantu, takže tato armáda měla 
dost rezerv i pro povolané ročníky 
mladých mužů, kteří nevykonávali 
vojenskou službu v důsledku druhé 
světové války.

Tyto okolnosti byly známy všem 
vojenským odborníkům na západě i 
východě, ale především se jim i za
obíral J. V. Stalin, do jehožcelosvěto
vé koncepce ovládnutí světa tyto síly 
znamenitě zapadaly. Proto ihned po 
komunistickém puči přestala být 
československá armáda budována 
jako armáda obranná, ale dostala 
agresivní, útočný charakter.

V roce 1950 je v plánech na třetí 
světovou válku zakalkulována již jako 
armáda, jejíž početní síly, výzbroj a 
výstroj přesahují potřeby obrany a 
jsou zcela jednoznačně určeny k

agresivním úkolům  podle plánů 
Kremlu a sovětské vojenské doktríny.

Mělo-li v roce 1950 Českosloven
sko ve zbrani 150.000 mužů v pravi
delných ozbrojených složkách a
40.000 mužů v bezpečnostních a 
pohraničních jednotkách, pak v roce 
1953 to bylo již přes 400.000 mužů, 
nepočítaje v to další tisíce v polo- 
vojenských organizacích. Je-li pro
dukce výroby vojenské výzbroje cha
rakterizována v roce 1950 indexem 
100, pak v roce 1953 je to již 955!

Tato čísla hovoří za všechny ko
mentáře a je zbytečné k nim cokoliv 
dodávat. Z československé armády 
se stala armáda první linie, která v 
předpokládaném vojenském sražení 
má útočit na jižním směru Rlzeň- 
Nurnberg-Karlsruhe-Rhein, který má 
překročit a zmocnit se ve spolupráci 
s armádou sovětskou středního a 
jižního Německa a porazit na něm 
spojenecké am ericko-francouzské 
ozbrojené síly. Ve druhém sledu měla 
sovětská vojska dojít až po kanál 
La Manche a ukončit nejpozději do 
deseti dnů válku v Evropě.

Tento strategický plán nebyl nikdy 
opuštěn, pouze zdokonalován a 
upřesňován vzhledem k měnícím se 
m e z in á ro d n ě -p o litic kým  p o d m ín 
kám, vojenské situaci, výzbroji a roz
ložení sil. Zde však musím připome
nout a zdůraznit, že poválečná situa
ce a vývoj v mezinárodně politických 
vztazích je diktován pouze stavem 
výzbroje, vojenské připravenosti a 
existujícího poměru sil, často se mě
nící ve prospěch či neprospěch obou 
stran, avšak n ikdy nedosahující 
stavu jednostranné strategické vý- 
hodý. Ta definitivnězm izela od doby, 
kdy i sovětská strana začala dispono
vat zbraněmi hromadného ničení a 
prostředky k dopravení k cíli. Toto 
je velice důležitá okolnost, protože 
bez schopných nosičů je význam této 
zbraně snížen na téměř neupotřebi- 
telné minimum. Tuto důležitou okol
nost můžeme dnes zaznamenat např. 
u Jihoafrické republiky.

Že ke třetí světové válce nedošlo, je 
zásluha toho, že sovětský diktátor 
včas zemřel a SSSR nikdy nedosáhl 
rozhodující převahy ve vojenské vý
zbroji, která by jednoznačně rozhod
la v jeho prospěch. To však nezna
menalo a dosud neznamená, že by se 
SSSR dále nepokoušel o získání této 
světovlády, jak můžeme pozorovat z 
vývoje v dalších letech. Tato myšlen
ka nebyla nikdy opuštěna a je proto 
varováním pro současnost a budouc
nost.

Pozdější založení Varšavského 
paktu (1955) a stále se prohlubující 
integrace zemí tohoto uskupení svěd
čí jednoznačně o těchto cílech. Armá
dy všech států spojených touto smlou
vou jsou od této doby neustále zdo
konalovány, jejich výzbroj je sou
stavně modernizována a mají stále 
větší sílu a význam pro budoucí válku, 
ale přesto v tomto paktu jejich před
stavitelé nemají žádnou významnou 
funkci a rozhodující postavení. To na 
druhé straně svědčí o sovětské hlubo
ké nedůvěře ke svým spojencům, 
kterým tak přisoudily roli bezpodmí
nečných vykonavatelů své vůle. Tato 
okolnost byla také jednou z rozhodu
jících podmínek pro nápravu tohoto 
stavu v období mezi podzimem roku 
1967 až do okupace v srpnu 1968. 
Objevil se také v tzv. Memorandu, 
vydaném v květnu 1968 Vojenskou 
akademií v Praze.

Požadavky, aby Československo 
mělo ve Varšavském paktu rovno
právné zastoupení a podílelo se i na 
rozhodování, se spolu s požadavkem 
na vystoupení z Paktu s požadavkem 
na neutralitu prolínalo po celé toto 
období. V armádě bylo zvláště silné, 
neboť příslušníci armády pociťovali, 
že jsou odsouzeni do role trpného 
plnění sovětské zvůle a že mohou 
být v jeho zájmu použiti a nasazeni 
v rozporu se svým přesvědčením kdy
koliv a kdekoliv na světě. Např. vy
tvoření tzv. mírového praporu česko
slovenských sil, který měl být vysoce 
mobilní a vybaven těžkými zbraněmi 
a nasazen ve válečném konfliktu na 
Středním Východě v období roku 
1957. Již samo o sobě vysílání růz
ných československých vojenských 
poradců a instruktorů, dodávky vo
jenského materiálu a výzbroje do růz
ných států světa a skrytá část vojen
ských expertů v různých konfliktech, 
např. v Biafře, na Kubě, v Angole, 
Etiopii, Egyptě, Indonésii a dalších 
zemích, kde mnoho těchto lidí přišlo 
o své životy, jsou toho důkazem.

Českoslovenští vojáci nechtěli být 
pouhými figurkam i na mocenské 
šachovnici Sovětského svazu.

Všechny tyto a další názory se staly 
po okupaci Československa v srpnu
1968 pro okupanty i ortodoxní komu
nisty životně důležité a nebezpečné.

Sovětští experti KGB v armádě 
ihned od počátku začali s důslednou 
prověrkou všech vojáků z povolání a 
jejich postojů za doby tzv. obrodného 
procesu a zejména v prvních dnech 
okupace. Jejich pozornosti neušel
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nikdo a podrobné zprávy dostávali 
jak od svých agentů v Českosloven
sku, tak i v branných silách a od důs
to jn íků  vojenské kontrarozvědky, 
kteří permanentně shromažďují o 
všech vojácích z povolání, ale i vyty
povaných vojácích základní služby, 
všechny dosažitelné údaje. Jsou to 
údaje takového rázu, které by obyčej
ný laik považoval za naprosto bez
předmětné. Československé proti- 
špionážní službě, vycvičené a sou
stavně školené sovětskou KGB, ne
ujde absolutně nic. Zajímají se nejen
o postelové záležitosti na vojenských 
sídlištích, ale i o to, když manželka 
důstojníka letectva s příjmem přes
5.000 Kčs měsíčně ukradne v samo
obsluze lízátko pro děti za padesát 
haléřů, o příbuzné a známé, kdo s kým 
hraje karty a zda prohrává či vyhrává, 
s kým se přátelí, kde byl na dovolené 
či se snažil svést manželku bližního 
svého či slečnu úplné cizí. Tato služ
ba pracuje podle hesla — všechno se 
může jednou hodit, a často se ukáže, 
že se hodí.

Proto také vojáci z povolání, kteří 
se již v průběhu roku 1968 ocitli na 
této černé listině, měli svůj osud zpe
četěn daleko dříve, nežli se o tom vů
bec dozvěděli. Pracovalo se na zákla
dě rozhodnutí, že kdo se jakýmkoliv 
způsobem postavil proti linii KSČ, 
což v praxi znamenalo, kdo bezvý
hradně nesouhlasil s prosovětskými 
názory, okupací a vývojem situace po 
ní, opustí armádu či bezpečnost, a 
plánovaly se také rozsáhlé soudní 
procesy. Např. generál Prchlík může 
za své odsouzení poděkovat tehdej
šímu veliteli letectva a PVOS, náměst
kovi ministra národní obrany generál- 
poručíkovi Jozefu Činčárovi, který 
byl pověřen shromáždit o něm všech
ny materiály s návrhem na postup a 
jeho odsouzení. Generál Činčár si 
tím později vysloužil post při vojen
ském výboru Varšavského paktu v 
Moskvě a pardon za útěk své dcery na 
západ.

Podle zpráv, publikovaných v od
borném tisku na západě se uvádí, že 
v letech 1969-1971 bylo z českoslo
venské armády propuštěno 4.000-
7.000 důstojníků a praporčíků. Já na 
základě svých zkušeností s tím to čís
lem nesouhlasím, protože je velice 
nízké a neobjektivní. Podle mého 
odhadu bylo z armády propuštěno 
nejméně 10-15.000 vojáků z povolání, 
tj. důstojníků a praporčíků. Přes toto 
rozhodnutí a i když se armáda ocitla 
v katastrofálním stavu a některé jed
notky neměly vůbec velitelský sbor, 
sovětské velení na těchto čistkách 
nekompromisně trvalo. Rozhodnutí
0 propuštění vojáků z českosloven
ské armády padlo jisté krátce po oku
paci Československa. Bylo však o fi
ciálně publikováno až v polovině roku 
1969 a s jeho realizací se začalo na 
podzim. Rada vysokých důstojníků 
byla přemístěna na jiné funkce, často
1 vyšší nebo srovnatelné, nebo byla 
dána do kádrové dispozice a to ze
jména z důvodů, aby se ocitla vjiných 
podmínkách, v jiném prostředí a ne
měla vliv na lidi, se kterými byla dříve 
ve styku. Vlastní propouštění z armá
dy začalo až počátkem roku 1970 a 
vyvrcholení nastalo až v druhé polovi
ně tohoto roku.

U letectva, kde je převážná část 
vo jákůz  povolání, dosáhlo propouš
tění v některých případech více než 
50%, takže se některé jednotky a útva
ry staly naprosto bojeneschopné. 
Proto také byla v proběhu roku 1969 
prováděna reorganizace, která p ři
nesla redukci ozbrojených sil, aby se 
mohl vyrovnat plánovaný úbytek veli
telského sboru. Přesto však se armá
da z tohoto důvodu ocitla v situaci 
krajně nepříznivé. Na druhé straně 
byla tato problematika pro nové čes
koslovenské vojenské i po litické  
okupační vedení zkomplikována tím, 
že do důchodového věku dožívali 
důstojníci přišlí náborem v padesá
tých letech a tak nastalo období hro
madného odchodu. Československé

vojenské vedení provedlo rozsáhlé 
nábory do armády a bezpečnosti. 
Tentokráte již však ne za žádných 
politických proklamací, jak bych 
chtěl čtenáře upozornit, ale výhradně 
za velice výhodných materiálních 
podmínek.

Mnozí si pamatují, jak někdejší šéf 
státu Novotný prohlásil, že mimo jiné 
bude v roce 1967 mít každý občan 
přiměřený byt. Bylo to stejné jako 
kdysi po projevu známého žvanila 
Zápotockého při jedněch dožínkách 
v Hradci Králové, kdy řekl, že vbrzku 
budeme mít všechno, soudruzi, a pak 
se všichni ptali, kde to Brzko je, aby 
se tam mohli nastěhovat.

Československo trpělo a dosud trpí 
kromě jiného katastrofálním nedo
statkem bytů. I u tak upřednostně
ných a mocenských složek jakoarmá- 
da a bezpečnost se čekalo na přiděle
ní bytu několik le t Tisíce rodin žilo 
po přeložení vojáků odloučeně a tyto 
počty v důsledku častých reorganiza
cí a redislokací armády se neustále 
zvyšovaly, aniž byla naděje na zlepše
ní. Pookupační vedení šlo na to od 
lesa — nabídlo novým uchazečům o 
d ůs to jn ický  nebo poddůsto jn ický 
patent okamžitě byt a další výhody. 
Teď již nešlo získat do armády žvani- 
vé strejce z politického aparátu nebo 
uličních organizací KSČ, ale mladé 
muže a ženy do funkce velitelů čet a 
rot, kde byli jen vojáci základní služ
by. A k tomu 25 tisíc pro praporčický 
a 50 tisíc pro důstojnický sbor a na 
ruku. To bylo pro mnohé muže velice 
lákavé, neuvědomili si však, do jak 
nebezpečného chomoutu strčili hla
vu a že dostat se z něho je i životu 
nebezpečné.

Mnozí z nich poznali, že stát se 
příslušníkem armády není v tomto 
pookupačním období žádná slast. Mít 
sice byt, peníze na jeho vybavení a 
slušný plat, jenž je nejméně dvojná
sobný jako plat dělníka nebo inžený
ra, je příjemné, ale neekvivalentní 
povinnostem, jež je čekají. A to neby
lo ještě všechno.

Mladý muž se středoškolským 
vzděláním, ukončeným maturitou, 
se může stát příslušníkem tzv. pra- 
porčického sboru a musí podepsat 
závazek na pět let. Pak dostane oněch 
slíbených 25.000 Kčs, je-li vysoko
š k o lá k ,  musí se zavázat na deset let za
50.000 Kčs. Pak již není z armády 
úniku. Může být propuštěn ze zdra
votních důvodu, z důvodů nadpočet- 
nosti (což nepřichází v úvahu), ale 
nemůže si podat žádost o propuštění. 
A tak když mnozí sice tyto výhody 
dostali, měli byt s rodinou v Košicích, 
ale poslali je sloužit do západních 
Cech, kde žádný další byt nebyl, ihned 
vystřízlivěli. A také poznali, že vojen
ská služba není jen vojenské řemeslo, 
ale především se skládá ze silného a 
permanentního i d e o lo g i c k é h o  a psy
chického působení, což se jim  začalo 
líbit ještě méně. V o já k  z povolání,



stejně jako voják základní služby, se 
musí každý týden podrobit politické
mu školení v rozsahu pěti hodin, k to 
mu přibudou ještě “aktuální politické 
informace” , které jsou takřka denně, 
politické semináře a další internátní 
škojení v trvání několika týdnů až mě
síců. A protože v armádě neplatí zá
kon o pracovní době, když si spočítali 
svůj plat a počet hodin prožitých 
v kasárnách a na cvičeních, zjistili, že 
na tom jsou naprosto stejně jako 
kolegové v civilu. Jen toho volna měli 
méně, ale zato měli byt, na který se 
v Československu podle geografic
kých podmínek čeká 7-17 let!

A tak začali přemýšlet, jak se z ar
mády dostat poměrně se zdravou 
kůží. Normální cesta neexistuje, při
pravit se o nějaký úd je nebezpečné a 
tak se ukázalo, že nejlepší cesta je se 
nechat vyhodit i za cenu záznamu do 
trestního rejstříku. A tak, ač se to zdá 
neuvěřitelné, mnoho mladých, poli
ticky oddaných a vysoce vyspělých 
obránců vlasti se rozhodlo ukrást 
cokoliv, ne však zase příliš mnoho, 
aby se přes vězení dostalo ven z ar
mády. Mnozí volili i cestu nebezpeč
nou. U piva nebo svým kamarádům 
řekli své skutečné názory a nemuseli 
krást. Rozdíl je v tom, že zloději ne
jsou pro reálný socialismus tak ne
bezpeční jako političtí rozvratníci. 
Zloději, vrahové, pasáci a loupežníci 
nerozvracejí režim, často jsou jeho 
oddanými služebníky.

Režim použil k získání potřebných 
velitelských kádrů další trik. Začal 
školit důstojníky ve zkrácených Ihů- 
tách.a tak za jeden rok mohou získat 
poručické epolety noví adepti váleč
ného řemesla. Dále nabídl všem ab
solventům  vojenských škol aka
demické titu ly a bral do svých řad 
všechny mladé muže a ženy, kteří ne
měli protekci, aby se dostali na civilní 
vysoké školy. Prodloužil dovolenou
o 14 dní a zvýšil platy, takže dnešní 
vojáci z povolání v Československu 
jsou nejlépe placeni z celého Varšav
ského paktu.

Přes všechna tato opatření je počet 
uchazečů o vojenské řemeslo stále 
nedostatečný a nábory do armády 
nekryjí potřebu. Markantní je to ze
jména u náboru do Vysokého vojen
ského leteckého učiliště v Košicích, 
které školí výkonný letecký personál. 
Kdysi, když ještě nebyl v Českoslo
vensku reálný socialismus, hlásilo se 
k přijetí do pilotního výcviku vždy 
nejméně třikrát to lik uchazečů, než 
jich mohlo být přijato. Dnes, i u toho
to atraktivního a nejlépe placeného 
zaměstnání v československé armá
dě, je tomu naopak.

Přes všechny tyto problémy a ne
dostatek velitelských kádrů na niž
ších velitelských stupních nelze kvali
tu, výzbroj a bojovou pohotovost 
československé armády podceňovat. 
Na rozdíl od armád západních států 
je československá armáda spolu s

ostatním i armádami Varšavského 
paktu dobře vybavena, poměrně kva
litně vycvičena a je ve stálé bojové 
pohotovosti. Vojáci základní služby 
jsou neustále v kasárnách, na bojo
vých stanovištích. Ve dvacetičtyř- 
hodinových službách se střídají 
osádky stíhacích letounů protivzduš- 
né obrany státu, na radarových a spo
jovacích stanovištích, ve lite lských 
a hlásných stanovištích, na sálech 
bojového velení a navedení, jsou při
praveny vyčleněné osádky tankových 
útvarů, raket a jednotky zvláštního 
určení. Od útvarů se může vzdálit 
nejvíce 10 procent vojáků; z vojáků 
z povolání může opustit posádku 
maximálně jedna třetina. Jsou ne
ustále v bojové připravenosti tak zva
né zpětné obřady, což jsou vyčleněné 
jednotky s materiálem, výzbrojí a vý
strojí pro aktivaci záloh. Na určených 
vozidlech jsou naloženy pumy, rake
ty a střelivo, stejně jako i proviant a 
materiál na nejméně tři bojové dny 
činnosti. Ostatní materiál je připra
ven k naložení a vyvezení ze skladů, 
přičemž u zvláště vybraných jedno
tek určených k bojové činnosti v prv
ním sledu je tento materiál naložen 
permanentně. Ve vojenských prosto
rech, kam nemá nikdo přístup, je za
konzervována vojenská technika, 
tanky, děla, obrněné transportéry, ale
i letouny, motory a náhradní díly. Lze 
tedy říci, že československá armáda, 
zvaná lidová, je přes všechny problé
my připravena ke splnění úkolu v záj
mu sovětské světovlády.

Samozřejmě, že zde kromě jiného 
existuje ještě jeden, důležitý rozpor. 
Mladí muži mají hluboký odpor k vý
konu vojenské služby, která trvá dva
cet čtyři měsíce a je po SSSR v rámci 
tohoto paktu nejdelší. Zájmy SSSR je 
naprosto nezajímají a vojenskou služ
bu považují za dva roky ztraceného 
života s nízkým výsledkem pro sebe a 
eventuálně svoji rodinu. Voják zá
kladní služby dostává měsíční žold ve 
výši 120,- Kčs měsíčně, z čehož si 
musí ovšem hradit náklady např. na 
čistící prostředky. Vzhledem k vyso
kým cenám potravinářského zboží, 
zejména piva, což je pro vojáky oblí
bený a dostupný nápoj, si toho za 
uvedenou sumu nemohou mnoho 
koupit. A tak utápějí svůj žal nad zma
řenými dvěma lety života konzumací 
čistících prostředků na okna, obsa
hující líh, pro lepší chuť vylepšených 
malinovou či jinou šťávou, pitím 
francovky a kombinací různých práš
ků, jež je možno sehnat v lékárnách 
nebo na útvarové ošetřovně. Mnozí 
z nich se pokoušejí o sebevraždy 
sku tečné  nebo dem onstrované , 
mrzačí se a jinak si ničí zdraví, jen 
aby se dostali domů. Počet takových 
činů v armádě neustále roste, ačkoliv 
je armádní místa přísně tají a dělají 
proti nim všeobecná opatření.

O mnoho lepší situace není ani 
v rodinném životě vojáka z povolání.

Jejich dlouhá nepřítomnost a odlou
čenost od rodin vede k rodinným 
rozvratům, k nevěrám, vraždám i 
sebevraždám, k pití, organizování 
sexuálních orgií a sexuální promis- 
kuitě, ke hraní hazardních her. Navíc 
vojáci z povolání nevykonávají svoji 
vojenskou službu s láskou a přesvěd
čením, neboť do armády vstupovali 
ne z přesvědčení, ale pro nabídnuté 
materiální výhody. Vojenská služba 
se jim později zhnusí, ale v mnoha 
případech si již nedovedou odvyknout 
poměrně vysokému životnímu stan
dartu a vysokému finančnímu příjmu. 
A tak se oddávají fatalismu, že přes 
všechny tyto zápory to “nějak přetlu- 
čou” , že nebude válka, aby v ní museli 
za cizí zájmy položit své životy a že se 
mohou již ve 45 letech dostat do pen
ze, která představuje nejméně 3.000 
Kčs, což je v mnohých případech 
dvojnásobek toho, co by dostali, kdy
by do ní šli z civilu a o 15 let později.

Armáda je však složitý organismus, 
založený na přísných donucovacích 
prostředcích. Za války platí zásada, 
že déle je živ ten, kdo lépe a rychleji 
umí střílet. A pak — jak má poznat 
nepřítel, že ten nebo onen voják stří
let nechce. Když nevystřelí on, nebo 
odmítne splnit rozkaz, má stejně jen 
dvě možnosti. Zastřejí ho nepřítel 
nebo vlastní popravčí četa. A i za ne
splněni vojenských rozkazů nebo 
porušení řádů a předpisů, posílají 
vojenské soudy československé vo
jáky na dlouhá léta do vězení, což je 
zvláštní, reálně-socialistický systém 
preventivního zastrašování a represe.

Mnozí čtenáři by mohli dojít k závě
ru, že československá armáda je 
vzhledem k těmto negativním jevům 
na nízké úrovni. Znovu však opakuji, 
že tomu tak není a že přes všech ny ty 
to nedostatky je to armáda vysoce 
bojeschopná a všestranně použitel
ná. Její podceňování by se nemuselo 
vyplatit a já mám často dojem, že zá
padní vojenští odborníci její sílu a 
možnosti nesprávně oceňují a přece
ňují kvalitu a technickou vyspělost 
své výzbroje. Takové závěry jsou 
však naprosto chybné, nesprávné a 
naprosto  neopodsta tněné. Jsem 
přesvědčen, že v možném válečném 
střetnutí na středoevropském vál
čišti nemá v počátečním období války 
československá armáda proti sobě 
žádný mocenský ekvivalent a že je
jich téměř 200.000 v prvním a 100.000 
sovětských vojáků ve druhém sledu 
je síla, kterou není možno přehléd
nout a podceňovat. Kdo tak činí, dělá 
nesprávné závěry, a to buď úmyslné, 
nebo z naprosté nevědomosti.

Ing. Zbyněk Čeřovský je bývalý 
plukovník československého vojen
ského letectva, který se aktivně po
stavil p ro ti okupaci Československa 
v roce 1968. Za své protisovětské  
postoje byl krátce nato propuštěn  >



Nathalie Malinová

Čevabčiči 
z nutrie

Cesty do Československa jsou me
zi mnohými našimi krajany opět "in". 
Jak známo, hodnějich  užzapomnělo, 
jak prchali v hrůze přes hranici, chvěli 
se před celníky (jestli voni nenajdou 
těch dvě stě mařen, co mám v botě), 
jak se jim  skutálela skála z duše, když 
za nimi definitivně (což tehdy tvrdili a 
mnozí tomu i pravděpodobně věřili) 
zapadla závora — a nadechli se popr
vé v jiném světě...

Tyhle pocity jistě nemusím nikomu 
líčit, zažili jsme to všichni a prožívali 
podle své nátury. Někoho pořád ještě 
pronásleduje sen o spadlé kleci, jiné
ho vzpomínky na Karlův most.

Podívat se tam! Máme tam rodinu 
(jenže ti už většinou dávno jezdí sem 
za námi), bylo by fajn zajet si na Med- 
ník (jenže to už není dávno TEN Med- 
ník), dát si plzeň (i když ji dostaneme 
tady taky, tam jisté chutná jinak)... 
každý podle své (senti)mentality.

Nemá cenu tyhle důvody rozebírat. 
Nikdo vám stejně upřímně neřekne, 
proč tam vlastně jede. I když je to tak 
jednoduché, tak lidské.

Jedeme se tam prostě vytahovat. 
Nový ford fiesta, kvalitní oblečení, 
šrajtofle plná peněz (těch, co jinde 
neplatí).

Tady jsme třeba nýmandi — a čím 
větší nýmandi, tím je asi větší ta touha 
zajet si TAM. Jistě, není na tom nic zlé
ho — pamětníci si jistě vybaví film  
Kristián s O ldřichem Novým.

Ale nezlobte se, přece jen to má há
ček. Kdybychom to rozebírali z hle
diska etiky a morálky. Ale já nechci 
nic rozebírat, o tom už se napsalo 
hodně, a jistě ještě napíše. Chci psát
o něčem trochu jiném.

A tak tedy zase jednou podjíždíme 
tu závoru — do slova a do písmene 
“na východ od ráje” — napakované 
kufry; jednak se musíme ukazovat, 
ale taky všichni už čekají, co jim  při
vezeme, když my se tak máme a oni 
tam tak trpí.

Odbavení probíhá šnečím tempem, 
ale většinou nonšalantně, pokud 
ovšem nevezeme příliš řvavé produk
ty-

Všeho je dost, zboží plné krámy, 
říkají ti, co bydlí v Alcronech a Park

hotelech. To se ví, oni tam na ta líř 
dostanou svoje.

Když člověk bydlí u rodiny, chodí 
samozřejmě někdy nakupovat. A tak 
brzy pozná, že to tak jednoduché 
není. Lidé stojí před krámy v pokoj
ných, ale nekonečných frontách, vět
šinu čekajících tvoří důchodci, ale 
spíš důchodkyně, tyhle čiperné bab
ky, příšerně oblečené do nejhrůzněj
ších beztvarých a nebarevných had
rů, sešlapaných bot. Většinou jsou 
obtloustlé, tyhle babičky, špatné na 
nohy (v tramvajích se umí pěkně roz
křiknout) — ale ve frontách stojí trpě
livě a se samozřejmým výrazem: to je 
přece normální, tak je to snad už od 
pánaboha, fronty byly, jsou a budou. 
Tyhle babky seženou snad všechno, 
pro děti, pro vnoučata — sem tam i 
pro nemocnou sousedku. Člověk si 
ani neumí představit, co by se asi 
stalo se socialistickou rodinou, kdy
by jich nebylo... Fronta se stojí nej
prve na košíky — fáma praví, že jeden 
neznalý navrátilec zaskočil pro něja
kou maličkost do samoobsluhy, po 
košíku se tedy logicky nerozhlížel, 
když tu ho zarazila prodavačka, lépe 
řečeno snad dohlížečka-aby-se-moc- 
nekradlo: “ Pane, kde máte košík?” 
Upravenec se prý neudržel a pravil, 
ale paní, na co, já přeci nekoušu... 
Pak se lidi tlačí u regálů. Chleba se 
povaluje na špinavých platech, vedle 
bývá občas kousek papíru, tak 10x10 
cm, vozík nebo košík ovšem úděsně 
špinavý — ale chleba se vám do těch 
hajzlpapírků zabalit nepodaří. A pak 
zase fronta u pokladny...

Ve velkých samoobsluhách všude 
pyramidy konzerv (většinou jednoho 
druhu) — snad aby se zaplnilo přeby
tečné místo.

A krade se, krade. Dokonce i na 
hřbitovech. Ráno dáte na hrob kytku 
(kterou třeba vezete speciálně z té 
dálavy za hranicemi, pokud vám ji 
ovšem celníci nevyhodí, rostliny se 
nesmějí převážet), a odpoledne už 
tam není. Prý nejvíce kradou zaměst
nanci hřbitova, kteří pak lup dále pro
dávají.

Ale nejhorší je to snad u řezníka. 
Byli jste někdy v Africe? Nebo v Asii? 
Ale to zrovna nemuselo být někde u 
rovníku. Z A friky úplně postačí tako
vý Tunis nebo Maroko. Pokud jste 
tam navštívili místní trh a viděli, jak 
se tam prodává maso, tak vás mohu 
uklidnit, ta k  strašné to v Českoslo
vensku ještě není.

Avšak maso tam visí ve výloze, 
slunce na něj vesele praží, mouchy 
poletují a posedávají, a je likož jsou to 
mouchy, tak taky vyměšují a kladou. 
Po chladících pultech ani stopy. Snad 
mají někde vzadu lednice, ale to, co 
je vystaveno v obchodě, to tedy na 
žádných chladicích pultech není. 
Podle toho také to maso vypadá — 
nejmenší závada je snad, že je značně 
oschlé. Dál si to už jistě každý před
staví sám. O ceně se snad také nemu

sím zmiňovat, je známo, jak je po 
posledním zdražení neúnosně vyso
ká, právě zrovna pro ty důchodce...

Ovšem socialismus samozřejmě 
vyřeší každý problém, podle známé 
teorie, že socialismus je systém, který 
se mnohdy úspěšné potýká s problé
my, které by neměl, kdyby nebyl so
cialismem.

A což tedy zabít dvě mouchy jed
nou ranou. Nelekejte se, n ikoliv na 
tom mase a v duchu krejčíka “ sedm 
jednou ranou zabil".

Podle svého velkého vzoru, pře
slavného a nepřemožitelného SSSR, 
se přišlo na to, že kapitalisti jsou celí 
blázni do kožešin. A malí hlodaveč- 
kové se dají pěstovat na farmách ve 
velkém. Moc toho snad nesežerou, 
zato hodně vyprodukují, tedy ty kože
šiny. Norkové, nutrie... A jsm eu toho .

Nutrie. Čtu ve slovníku: Nutrie 
(špan.). Myocastor coypus, savec 
z řádu hlodavců. Původem z Již. Ame
riky, chován i v Evropě. Poskytuje 
cennou kožešinu. (Malý encyklope
dický slovník A-2, Academia 1972.)

Castor je bobr, myocastor bude 
menší? Tedy něco jako myš? ... Nebo 
zas větší... snad spíš krysa? Nic pro 
slabší žaludky?

Proč to ale tak rozebírám (zoologo
vé mi snad prominou)!

Tahle zvířátka mají prostě tu smůlu, 
že jsou obrostlá kvalitní kožešinou — 
a pěstují se leckde. Za to bychom so
cialismus nemuseli popotahovat.

Ale teď  to přijde, ty dvě mouchy 
jednou ranou. Aby byla kožešinka, 
musí se zvířátko zabít a stáhnout. A 
co se zbytkem? MASO. Ha, pane Har- 
níček, MASO. U vás sice kanibalis
mus, ale i nutrií maso může být po
choutkou!

Kdo tomu nevěří, a ťs i opatří maso 
z nutrie, já mu tady poskytnu pár re
ceptů otištěných v dámském časopi
se Vlasta č. 27/1983.

Krémová nutrií polévka
Na 1 litr polévky asi 200 g čistého 

masa, 2 syrové žloutky, sůl, květ. Z 
předního masa a kostí nutrie uvaříme 
vývar bez jakéhokoliv koření. Vývar 
procedíme, maso obereme a do po
lévky rozmixujeme. Osolíme, ochutí
me květem a těsně před podáváním 
rozkvedláme v polévce syrové žlout
ky.

Čevabčiči z nutrie
1 kg nutriího masa, 4 lžíce strou

hanky, cibule, lžíce soli, sladkápapri- 
ka, olej. Syrové nutrií maso umeleme. 
Přidáme strouhanou cibuli, sůl. Maso 
s přísadami dobře prohněteme a tvo
říme válečky, které obalujeme ve 
sladké paprice a smažíme na oleji.

□

z armády, degradován, zbaven vojen
ských vyznamenáni a nároku na dů
chod, později uvězněn. Od 1. října
1984 žije ve Spolkové republice Ně
mecko se svou manželkou, kam byl 
československými úřady po předcho
zím zbavení československého občan
ství vypovězen. Jeho dva synové ž iji 
v USA. n



Svět

Ota Ulč

Znovunavštívení Jižní Afriky — Dokončení
V tomhle mém seriálu na stránkách 

Západu již pokračováno nebude. Ru
kopis se totiž rozkošatil na víc než 
300 stránek. Pokusím se opus vydat 
v knižní formě, s mapkami a obrázky, 
a patrně s titulem “ Bez Čedoku za 
Límpopo” — onu hraniční řeku se 
Zimbabwe.

Sem do časopisu to liko  ještě vpa- 
šovávám část interview s našincem 
Václavem Kunftem, průmyslovákem
— průmyslníkem v Pretorii, a též ja
kýsi sumář úsudků a spekulací o bu
doucím vývinu v oné komplikované, 
pramálo chápané, zpravidla zatra
cované a diletantský komentované 
zemi.

“Jestliže za první den pobytu tady 
u nás neobjevíte řešení pro všechny 
zdejší problémy, později je už nikdy 
nenajdete,” se říká příchozím v Jižní 
Africe. Věru vzdálenost od problému 
se zdá být přímo úměrná ochotě udí
let plytké, politicky populární rozsud
ky. Příkladem nám poslouží analy
tické sdělení Aleše Březiny v Zápa
du (č. 5/85). Ulč "že neustále argu
mentuje původem své ženy, ačkoliv je 
známo, že lidé čínského původu ne
mají v Jihoafrické republice nikdy 
problémy a ani je nikdy neměli. Hůře 
na tom byli Korejci nebo Indové. 
Indiáni nemají také v Českosloven
sku problémy.”

Logiku o oněch Indiánech jsem 
nepochopil. Rovněž mi naprosto není 
něco známo o vynětí Číňanů z rasově 
diskrim inačních kategorií a opatření. 
Však Západ u mého povídání otiskl 
fo to g ra fii veřejného záchodku s 
označením pro bílé a nebílé. Jiho- 
afričané přece Číňany nepokládají 
za bělochy. V oranžské provincii 
(Orange Free State) dosud platí zá
kon zakazující pobyt to liko  Indům a 
Číňanům, nikoliv černochům, míšen
cům, Korejcům atd.

Inu dobrá, to jsou maličkosti. Na
prosto fundamentálnější jsou závěry 
biskupa Desmonda Tutu a studenta 
bohosloví Březiny, že komunismus 
je lepší než apartheid.

Tutu jel vyzvednout Nobelovu cenu 
míru, cestou proklel jihoafrickou 
vládu a domů se vrátil, aniž by mu ona 
vláda zkřivila jediný z jeho kudrna
tých vlásků. Akademik Sacharov, 
vlastník téže ceny, se může pohybo
vat a vyjadřovat jaksi méně. Policie 
v Johannesburgu ale zatkla Tutu 
mladšího pro přečin řízení motorové
ho vozidla bez řidičského průkazu, 
ale zato s přemírou alkoholu v krvi. 
Policie ale nedodržela jakousi form a
litu a provinilce si podržela za mříže

mi ze soboty do pondělka. Tutu mlad
ší se odvolal a rasistický soud mu při
znal náhradu škody, tuším, že 3.000 
randů, obnos v hodnotě mnoha tu- 
zexových korun.

Biskup Tutu též oznámil, že apart
heid se rovná nacistické genocidě. 
Za posledních pět let úmrtnost čer
nošských dětí v Jižní Africe klesla o 
polovinu. Snad i nejplamennější bo- 
hoslovci připustí, že Hitler židovským 
dětem úmrtnost příliš nesnižoval.

Apartheid horší než komunismus: 
Jenže z Jižní A friky se neprchá, ni
komu nehrozí dráty v odchodu. Na
opak, do země se tlačí statisíce zá
jemců zokolníchzem í. Hledají obživu 
v dolech a průmyslu. Cizinci se na Si
biř příliš nederou, že ano.

Na vysokém učilišti W itwatersrand 
v Johannesburgu jsem v r. 1979 poví
dal v semináři o méně atraktivních ry
sech kremelského vládnutí, a studen
ty jsem rozhodně nenadchl. Ale aspoň 
mě nevykopali. Zdaleka hůř dopadl 
m inistr Pieter G. Koornhof, patrně 
nejosvícenější člen vlády. Hodinu se 
pokoušel promluvit, ale pokrokoví 
studenti ho ukřičeli výrazy “ Fašis
to ” , “ Sieg Heil” , též zpěvem hymny 
černošské revo lučn í o rgan izace  
ANC. “ Dejte mi příležitost říci, jaké 
změny vláda připravuje," marně ža
donil ministr.

Pokrokoví studenti zvedají zaťaté 
pěstě k revolučnímu pozdravu. Též se 
domáhají kádrové likvidace učitelů, 
troufajících si vyslovovat nevhodné a 
dokonce provládní názory.

Pokouším si představit tu to  roz
košnou scénku: Československo, 
doba čerstvě poúnorová, pracující 
lid rozhodně, drtivě zvítězil, a na Kar
lově univerzitě b y  neřádili svazáci, 
zájmy stalinského režimu prosazující 
ohniváci, nikoliv tedy Jiří Pelikán či 
Luděk Pachman, ale velikánské slovo 
by měli reakcionáři typu Emila Rans- 
dorfa. Trýznili by profesory pro je
jich komunistické přesvědčení a dě
dek Zdeněk Nejedlý na ministerstvu 
školství by si netroufl pípnout.

Netvrdím, že w itwatersrandské 
praktiky existují na všech jihoa fric 
kých univerzitách (např, ve Stellen- 
boschi si bílí studenti znovu odhlaso
vali zachováni segregace v kolejích), 
ale snad i pomalejší myslitelé by 
mohli připustit, že nedemokratické 
státy se liší, že Pretorie si nedělá ná
rok na světovládu a její armáda ne
poskytuje obrněnou bratrskou po
moc k udržení jinak neudržitelných 
režimů.

A apartheid? Nejednou již oznámili 
vládní mluvčí, že šlo o systém histo
ricky pochopitelný, ale — z důvodů 
zejména ekonomických — již neudr
žitelný, a tudíž je nyní likvidován, 
nikoliv však podle receptů a příkazů 
ze zahraničí.

Jsou probíhající změny v RSA 
podstatné či to liko  kosmetické?

V případě, že jde o podstatné změ
ny, není už vlastně pozdě?



Rozpadnou se bantustany?
Jak rychle se rozpadne protivládní 

koalice, v případě úspěchu?
Dojde-li k volbám, v nichž černoš

ská většina zvítězí, budou se ještě 
někdy v budoucnosti volby konat?

A otázka v tom to okamžiku snad 
nejaktuálnější: Je svět vůbec scho
pen vidět probíhající změny? Však 
přece ochota připustit fakt vývoje 
k lepšímu v RSA se v pokrokových 
kruzích pokládá za důkaz zločinného 
spoluúčastenství na rasismu — fakta, 
nefakta.

2ijeme ve světě se snadno dělite l
nou morálkou. Provozovatelé výběro
vého rozhořčení (č ili "selective 
indignation") se naprosto nevzrušují 
krutostm i v Třetím světě. Stonásobné 
ztráty na životech v Ugandě, Etiopii 
a leckde jinde se odbudou jedním 
odstavečkem. Nezbývá mi, než pak 
tyto zatracovatele Jižní A friky obvinit 
z rasismu velmi vulgárního: že před
pokládají a vyžadují od bělochů znač
ně vyšší standart civilizovaného počí
nání. Také tu již poněkud našlapuje
me do bažin politické psychopatolo- 
gie: probíhající konstruktivní změny 
v RSA nevidět, neboť vítány nejsou.

George W. Ball, bývalý náměstek 
zahraničního sekretáře v době prezi
denta J. F. Kennedyho,se o součas
ných zatracovatelích Jižní Afriky 
vyjádřil s odkazem na typ tvorů, jež 
posedla vášeň až v podezřele pozd
ním čase. A teď z důvodů ne všech 
zcela obdivuhodných, tleskají silám 
směřujícím ke katastrofě. Netrpíme 
nedostatkem precedentů. Senátor 
Edward M. Kennedy klasifikoval šá
ha Páhlavího jako jednoho z největ- 
ších tyranů v h istorii lidstva. Ze všech 
sil se snažil přispět k jeho pádu. Tak
že íránskému lidu byl pak nadělen 
středověký derviš Chomejni.

Dne 3. září 1985 mluvčí Charty 77 
vydali dokument č. 21: dopis biskupu 
Tutovi. Na jednu stranu textu vměst
nali řadu trapných diletantských klišé 
á la "uplatňování výjimečného stavu 
ve snaze uchovat privilegia vládnoucí 
bílé menšiny” , odsouzení politiky 
RSA jako “zhoubné a bezperspektiv- 
ní” , požadavek “propuštění vězňů 
pronásledovaných za odmítání apart
heidu” , atd.

Jenže což a kolik se lze zlobit na 
pár statečných v kleci za jejich epiš
tolu o problému, o němž se zbla mo
hou dozvědět? Nicméně, snad by 
mohli mít alespoň to lik  rozumu si ne- 
betyčnost svých neznalostí uvědomit, 
a proto mlčet a rozhlížet se po zdro
jích poučení.

Porovnejme s odpovědností západ
ních sdělovacích prostředků. Ty vě
dět mohou, b a je to je jich  profesionál
ní povinností vědět a sdělit. Povinnost 
plní hanebně.

Už delší dobu si dělám sbírku pří

kladů lží, pololží, všelijakých zpotvo- 
řenin ve zpravodajství o RSA. Ovšem, 
žurnalistika je vesměs cvičení ve vel
mi povrchním stylu. N ikoliv však ve 
stylu volném: cvičenci novináři ve 
věcech RSA velmi bdí nasebecenzur- 
ní kázeň.

Pojednání o Patagonii nás zpravid
la nepohorší, však co my víme o živo
tě na vzdálených pampách. Na zprávu 
z Prahy zareagujeme ovšem jinak, 
postřehneme faleš ve formě i obsahu.

Tedy k věci, v níž nám znovu příkla
dem poslouží Desmond Tutu, darling 
západních sdělovacích prostředků. 
Z biskupa udělali vůdce, mluvčího 
jihoafrické černošské většiny. V die
cézi má 100.000 oveček. Jeho církev 
je Church. Porovnejme s daleko nej- 
větší jihoafrickou černošskou církví
— Zion Christian Church. K tésehlásí 
pět miliónů věřících, ale poněvadž je 
to církev nikoliv nepřátelská bělošské 
vládě, tudíž to není církev — Church, 
ale to liko sekta — Sect (New York 
Times, 8. dubna 1985). A kdo kdy 
slyšel o jejím představiteli jménem 
Barnabas Lekganyane? Nepíše se o 
něm, ani jednou se neobjevil na ame
rické te levizní obrazovce. Pouhá 
zmínka o tomto skutečném stavu věcí 
se pokládá za provokaci, za něco in 
bad taste.

O bantustanech se tisk výlučně 
vyjadřuje jako o “bleak, impoverished 
homelands” , ač Transkei se těší vel
kému množství dešťových srážek, ač 
Zululand je všechno možné, jen ne 
mizerné, bezperspektivní — bleak. A 
že černochům v bantustanech patří 
jen 13% veškeré půdy, kdežto m ino
rita bělochů si lebedí na 87 procen
tech. Nelze se nikde dočíst, že ty to  
velké prostory zahrnují nekultivova- 
telnou poušť a že poměr v držení pů
dy úrodné je zhruba fifty -fifty  a že 
ovšem bělošské farmy krmí zemi a 
produkují potravu na export.

Měříme nestejným metrem, míru 
rozhořčení neurčuje váha nepravostí, 
ale kádrový profil provinilce. Příklad: 
New York Times, 20. února 1984, na 
stránce dva články — 24 odstavců o 
zatčení šesti černošských radikálů 
v RSA, a 8 řádek o popravě dvaadva
ceti Kurdů, usilujících o autonomii 
v Turecku.

Občas přece jen lze objevit inteli
gentní úsudky lidí informovaných. 
Commentary, patrně nejvlivnější a- 
merický měsíčník, otiskl (v září 1985) 
studii britského autora a historika 
Paula Johnsona.

Johnson se vypořádal s řadou tzv. 
conventional wisdom — pohodlných 
klišé dne. Probíhající mezinárodní 
velekampaň proti Jižní Africe, údaj
nému to démonu zla, charakterizuje 
jako "trum f propagandy” , s důsledky
— též pro západní země — značně 
destruktivními.

A přitom v mnohých ohledech RSA 
je naprosto typická  africká země.

1. Nejméně sourodý, rasové, kul
turně a jazykově nejvíce roztříštěný 
kontinent s prudkým populačním 
růstem, jenž problém podstatné 
zhoršuje. Čím tedy větší země, tím 
větší problém: pohleďte na Zaire, Sú
dán či Nigérii. V RSA nejpočetnější 
jsou Žulové (5,4 mil.), následují běloši 
(4,4 mil) dvou různých kultur, Xhoso- 
vé (2,7 mil.), míšenci — Coloureds — 
(2,5 mil.) atd.

2. Obyvatelstvo opouští venkov a 
zejména se dere do velkých měst. 
Kolem metropolí obrovitě rostou tzv. 
shantytowns, hektary bídných bara
bizen, s prabídnou existencí, z ločin
ností a zabijáctvím ve velkém. Pár 
těchto hrůz jsem navštívil, nevěřícím 
doporučuji inspekční záskok do La- 
gosu, Kinšasy, Chartumu; i Nairobi 
postačí. RSA je na tom lépe, v Sowetu 
se denně v průměru uskuteční ne víc 
než pět vražd. Zásluhu na mírných 
výsledcích má tzv. pass law čili influx 
control — kontrola, značně též prak
tikovaná v zemích tábora míru: však 
nelze se legálně jen tak stěhovat z 
uralské zemljanky do Moskvy, též 
nesmí si bača z Oravy rozbít stan na 
Hradčanském náměstí. Touž kontro
lu začínají se zpožděním uplatňovat 
africké země. Ale pod tlakem světové
ho rozhořčení právě dochází k odstra
nění těchto praktik v RSA. Zajímavé 
následky se budou brzo dostavovat.

3. Jihoafrická policie (z celkového 
počtu 45.000, polovina jsou neběloši) 
se dopouští represí. Jinde v Africe 
policie je méně disciplinovaná a 
značné surovější. Všechny africké 
státy jsou rasistické a všechny diskri
minují, troufá si tvrdit významný vě
dec Johnson. Není ani jedna země 
v Africe, kde by kmenové, rasové, 
náboženské rozdíly nehrály důleži
tou, zásadní roli. Slovy Johnsona, 
“Apartheid není koncept, který by 
odlišoval Jihoafrickou republiku od 
zbytku Afriky: Naopak, apartheid je 
zcela místní autentické vyjádření 
africké ideologické osobnosti.”

RSA se ale liší od sousedních zemí 
v několika významných aspektech:

1. Je zdaleka nejbohatší zemí na 
africkém kontinentu. V pustině vytvo
řila nejefektivnější zemědělství. Ze 
svých hlubin doluje největší světové 
procento vzácných kovů a nepostra
datelných minerálů.

2. RSA má též jedinou skutečně 
moderní fungující ekonomii v Africe. 
Je světovou špičkou v důlním prů
myslu a na výrobu pohonných hmot 
z uhlí (SASOL l-lll) se jezdí dívat od
borníci ze zámoří.

3. S výjimkou Pobřeží slonoviny, 
Keni a Malawi, všude jinde v černé 
Africe od doby nezávislosti životní 
úroveň upadla. K růstu, vylepšeni 
došlo pouze v RSA. Černoši v RSA 
vlastní víc automobilů než vlastní 
veškeré občanstvo v SSSR. Pravda,



nepyšní se vozy Žiguli, spíš mají 
mercedesky a BMW. A černošské 
ženy? Těch je v RSA v manažerských 
funkcích víc, než ve zbytku kontinen
tu. Též stojí za uváženou porovnat 
kvalitu školství, zdravotnictví a dal
ších služeb. Do RSA se černošské 
obyvatelstvo z ciziny tlačí. Kolik Židů 
kdy prchalo k Hitlerovi, kolik kohoko-

• liv kdy spěchalo ke Stalinovi či spě
chá ke Gorbačovovi?

4. V mnoha aspektech se RSA liší 
od zbytku A friky — že je zemí svobod- 

4 nější. Ano, svobodnější. Africké státy
jsou diktatury civilní a vojenské, půl 
na půl. Ale demokracie to nejsou.
V žádné neexistuje dělba moci (sepa- 
ration of powers) či soudní nezávis
lost. V RSA existuje. Kde jinde v A fri
ce by si mohl biskup Tutu bezpečně 
počínat jako si počíná? Kde jinde mů
že tisk svobodně beztrestně nadávat 
vládě jako si zanadávat může v RSA?

Tolik tedy Paul Johnson. Komu se 
to nelíbí, ať místo nadávání popře 
argumenty a fakta významného mys
litele.

Zabývejme se teď několika funda
mentálními otázkami: Vláda v Pretorii 
mění apartheid  — jsou to změny pod
statné či jen povrchní?

Vládnoucí Nacionalistická strana, 
zejména zásluhou prezidenta P. W. 
Bothy, prosazuje “adaptaci” . “ Bez 
změny bychom zahynuli,” se stalo 
stranickou linií. Konzervativní křídlo 
se ale vzbouřilo a založilo si svou — 
Konzervativní — stranu, tvrdící, že 
změny nepovedou k záchraně, ale 
k záhubě národa.

Co se tedy uskutečnilo?
Tak především vláda otevřeně p ři

znala, že rasová diskriminace jako 
taková je nemravná a naprosto ne
spravedlivá. Došlo již k podstatné 
desegregaci hotelů, restaurací, par
ků, knihoven, divadel a sportovních 
prostorů. Soukromé — ale dosud 
nikoliv státní — školy již přijímají 
žactvo bez ohledu na barvu pokožky. 
Vzrůstá rozpočet na školství, jeho 
výdaje jsou vyšší než na obranu.

Již padly některézezákladních pilí
řů apartheidu — zákony zakazující 
mezirasové styky a manželství (Mixed 
Marriages Act; Immorality Act); končí 
zákon o kontrole pobytu (Pass Law; 
Influx Control). Padla diskrim inační 
opatření v pracovním zákonodárství, 
v činnosti odborářské a vláda též při
slíbila změnu v otázce občanství čer
nošského obyvatelstva. Výčet dalších 
novot by ještě chvilku trval. Za po
sledních pět let došlo k více změnám 
než za předcházejících 300 let, a bu- 
de-li se takto pokračovat, za dalších 
pět let bude apartheid zcela pohřben. 
To tvrdí P. Johnson a jáse rád k němu 
připojuji.

Hlavní příčinou změn nejsou de
monstrace a rebelie doma, protesty

v zahraničí, či náhlé osvícení běloš
ských předáků. Je to ekonomie, po
třeby hospodářské.

Vynálezci apartheidu tvrdí, že 
nesledovali prim itivní otrokářský cíl 
bělochů dupajících po černoších a 
z nich tyjících. Šlo jim o “společen
skou harmonii” , již v jejich přesvěd
čení lze uskutečnit pouze segregací 
rasových skupin. Lišíme se, my jsme 
jiní, oni jsou jiní, nepolezeme si vzá
jemně do zelí a dobře nám bude na 
zemi. Toť vize snad uskutečnitelná 
v jednoduchých, převážně zeměděl
ských podmínkách. Ale ne v kapitalis
mu. Kapitalismus — systém trhu, tedy 
interakce — se nemůže snést s apart
heidem stejně jako se kdysi nemohl 
snést s feudalismem, a proto ho z lik
vidoval.

Urbanizace a rozvoj průmyslu, ze
jména v posledních dvaceti letech, 
prokázal neuskutečnitelnost apart
heidu (právem též zvaného “etnický 
socialismus” — ano, socialismus), 
systému státní kontroly a škatulko
vání obyvatelstva. Obrovské zdroje 
se vymrskají na činnost policajtskou, 
byrokratickou, zbytečnou, netvůrčí — 
čili stav, o jehož kvalitách není příliš 
třeba přesvědčovat nás, svědky bu
dování vědeckého socialismu. Apart
heid zmeškal příležitost pospíšit si 
s růstem černošské střední třídy, po
křivení a škrcení ekonomie se zhor
šuje, však v r. 2000 víc než polovina 
kupní síly v zemi bude v rukou čer
nošských spotřebitelů. A to jsou ty 
hlavní důvody vládních změn — a ni
koliv děs z demonstrujících davů před 
Jihoafrickým i ambasádami.

Reakce pokrokového světa na 
přetváření RSA byla a je předvídatel
ná: totiž šmahem změny apriori od
mítnout jako kosmetické, povrchní, 
nepodstatné, falešné. A totéž tvrdí 
domácí nepřátelé vlády. Desmond 
Tutu nám poslouží příkladem. Když 
došlo k likvidaci zákonů, zakazujících 
mezirasové styky a manželství, bis
kup pohrdavě komentoval, že on se 
o souložení s běloškami nezajímá, že 
daleko důležitější je ona “ influx 
contro l” , kontrola pobytu, a “pass 
books” , ponižující doklady totožnos
ti. Ted’ když došlo i k této změně, bis
kup ji odehnal s odkazem na utrpení, 
způsobené jinými, dosud neodstra
něnými předpisy.

V r. 1984 vznikl tzv. trojparlament — 
kromě komory bělochů též komora 
pro Indy a míšence — ale žádná pro 
černošskou většinu. Řešení vyloženě 
přechodné, nedostatečné, nicméně 
krok od ničeho k něčemu.

Nejen radikálové a revolucionáři 
odmítli tento vývoj, tvrdíce, že jde jen 
o lživé, bezvýznamné machinace. 
Proč tedy pronásledují, na zdraví a ži
votě ubližují těm, kteří jsou ochotni 
se na těchto bezvýznamnostech po
dílet?

Jaký je tedy požadavek protivlád- 
ních skupin?

Domáhají se politické moci: one- 
man-one-vote, rovné hlasovací prá
vo, v takových volbách černošská 
většina nemůže prohrát.

Toto je předpoklad pravdivý.
Mohla by tato většina demokraticky 

vládnout v unitárním státě?
Nic nenasvědčuje tomu, že by 

mohla.
Dovolí běloši a jejich polospojenci 

Indové a míšenci, aby k takovým vol
bám, k takové volbě budoucnosti 
došlo?

Nedovolí.

“ Není naší mezinárodní povinností 
spáchat národní sebevraždu. To zná
me — volby — jednou. Která africká 
země je demokratická, ze které si má
me vzít příklad? Tohle je přece A fri
ka!” tvrdí běloši.

Inu ano, je to Afrika. Svět Třetí, 
společnosti kmenové demokratickým 
příkladem posloužit nemohou.

Helena Susmanová, nejznámější 
bojovnice proti apartheidu a členka 
parlamentu za opoziční stranu Pro
gressive Federal Party (PFP) v r. 1984 
přijímala Cenu míru ve Skandinávii a 
za proslov o nenásilné změně v RSA 
ji sepsuli příznivci Afričan National 
Congress (ANC), ve světě nejsympa
tič tě ji vyhodnocované jiho a frické  
organizace. Poslankyně Susmanová 
pak v interview v dánské televizi vy
slovila obavu, že ona jakož i jin í bě
lostí liberálové budou mezi prvními 
obětmi černošských bojovníků za 
lepší budoucnost.

Situace je tedy dost černá a form u
jící se kolbiště víc než černobílé.

Tábor bělošský: Polarizace vlevo 
(Progressive Federal Party) i vpravo 
(Conservative Party a ještě konzerva
tivnější, zarytější Herstigate Nasionale 
Party, jež např. vyzývá církve k pomo
ci zlikvidovat kasina, věru všechny 
hříšné brlohy v bantustanech; též



slibu je velké dom y bělošských man
želům, kteří do deseti let zplodí aspoň 
čtyři děti).

Předpověď jednoty protivládních 
sil? Solidarita  v boji se zpravidla po 
dosažení vítězství rozpadne, jako se 
rozpadla v sousedním Zimbabwe.
V RSA jednota — ba ani její zdání — 
neexistuje v první přípravné fázi. Proti 
hlavám bantustanů, jež přija ly nezá
vislost, sto jí ty, které ji nepřijaly. Proti 
nim stojí další předáci, štěpící se ně
kolika směry, vzájemné se obviňujíce 
z po litického banditismu. Mnoho d is- 
harm on ických  plánů předloženo. 
Propukne ve velkém trad iční zulsko- 
xhoská, občas krvavá nevole? Zopa
kují se zulské anti-ind ické pogromy? 
Jak již  brzo se započne s novinkou 
protibělošských pogromů?

Politickou fragmentací trpí Indové, 
míšenci a zejména ovšem černoši, 
skupina nejpočetnější.

United Democratic Front (UDF) je 
Jednotná dem okratická fronta, orga
nizace nová, masová, mezirasová (její 
vůdce, míšenec Dr. Alan Boesak, 
kněz a otec rodiny, slovo dokazuje 
činem, to tiž cizoložstvím s běloškou 
Di Scottovou) a dovolává se likvidace 
apartheidu mírovou cestou.

O totéž usilu je jeden z úhlavních 
nepřátel UDF, Gatscha Buthelezi, 
vzdělaný, in te ligentní a věru atraktiv
ní šéf šestim iliónového národa Zulu. 
Jeho politická organizace Inkatha 
má m ilión členů, je ta největší v zemi, 
ale je vesměs omezena na provincii 
Natal, domov Zulů.

UDF, Inkatha jsou organizace le
gální, jakož i AZAPO, AZASO, AZASM, 
COSAS a další, je jichž revolučním zá
měrem je zrod Azanie — tak se bude 
jm enova t osvobozený jih o a fr ic k ý  
subkontinent.

M imo zákon se ale před čtvrt sto le
tím dostal A fričan National Congress 
(ANC). Jeho vůdce Nelson Mandela 
je dosud ve vězení: odm ítá to tiž  pro
puštění, vázané na podmínku přestat 
s násilnou sabotážní činností. V exilu 
ANC reprezentuje O liver Tambo, 
Mandelův bývalý partner v advokátní 
firmě.

Odborníci pokládají ANC za jednu 
z — dosud — nejméně úspěšných 
podvratn ických organizací na světě. 
Dosud prokázala neprodyšnost, ne- 
průstře lnost na úrovni ementálského 
sýra. Sám Tambo připustil, že z deseti 
dobrovolníků, kteří se hlásili do řad 
ANC, devět je policejních zvědů, po
slaných Pretorií.

“Sovětský svaz je náš přirozený 
spojenec,” prohlásili delegáti ANC ve 
Východním  Berlíně při příležitosti 
M arxových oslav. ANC a Kom unis
tická  strana jsou blízce spojeni (“ in- 
tim ate ly  connected” ) napsal Anatoli 
G rom yko, syn Andreje Gromyka, v 
knize C on flic t in Southern Africa  
(1979).

Ještě radikálnější odnož ANC se 
jm enuje Pan Afričan Congress (PAC).

Kombinuje nenávist třídní a rasovou, 
vylučuje bělochy z příštího pokroko
vého uspořádání, a není známo, zda 
závěr byl učiněn ze zjištění, že Sovět
ský svaz není černošský svaz.

"Celou tuhle zemi spálíme. Zničíme 
zde všechno, a z popele apartheidu 
vyvstane nová společnost,” zní přísa
hy, nám veteránům podobného s libo 
vání husí kůži nahánějící, a rozradost
něle citované v americkém týdeníku 
Newsweek (16. září 1985). V témže 
výtisku se dozvídáme z interview s 
exilovým vůdcem Tamboem, že

1. bylo vydáno provolání udělat z 
RSA zemi nev ládnute lnou (“ un- 
governable” );

2. krvepro lití odvráceno nebude, 
neboť již započalo;

3. mnoho bělochů zahyne.
Tak to jsou prozatím hlasy mírné.
V RSA se to tiž  za posledních pár let 

vyklubal nový, po liticky významný 
ko n flik t generační. Synové p ro ti 
otcům, dětičky s M olotovovými cock- 
ta ily. Mládež zfrustrovaná nečinností 
starších. “ Burové jsou psí” , prozpě
vují tmavá batolata; jiné  písničky ne
znají, oznam uje  c itovaný  News
week.

Junáci v pionýrském věku mávají 
revolučním i prapory, srpy a kladivy. 
“Vše, co patří bělochům, spálíme, 
spálíme,” zapřísahal se sedm náctile
tý přetvůrce reality. Jmenuje se Com- 
rade M em ory— Soudruh Paměť (New 
York Times, 15. září 1985).

Na jakékoliv vyrovnání, usmíření 
s bělochy už je  pozdě. A to jste ještě 
n ic neviděli z toho, co teprve přijde, 
slibuje dvacetiletý mladík Khrushchev 
Dumisani. Ano, N ikita je jeho nevědo
mým transoceánským kmotrem.

“ Dřív jsme se báli policie, teď  se 
bojíme našich dětí,” čtu stesky čer
nošských rodičů v onom zdroji News- 
weeku.

A já se jim  nedivím. Děti si pochva
lují metodu “ Kentucky” — upalování 
osob zaživa (Kentucky Fried Chicken 
inspirací). Takto například usmažili 
čtyřiadvacetiletou Maki Skosanovou, 
kdosi ji v pohřebním davu obvinil 
z kolaborantství s policií.

Perverznější zabijáckou metodou 
je tzv. náramek — to tiž  pneumatika 
na krk oběti, polít benzínem, tekoucí 
pryž pak vykoná své.

V městysu Langa dav rozsekal na 
kusy zaměstnance městské správy, 
je jich  příbuzné a přátele.

A tak dále a stále víc.
Ač již  došlo k upálení několika bě

lochů zaživa, dosud se vesměs útočí 
na černošské politiky, městské úřed
níky, údajné kolaboranty.

Navrch se dostávají radikálové, 
je jichž programem je popření, nená
vist jakéhokoliv  pořádku: tedy i zabrá
nění vzniku nekrvavé, dem okratické 
struktury. Bo jkotu jící školáci donutí 
většinu, aby též bojkotovala. Černoš
ky jsou tělesně trestány za nákup 
v nečernošských obchodech.

Na západních televizních obrazov
kách pravidelně vidíme jihoafrickou 
polic ii, bušící a střílející na davy po
kud možno školního věku. Svět zatra
til vyhlášení m imořádného stavu (je
hož současné vyhlášení nevadí světu 
ve Sri Laňce, Pandžábu a leckde jin 
de). Jenže v mnohých černošských 
městysech RSA, ba i veleměstě So- 
weto, autorita státu ba i přítomnost 
je pramalá nebo zcela chybí.

Byl jsem zrovna v RSA, když rebelie 
započaly (kvůli zvýšení činží) a znač
nou explozi jsem zmeškal o necelou 
jednu hodinu. Téžjsem bedlivěsledo- 
val televizní zprávy: ulice v plame
nech, ind ičtí obchodníci lamentují, 
černoši rabují je jich  sklady, upalují 
živobytí nad hlavou, a požárníci či 
alespoň polic ie  nikde. Jak že je  tohle 
možné? Abdikoval již stát v některých 
těchto končinách?

Nelze-li jihoa frický  systém dosud 
rozbít na domácí frontě, třeba se tak 
povede tlakem ze zahraničí.

Jeho form y: hospodářské sankce, 
bojkot, zákaz dovozu zbraní a jiného 
materiálu do RSA, nákup některého 
zboží z RSA (např. krugerrendy — 
zlaté mince), zákaz půjček, investic, 
a likvidace již  existujících investic 
(tzv. disinvestment).

Jeho úspěchy: dosud pramalé. Zá
kaz např. způsobil, že RSA zbraně již 
nedováží, ale sama je vyrábí a vyváží 
je. Politika sankcí vlády na kolena 
nepřivádí. Nepovedlo se to v Itálii 
v třicátých  letech, v Rhodésii v sedm
desátých letech a kdykoliv jindy.

Někomu ale bude ublíženo — ze
jména těm, k je jichž údajnému dobru 
se akce podnikají. Když Ford zavře 
továrnu v RSA, o zaměstnání přijdou 
čerností dělníci. Společnost IBM 
uplatňovala značný vliv ve prospěch 
desegregace. Odchodem ze země 
tento vliv přestane uplatňovat.

Ublíženo bude sousedním zemím. 
M ilión jejich občanů pracuje v RSA, 
ti posílají podstatnou část výdělků 
domů. V případě státu Lesotho to 
znamená 50% veškerého národního 
příjmu. T ito  gastarbeitři v případě 
ztráty zaměstnání se budou muset 
vrátit domů a rozmnožit řady neza- 
městnatelných. Botswana, Zim bab
we, Zaire, Zambia, Malawi závisí na 
jihoafrické  železniční síti, na komu
nikačním zařízení a některé země též 
na elektřině. Stačí, když Pretorie 
otočí vypínač.

T re s tá n i ras is tů  e ko n o m ickým  
škrcením ublíží nejen černošské vět
šině a sousedním zemím, ale i škrtite- 
lé se budou nepříjemně ošívat. Ame
rická Heritage Foundation odhaduje, 
že v případě zaražení vývozu jih o 
afrického chrómu a jiných m inerálů 
by v USA došlo ke ztrátě jednoho m i
liónu pracovních příležitostí.

Příroda už to tak zařídila, že nejvíc



s tra te g ic k ý c h , n e p os tra da te ln ých  
kovů je napěchováno v jihoafrické 
pevnině. Ironie z největších, Sověti 
a Jihoafričané mají na některé tyto 
zdroje téměř monopol — v případě 
p latiny je to 99%.

Proto nepřekvapí ve lký zájem 
Kremlu prosadit budování vědeckého 
socialismu v RSA. Západu by pak 
nezbylo než žebronit o ono nepostra
datelné zboží za vyděračské ceny a 
ústupky.

Kolem mysu Dobré naděje plují t i
síce lodí na olejové trase z Perského 
zálivu do Evropy a Ameriky. Přibývá 
sovětských lodí, zejména ponorek. 
Simonstown je nejlépe vybavený 
přístav mezi Gibraltarem a Singapu
rem, s kapacitou pro padesát váleč
ných lodí. Z jednoho z jihoafrických 
přístavních komandantů se již vyklu
bal sovětský špión.

Uplatněním zahraničních hospo
dářských sankcí životní úroveň v RSA 
utrpí. Však již teď  rand, donedávna 
velmi pevná měna, upadá a naši před
platitelé musí za Západ a za cokoliv 
jiného ze zahraničí platit stále víc.

Ještě jedna ironie: hlavními pod
půrci a zastánci apartheidu jsou bur
ští farmáři. Ale těm zahraniční tresty 
vadí nejméně. Však žijí v izolaci a od
táhli do buše právě proto, aby s ostat
ním světem měli co nejméně společ
ného.

Když se tedy nepovedou tyto sank
ce, co třeba vojenská expedice?

OSN se již zabývala invazním plá
nem a v r. 1965 liberální vědecká 
instituce Carnegie Endownment for 
International Peace (Peace!) takový 
plán připravila. Odborníci (např. L. 
Gann a P. Duigan, autoři knihy Why 
South A frica Will Survive) upozornili 
na jeho neproveditelnost: že např. 
vzdálenost z Anglie do Normandie se 
liší od vzdálenosti až na jih od obrat
níku Korozoha, kam by mezinárodní 
invazní flo tila  musela dorazit. Hitler 
na atomové zbrani pracoval, jenže se 
nedopracoval — na rozdíl od Jiho- 
afričanů, kteří vlastní zhotovení ato
mové zbraně jaksi popírají, ale v pří
padě potřeby by ji nepochybně po
užili.

Tak jaká na Jižní A friku čeká bu
doucnost?

Oliver Tambo, hlava ANC, tvrdí, že 
černoši se zmocní vlády do deseti let.

Alan Paton, významný spisovatel, 
myslitel a bojovník za lidská práva, se 
vyjadřuje jinak: Ti, co revoluci chtějí, 
nejsou schopni ji vyvolat. Paton pro
zatím nevidí řešení domácké, natož 
pak dovezené ze zahraničí. Pokud je 
to problém vůbec řešitelný, úkol po
trvá deset až dvacet let.

Prvním bodem programu ANC, jak 
již bylo poznamenáno, je udělat z 
RSA zemi nevládnutelnou. To se již 
podařilo v některých těch tzv. town-

ships, černošských městských oblas
tech. N ikoliv ale někde jinde — v to 
várnách, dolech (kde většinu tvoří 
zahraniční dělníci), v bantustanech. 
Proroci revoluce spoléhají na jaksi 
bludné premisy, na historickou prý 
nevyhnutelnost většiny dostat se k 
moci a též na přesvědčení, že inten
zita diskrim inace je důležitější než 
efektivnost státní moci přidržet si 
diskrim inované na uzdě.

Většina bělochů je přesvědčena, že 
předání moci černochům by způsobi
lo chaos, rozklad a zničení země. Bě
loši mají zbraně a v povinné vojenské 
službě se s nimi naučili výborně za
cházet. Kdežto většina černochů žije 
na venkově, chudá a negramotná.

Mnozí běloši vyjadřují přesvědčení, 
že s mírnými reformami se situace 
v zemi nejen bude stabilizovat, ale že 
RSA rozšíří v Africe svůj vliv, že dojde 
k rekolonizaci — ne politické, ale 
ekonomické. Však RSA má víc bohat
ství než zbytek kontinentu. Vzdor 
bojkotu a sankcím obchod roste a za 
posledních pět let se víc než zdvojná
sobil. RSA poskytuje zahraniční a 
technickou pomoc, vyváží jíd lo — a 
jak to v Africe vypadá, poskytovat, 
vyvážet a tím svůj vliv bude ještě více 
uplatňovat, rok od roku.

Co se stane s bantustany?
Není bantustan jako bantustan. 

Rozkouskovaná Bophutatswana usi
luje a možná již dosáhla primát nej
bohatší země v černé Africe. Venda 
je chudobná, Venďané musí za obži
vou ven. Bantustany příliš umělé a 
neživotné budou znovu absorbovány 
do RSA. Pretorie již slíbila zavedení 
dvojího občanství (jihoafrického a 
bantustanského). Třeba se podaří 
vytvoření pocitu lokální identity, ja 
kou třeba má Skot či Welšan a záro
veň Brit, jakou má Chod či Lach a 
zároveň Čechoslovák.

Důležitější ve svých následcích 
bude likvidace omezeného práva 
pohybu a pobytu. Chuďasové z ban- 
tustanů se pohrnou do měst, za bab
ku nabídnou svou pracovní sílu a tak 
hospodářsky ohrozí vykonavate le 
nekvalifikovaných prací, bez ohledu 
na rasovou příslušnost. Dojde jak 
k poklesu mezd, tak k růstu oněch 
ohyzdných shantytowns.

Altervativy budoucího uspořádání:
1. Revolucionáři, radikálové, mar

xisté usilují o vytvoření unitárního, 
t.j. centrálně řízeného státu, v němž 
by vládla černošská většina na zákla
dě rovného hlasovacího práva, které 
by ale po dosažení moci uplatňovala 
sovětským způsobem: vláda jedné 
strany. Víc stran by vedlo ke zbyteč
ným komplikacím, již bylo oznáme
no.

2. Vize konzervativní — vše vesměs 
po starém. Však my si s čerty poradí
me.

3. Vize optim istická, konstruktivně 
liberální, rád jí dávám přednost: Gra- 
dualismus a federalismus. Provincie
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se liší historicky, hospodářsky, po li
ticky, kulturně, etnicky. Jsou to 
rozdíly tak podstatné, že je jich pře
hlédnutí (alternativa č. 1) zaručuje 
katastrofu. Začít by se mělo s Nata- 
lem, s plánem spolupráce, jak navr
hují opoziční liberálové v PFP a But- 
helezi, šéf Zulů. A ať se pak Buthelezi 
stane náčelníkem celé země. Na za
chování apartheidu trvá už jen třetina 
Burů. Volební právo by se ale neudě
lilo najednou, každému, všem negra- 
motům, jejichž jediná loajalita je 
kmenová a jejich představy o demo
kracii, toleranci, odpovědnosti za 
vlastní rozhodování jsou nulové. Pre
cedentem poslouží Velká Británie 
v 19. století: postupné rozšiřování 
volebního práva, získávané gram ot
ností, usazeností, dosažením majet
kového minima.

Naprostá většina černochů přece 
nebaží po krveprolití. S vytržením 
trnů apartheidu se rány zhojí a národ 
jakkoliv mnohobarevný se pustí do 
díla, do racionálního využití pohád
kových zdrojů země k užitku všech.

4. Vize pochmurná, sdílená^ větši
nou zahraničních pozorovatelů: Pro
ces v Jižní Africe bude typ icky post- 
koloniální — rostoucí násilnosti, roz
pad bílé vlády, nastolení černé vlády, 
z níž se brzo vyklube málo schopná, 
dost utlačující oligarchie.

Vlivný britský časopis The Econo- 
m ist* formuloval dvě další alternativy:

5. Tzv. D e g e n e ra tive  Collapse, tedy 
degenerace, rozpad. Vláda nepokoje 
nezvládne, umírněné černošské pře
dáky ukřičí radikálové, každý sebe
menší konflik t se bude řešit násilím. 
Hospodářské potíže a nezaměstna
nost zasáhnou zejména průmyslovou 
východní oblast v kapské provincii a 
v Transvaalu. Běloši se ve strachu 
začnou zbavovat černého služebnic
tva. Do měst se pohrnou m ilióny osob 
z ban tus tanů . Jo h a n n e sb u rg ská  
oblast nabobtná jako Sao Paolo a 
Mexico City — 10 m iliónů plus. Běloši 
s britským i pasy budou emigrovat, do 
prázdných vil se nahrnou hordy ile
gálních náhradníků. Poroste konflik t 
mezi nerevoluční UDF a radikální' 
AZAPO, mezi Buthelezim a jiným i 
černošskými předáky. Bude z toho

* Přejímám z druhé ruky, totiž z TheAustra- 
lian, 24. srpna 1985.



Interview s našincem Václavemguerilová válka. Soweto se stane bo
jištěm mnohých gangů. Vedení ANC 
převezmou absolventi moskevského 
školení. Zbylí černoši, ochotní se 
angažovat ve správních, policejních a 
jiných rolích původního bělošského 
režimu, rezignují a dezertují. A běloši, 
zejména emigranti první generace, ti 
co přišli s ničím, se postaví se zbraní 
v ruce k obraně toho mála či hodné 
dosaženého, nyní ohroženého.Z  bě
lošských čtvrtí, škol a nemocnic se 
stanou ozbrojené tvrze. Následkem 
rostoucí emigrace padnou ceny ne
m ovitostí, též padne rozpočtová  
zdrženlivost a vypukne velká inflace.
V Natalu převezmou vládu Žulové. 
Nepokoje a násilí ve východní části 
kapské provincie povede ke stěhová
ní bělochů na západ, ke Kapskému 
městu. Z něho se stane “ last laager” , 
poslední kolová vozba, tvrz ohrože
ných, v ní se běloši spojí s míšenci a 
vyženou černochy. Ve vnitrozemí, 
v Oranžském svobodném státu a v 
Transvaalu, tradičních to dvou bur
ských republikách, dojde k dlouhé 
teroristické občanské válce. Bomby 
budou vybuchovat v městských cent
rech a na předměstských supermar- 
ketových skupenstvích. Méně krvavé 
a zejména úspěšné budou pokusy 
rozbít bílý venkov. Tam jsou Burové 
trad ičním i velm istry v obranných bo
jích.

6. Tzv. Stage o f Siege, stav obleže
ní, poněkud méně smutná vize bu
doucnosti. Nevylučuje komplikace a 
rozklad, tak jak je uvedla alternativa 
č. 5, ale předpokládá spolupráci bě
lochů s předáky Indů a míšenců, též 
spolupráci některých černochů, po
stupně absorbovaných napřed do 
poradních, pak rozhodujících sborů.

Kunftem
U Kunftů v Pretorii jsme pobyli, 

z pohostinství Aleny, pražské pani 
domu, se těšili a taktéž pražáka Václa
va si důkladně vyzpovídali: Že je  z p o 
liticky  špatné, neposlušné rodiny, 
proto nesměl studovat, vyučil se ná- 
strojařem, potom  si aspoň směl udě
lat večerní průmyslovku. Nástrojařinu  
neměl rád tehdy, nemá j i  rád dodnes. 
Divadlo, historie, poezie, to je  jeho  
forte — forte mu vesměs realitou živo
ta upírané i v jižn í hemisféře. Bylo mu 
třiadvacet let, když se ženou Alenou  
přistá l v Johannesburgu.
Ulč: Proč ses už v Praze rozhodl jít do 
Jižní A friky?
Kunft: Kamarád ze školy mi řekl, že 
tam má známé. On se pak ale na po
slední chvíli rozhodl, že nepůjde, 
babička mu totiž nedala na cestu slí
bených tisíc korun. V Čechách je do
dnes. Tak tedy my šli, v Rakousku 
jsme požádali o vízum a za šest týdnů 
jsme letěli. V Johannesburgu jsme 
přistáli zrovna 9. května. Imigrační 
úřad nám dal tři randy a poslal do 
hotelu — něco hrozného. Takovýhle 
šváby!

Tak tady to máte, nic víc nevím. 
Též nic lepšího mě nenapadá, než 
onen starodávný studentský bonmot: 
Nevíme, zda Homér kdy vůbec žil, ale 
víme naprosto určitě, že byl slepý.

Nevíme, jak to v Jižní A frice dopad
ne, ale natolik jsme si jis ti, že to bude 
vývoj krušně obtížný. □

U: Co pak — s třem i randy a s mnoha 
šváby?
K: V hotelu visela cedulka, že se hle
dají údržbáři. Jeden Němec mi to 
přeložil, já neuměl německy, on zas 
nic nevěděl o údržbářství, tak jsme se 
dali dohromady a bylo to. A hned nás 
zaměstnali na povrchovém dolu na 
fluor, severně od Pretorie. Odjel jsem 
pracovat v nedělních šatech a botech
— nic jiného jsem neměl. A za deset 
dní za námi přije ly naše ženské. 
Ženská Alena se vmisicí: Ale jak já 
jsem se cítila, když odjel! Neznala 
jsem ani slovo, abych se domluvila, 
n ikoho jsem neznala, neměla ponětí, 
jak dlouho bude pryč, co se s ním 
stalo, to bylo deset hrozně dlouhých 
dní.
U: Poslyšte, vy dva, jaký  byl ten nej- 
nepříjemnějši aspekt vaši existence 
tady, na začátku? Rasové kom plika
ce?
Oba: Ne, byla to řeč. Tu jsme neznali 
vůbec. A první půlrok se v tom dole 
beztoho m luvilo jen německy.
K: A hodně se tam chastalo pivo. Jed
nou mě přidělili do odloučené dílny, 
byl jsem tam sám se čtyřiceti černo
chy. Jeden vytáhl sekyru, šel k brus
ce, pomalu ji brousil a upřeně se na 
mě díval. Vzpomněl jsem si na dokto
ra Holuba, nebyl to příjemný pocit.
U: Ještě nějaké nepříjemné pocity?  
K: Koupil jsem koně, splašil se a já 
spadl do kaktusů, pořádně jsem se 
pohmoždil, Alena otěhotněla...
U: Co je na takové činnosti nepříjem
ného? Copak jste se otěhotňovali 
mezi kaktusy?
K: Koupil jsem první auto, to mi ukrad
li, před vánocemi. Kde sehnat, zpátky 
ve městě, nové zaměstnání? Byt jsem 
sehnal — na třináctém poschodí. 
Nikdo tam nechtěl bydlet. Šel jsem 
pak dělat pro jednoho geologa. Ang
ličan. Měl vysoké medaile od krále za 
druhé světové války, fantastický člo
věk, bohužel notorický alkoholik. Do 
devíti hodin fungoval bezvadně.
U: Přece do devíti večer se dá stihnout 
plno bezvadné práce.
K: Do devíti ráno. Pak odpadl. Tak 
jsem pro něj rok a půl hledal v poušti 
vodu. Když už se to nedalo vydržet, 
dal jsem výpověď, dělal jsem údržbá
ře, pak nástrojaře, ve stavebnictví, 
v automobilce, pak jsem se dal dohro
mady s jedním Cechem, že postavíme 
hotel na Seychellech — krásné, pro 
turismus přece ideální ostrovy. Ban
ka nám přislíbila dvoumiliónovou 
půjčku, všechno zdárně pokračovalo, 
podle plánu bychom byli dluh splatili 
za pět let.
A pak tam došlo k levicovému převra
tu, že ano.
K: Zcela správně. Soudruh René udě
lal revoluci, my přišli o všechno — 
zbylo mi sto randů. Václave, co teď,VÁCLAV KUNFT (VLEVO) SE SVÝMI PRAŽSKÝMI SPOLUTVŮRCI



řekl jsem si. Fakt jsem neměl volbu. 
Založil jsem si s tou stovkou byznys. 
Koupil jsem malou brusku a začal 
dělat p loty kolem bazénů. Potkal jsem 
svého partnera, dneska máme mašin 
za půl m iliónu. Začali jsme v roce 
1977. Ty okolní české továrny začaly 
zhruba ve stejné době. A většina z nás 
má stejný background — průmyslo- 
váci, řemeslníci. Je tu několik firem 
našich architektů. Nedávno tu jeden 
Čech prodal svůj podíl svým italským 
partnerům — ti zas vyrábí chladící 
komory pro mrtvoly.
U: Rychle navazuji: Povězme si něco 
o neúspěších — našinci, co se vrátili, 
neuspěli, skočili pod vlak, spáchali 
sebevraždu či aspoň vraždu.
K: Jeden kluk šel sedět za vraždu, ale 
jen na dva roky. Měl výborného advo
káta. Pár jich zavřeli za loupež. Odse
děli si to, jsou venku a jsou úspěšní. 
U: Jako loupežnici?
K: Myslím, že ne. A do Českosloven
ska se celkem vrátilo asi deset lidí. 
Někteří z nich jsou ale tady už zpět, 
jiné chytli na útěku ven.
U: A co krajanský život?
K: Na rozdíl od USA nebo Kanady, ta
dy nebylo na co navazovat. My jsme 
generace první. Většina z nás přišla 
velmi mladá. Teprve zde jsme dospí
vali. Takže když se tady uspořádala 
zábava, tak si tam dokazovali, kdo je 
silnější, často se poprali. A jin í začali 
říkat — já přece mezi tyhle Čechy 
chodit nebudu, a beztoho jsou to 
blbci a tak dále. Ale asi tak před dvě
ma, třemi lety se nálada začala měnit. 
Už nejsme nejmladší, už nemáme 
potřebu někomu něco dokazovat, 
vesměs máme ty své domy, auta a 
bazény, a teď, snad částečně z nostal
gie, došlo k hledání a nalezení české 
pospolitosti, kterou jsme dřív zmeš
kali, nehledali, poněvadž jsme na ni 
neměli čas. A hodně, vlastně nejvíc se 
tu udělalo s Našincem — tenhle ča
sopis nás přivedl dohromady.
U: My Češi máme přece obrovitý ta
lent kritizovat — je ekonomie otázka 
číslo jedna?
K: Je. Burové, co dneska vládnou, 
jsou v podstatě farmáři, kteří moderní 
ekonomice nerozumí. A řídí se p rinci
pem “Čemu nerozumím, to musím 
kontrolovat." Proto máme ty vládní 
výbory přes rajská jablíčka. Procento 
produktivní části národa se zmenšu
je, neproduktivní část se zvětšuje, 
státní aparát roste a roste, vláda stále 
víc zasahuje do svobodného podni
kání, takže z toho pak už moc nezbý
vá. My ovšem s naší komunistickou 
zkušeností jsme na tuto roli státu 
hodné alergičtí.
U: Kdyby tady s nám i seděl P. W. 
Botha, co bys mu poradil?
K: Těžká otázka. Jsou tady dvě neslu
čitelné věci: politické aspirace čer
nochů, které chápu, ale nevím jak 
uskutečnit, aniž by došlo k hospodář
skému zničení země; a druhá je právě 
ta hospodářská stránka. Podívej se,

jak to dopadlo všude jinde v Africe.
U: Tak už jsme se konečně dostali 
k té otázce — apartheid.
K: Jsem proti apartheidu z důvodů 
fundamentální lidskosti, ale součas
ně jsem přesvědčen, kdyby došlo k 
jeho zrušení, tak to tu dopadne jako 
v Zimbabwe, kde už pomalu není 
chleba. Tohle je dilema, jež mě trápí 
už aspoň deset let.
U: Myslíš, že tvůj názor je typ ický pro  
zdějši české smýšlení?
K: Na začátku nás apartheid šokoval
— všechny nás šokoval. Pak když 
jsme se rozkoukali a začali pracovat, 
viděli a poznali přístup černochů k 
práci, majetku a životu, tak se z větši
ny z nás stali větší “ rasisté” než jsou 
Jihoafričani. Pak jsme zjistili, že Jiho- 
afričané žádní rasisté nejsou. 2e Bur 
dovede s černochem vyjít daleko lip, 
než kterýkoli Evropan. Ze mu rozumí, 
chápe ho, však spolu s ním vyrostl na 
jedné farmě. Nezapomínej, že ač nám 
svět pořád nadává a bude nadávat, 
tak situace se tu přece stále mění. 
Tahle afrikaanská vláda udělala pro 
černochy víc, než Britové za všechna 
léta, co tu vládli. Dneska mají černoši 
v Jižní Africe lepší zdravotnictví, 
školství, bydlení, než kdekoliv jinde 
v Africe. A také soudnictví je tu zdale
ka spravedlivější. Nezapomínej, že 
soudnictví je tu jednotné pro všechny 
a je nezávislé na státu.
U: Buď konkrétní — v čem například  
je přistup černochů k práci jiný?
K: Když mu zdvojnásobím plat, tak 
on srazí výkon na polovinu. Pro něj 
představa stejného platu pro bílé a 
černé se neposuzuje podle ind ivi
duálního výkonu, ale podle pouhého 
faktu, že pracují ve stejné fabrice. 
Většinou postrádají abstraktní myš
lení. Kdykoliv musí něco improvizo
vat, když musí použít svůj rozum, 
mozek, nezávisle, bez instrukcí, tak 
to zpravidla zvorají. Tohle, prosím, 
není rasistický úsudek, to je fakt, a 
ten ti kdokoliv potvrdí. Proč tomu tak 
je, to nevím, a nikdo nemůže tvrdit, že 
by to věděl.
U: Který aspekt černošské nátury je 
nám bělochům nejvzdálenější?
K: Vztah k životu. Život má pro né veli
ce malou cenu. Zavraždí pro pětník. A 
pak též vztah k práci: černoch není hr
dý na dobře vykonanou práci, na což 
Čech, aspoň z mé generace, ne asi už 
z té mladší, hrdý je.
U: Černoši, s nim iž se bavíš o bu
doucnosti, jakou o n í m ají představu?  
K: Představu zpravidla nemají. Ale 
uvědomují si, že bez bělochů se tady 
neobejdou. A my bez nich taky ne. 
Snad jedině to federativní řešení, kro
ky, co Buthelezi by navrhoval, je nej
rozumnější cesta...

Mnoho jsem se od Václava Kunfta 
dozvěděl. O Čechovi, zvaném Pistol
ka, s brýlem i o tloušťce p rý  pů litro - 
vých sklenic, rázném, definitivním  ře-

CESKY HOVOftíCl MISTR U NÁPISU: KL'lC JE  V PRAVÉM 
PANTU DOLE U VRAT

šiteli mnoha nepravosti. Bur na Če
cha s nožem a Pistolka v blízkosti, 
bác, a je  po Burovi a našinec exulant 
zachován. Přepadli Pistolku tř i Portá
ši (č ili Portugalci), o loupili, srazili do 
škarpy, nicméně m yopický krajan 
zvítězil, vytáhl vleže pistoli, odstře lil 
útočníky, dostavila se afrikaanská 
policie a poklepala mu na rameno za 
dobře vykonaný čin. Rychlé spraved
livé řešení s pakáži.

Z  kupy zkazek se zmíním ještě o 
jedné: o osudu černocha z kmene, 
jehož téměř všichni příslušnici m aji 
jména začínající písmenem M. Tento 
unikátní tvor se ale jmenoval JOSEF 
HITLER, tak to měl napsáno v doku
mentech. Václav Kunft přisahal na 
správnost informace. Hitler, přís luš
ník sympatického lidu Tswana, též 
m luvil česky. A vypomáhal lingu is tic - 
ky handicapovaným našincům: shá
něl jim  totiž ve Swazilandu venerický
m i neduhy neobtížené slečny. Měl 
dvě vášně: české knihy a košile jaké
hokoliv původu. Dej m i košili, dej m i 
českou knížku, bažil. Tento výtečný 
Hitler se pak odstěhoval, pracoval 
u benzinového čerpadla; bohužel ho 
odpravil kdosi z jeho soukmenovců.

□

Máte-li zájem o zakoupení nebo 
prodej jakéhokoliv pozemku, 

domku, činžovního domu nebo 
obchodu, či o zprostředkování 

koupě kdekoliv v USA a Kanadě 
obratle se na

FRANK HEROLD
421 Greenbrooke Drive, Kitchener, 

Ontario, N2M 4K1, Canada 
Tel.: kancelář: (519) 744-7304 

Tel.: residence: (519) 885-1374



Rudolf Klima

Dnes jsem doma na Tahiti
Víte, takovej kluk, tedy mladej, já 

nevím, ale přijde na to, jaký kdo má 
charakter. To bylo třetího března 
v šest hodin ráno v dvacátém devátém 
roce, když jsem přijel na Tahiti. Na 
mě to nijak zvlášť nezapůsobilo. Pěk
ný ostrov, pravda, hory, hory, bylo 
nádherné, no, a tak hory a moře. Na 
co jsou hory? Na takovou krásu já 
jsem nikdy moc nebyl, já jsem v tom 
Tahiti neviděl nic extrovního. Oprav
du...

Nemohu to přirovnat k tomu, co 
jsem cítil, když jsem ponejprv uviděl 
Tádžm ahal. Tádžm ahal, přestože 
jsem byl dacan, ten na mě zapůsobil. 
To se musí vidět. Člověk ho třeba vidí 
na fo tografiích, ale nečeká to, poně
vadž štafáž je načisto jiná, už od té 
vstupní brány, která je červená, č lo 
věk jde po schodech, já nevím, jak 
dlouho, přijde do výše poschodí, 
potom jde dolů, a najednou je před 
vámi druhá, vn itřn í strana brány, je 
tmavá a už máte před sebou Tádž
mahal, který je bílý jako sníh. Úžasné. 
A dole vidíte ten rybníček, ten bazén. 
Je to něco skvostného.

Tahiti, to byla hora, hora récif,, byla 
jen čára, a nedá se říct, že by to na mě 
působilo nějakou krásou. Dnes ano, 
když tam jedu, poněvadž je to moje 
zem, to je něco jiného.

A Papeete? Papeete bylo celé dře
věné kromě hotelu Stuart, který byl 
z betonu. Měl tři štoky a stojí tam do
dnes. A potom hned vedle byl jedno- 
štokový barák Maxwell, cestovní kan
celář pro obchodní lodě. Stuart a 
Maxwell byly jediné dva baráky v 
Papeete, které byly z kamene, samo- 
sebou mimo kostela, katedrály Notre- 
Dame, v pětasedmdesátém to bylo 
sto let, co byla vysvěcena, a ta byla 
z korálových kvádrů. Ale jinak všech
no bylo dřevěné.

A lidi, tedy Tahiťáci, se podobali 
hodně opáleným a snědým Evropa
nům, ale jinak docela jako já. Chlapi 
měli na sobě dlouhý kalhoty a košile, 
ženské zase ty je jich všelijaké róby, 
dlouhé, pestrobarevné. Nepřivítali 
nás ani bubínkem, natož aby byla 
nějaká tamaaraa, hostina, nebo tan
ce... Asi proto, že jsem tehdy nebyl na 
Tahiti známý jako dnes. Dnes by to 
možná pro mě udělali, k tý mý pade
sátce na Tahiti, ale nevím, spíš si bu
du muset počkat na stovku.

Počkejte! Proč bylo Tahiti celé ze 
dřeva? Nesmíte zapomenout, že de
vátého září ve čtrnáctém roce, mys
lím, že to bylo teh'dy, bylo Papeete 
bom ba rd ová n o  N ěm ci, k ř iž n ík y  
Gneisanau a Scharnhorst. Střed měs
ta úplně vyhořel, byl srovnaný se ze
mí. Tak to  postavili narychlo, a samo
zřejmě zase ze dřeva. To se ví, že v

tom stylu, kterému říkali koloniál, 
neokoloniální styl, ale pořád to byly 
stejné baráky. Dřevěné, tu hezčí, tam 
škaredější, shnilejší nebo sežrané 
term ity, obytné domy měly vpředu a 
vzadu verandu, k tomu několik svět
nic a byly přízemní.

Naše společnost! Sakra, na mou 
duši, vždyť to byl cihlovej barák. Stál 
blízko mola, v rue Petite Pologne, 
dnes Paul Gauguin, a byl to jeden 
blok, opravdu, z cihel. Naše společ
nost měla jeden roh, kde byl obchod, 
ve kterém prodávali všechno možné, 
kromě toho tam měli kafe se zm rzli
nou, k tomu skladiště a ještě tam byly 
dvě obytné místnosti. A jednu mi dali 
k dispozici.

Totiž musím říct, že když jsem p ři
jel, jeden zástupce od společnosti mě 
čekal na molu, aby mě tam dovedl. 
Bydlel jsem asi čtrnáct dní v prvním 
patře. Díval jsem se kolem sebe a po- 
malounku jsem se seznamoval s kra
jany, kterých tehdy bylo na Tahiti 
dost, ne ovšem jako původně, protože 
původně tam snad bylo nějakých sto 
českých rodin, které přije ly většinou 
ve dvacátém pátém roce, ale když 
jsem přijel v devětadvacátém já, už 
jich  bylo o mnoho míň, poněvadž už 
toho měli dost.

Byli to Češi, tak samosebou v první 
řadě museli založit krajanské spolky, 
aby se mohli lip  hádat.

Proč ale vůbec vznikla ta česká 
kolonizace a proč to lik  Čechů najed
nou? Asi to nejspíše způsobil Štefá- 
nik, který byl na Tahiti jako hvězdář a 
meteorolog. Štefánik pracoval na 
Tahiti něco přes rok a půl na kopečku 
nad Papeete, který se jmenuje Faiere, 
tam měl svou observatoř. Na Tahiti 
byl poslán pařížskou observatoří, 
aby pozoroval Halleyovu kometu a 
potom v Upolu úplné zatmění slunce. 
Byl hvězdářem, ale také vynalezl ně
jaké přístroje na fotografování roz
kladu světla. Na Tahiti založil přede
vším m eteorologickou stanici na 
Faiere, kde byla theodolická kopule 
a všechny možné aparáty, potom 
odjel na ostrovy na válečné lodi Zélée 
a tam založil několik m eteoro logic
kých stanic, také v Taiohae na Mar- 
kýzách; ona sice na Tahiti nějaká ta 
m eteorologická služba byla, starali se
o to lékárníci v nemocnici, ale měli 
jen pár aparátů, vlhkoměr, teploměr, 
barometr, to bylo zhruba vše, tedy 
vlastně nic, a Štefánik byl, jak bych 
řekl, s tvořite lem  m e teoro log ické  
služby na Tahiti.

Tahiťani ho nazývali ta ’ata hl’o fetia, 
muž, který pozoruje hvězdy, a on měl 
mezí nimi moc přátel, zejména v Tau- 
tira  a Taravao.

Jeho pozorování, meteorologická, 
a pak průchod Halleyovy komety 
zemským ovzduším a zatmění slun
ce, byla ve Francouzské akademii 
uvedena samotným Poincaré, poz
dějším francouzským prezidentem. 
Poincaré byl i jeho důvěrným příte
lem.

Tahiti za Štefánikova pobytu mělo 
tak něco mezi deseti a dvaceti tisíci 
obyvatel, to bylo kolem roku devate
náct set deset až jedenáct, a tehdy 
štefánikovi ukázali údolí Papenoo a 
jeho napadlo tohle největší tahitské 
údolí kolonizovat Slováky, tehdy to 
ale bylo soukromé vlastnictví nějaké
ho Pérugiera, tak první, co bylo třeba, 
bylo koupit tam tu půdu.

Potom přišly všelijaké události, vál
ka, Štefánik zahynul při návratu do 
Československa, ale ta jeho myšlen
ka byla pořád nějak živá, ta idea, aby 
Slováci místo do Ameriky jeli na Ta
hiti, protože u nás je klima téměř 
ideální. Jak to všechno pak bylo, ne
vím, ale najednou se v českých novi
nách objevily nějaké články o mož
nosti emigrace na Tahiti. V pováleč
ném Československu, stejně jako 
všude jinde na světě, to stálo za hou
by, a tak někteří na ty články skočili, 
udělali celou invazi na Tahiti v dvacá
tém pátém a chtěli kolonizovat to 
Papenoo.

Ty články psal prý Miloš fiivnáč, 
oni se tehdy na to jeho povídání nale
pili, udělali společnost a vzhůru na 
Tahiti. Vláda byla proti, česká vláda, 
ale oni jeli, to víte, táhla je ta “ liberté 
chérie", a když přijeli na Tahiti, v krát
ké době založili dva spolky, hlavně na 
Malbi v roce dvacet pět, a zase u toho 
byl nejspíš ňivnáč, který už na Tahiti 
byl před nimi. ňivnáč byl jedním z 
prvních emigrantů, na Tahiti přijel 
devatenáct set dvacet dva nebo dva
cet tři.

Když přijeli, tak co Čech, to muzi
kant, dali dohromady kapelu a hráli 
v kině, poněvadž film y tehdy byly ně
mé, oni je doprovázeli nějakou tou 
muzikou, housle, harmonika,a šlo jim 
to dobře.

Později byla utvořena česko-fran- 
couzská společnost, p rom otérem  
byl nějaký Hladík, snad to byl bankéř, 
pak nějaký Mušek, to byl nejspíš 
absolvent obchodní akademie a mys
lím, že také bankovní úředník a ještě 
v tom byli nějací další. To je všechno, 
pokud jde o to, co jsem slyšel, něco
o tom jsem také později četl v archivu. 
Společnost měla být původně finan
cována českýma prachama. A snad 
bylo domluveno, že celou tu koloni- 
zační akci bude financovat Ž ivnos
tenská banka. A tahle banka prý po
slala na Tahiti nějakýho experta a ten 
nebyl pro to. Tím pádem všechny ty 
kolonizační plány padly do vody.

Přesto se snažili na Ralatea a Hua- 
hine najmout velkou plantáž, kde 
pracovali půl na půl. Tenkrát to bylo 
lehké, jednak Tahiťanů bylo málo a



potom Tahiťáci, jak to bylo a bude, 
mají chlupy na dlani. Do práce se jim 
jakživ nechce a nebude chtít. Už sa
motné podnebí to nedovolí, a oni ne
jsou Číňani. Číňan ano, ten umí pra
covat, ale Tahiťan pracovat nebude, 
zrovna tak jako Evropan pracuje urči
tou dobu, jak se říká, chi va piano, va 
sano. Ano, ta společnost byla utvoře
na.

Řivnáč byl šikovný člověk a dobrý 
kamarád mezi těmi Čechy, co už na 
Tahiti byli, když jsem tam v devěta- 
dvacátém přijel. Měl hotel “T iare” , 
potom založil hotel “Blue lagoon” a 
ještě později hotel "R ivnac” , tedy 
Řivnáč. Ten hotel byl na patnáctém 
kilom etru v Punaauia, s nádhernou 
pláží, vilkou. Řivnáč byl vlastně pro
motorem individuálních bungalowů. 
Byly to malé, pěknédomečky, se vším 
komfortem, zařízené pro turisty. A 
nechodili k němu jen tak ledajací, byli 
mezi nimi třeba lady Mountbatten, 
žena admirála Mountbattena, po
sledního vicekrále Indie, a byla tam 
celý měsíc, ň ivnáč byl machr a mys
lím, že od té doby Tahiti takového 
hoteliéra nikdy nemělo. Byl velmi 
inteligentní a hlavně to byl společen
ský člověk, který pravděpodobně 
pocházel z lepší rodiny. Dovedl se 
chovat, uměl dobře francouzský, také 
žvejkal anglicky, a byl fajnšmekr.
I když měl samosebou kuchaře, u ně
ho nic nešlo z kuchyně ven, dokud on 
neokusil, jaké to je.

Jak se na Tahiti dostal, to vím jen 
z doslechu. Pokud jsem slyšel, byl to 
velkej román. Prý ho rodina poslala 
do Paříže podepsat nějakou smlouvu 
a při tom dostal plnou moc. Tak on tu 
záležitost vyřídil, podepsal to, ale 
potom, protože měl dovolenou, jel 
dál, jel do Monte Carla a do Nicy a tam 
hrál a hrál a samosebou prohrál. A teď 
co dál, jak pokračovat, jak se vrátit 
domů, jak doma rodině vysvětlit 
ztrátu těch peněz? Tak si řek, tady 
mám plnou moc, rodina má přece 
v Nice nějakou vilku. A tak ji střelil, 
prodal, a začal hrát, hrál a zase pro
hrál. Nakonec mu zbylo v kapse pár 
krejcarů, a teď  už se domů vůbec ne
odvážil, to už bylo moc. A tak si za 
poslední peníze koupil ticket čtvrté 
nebo třetí třídy na loď, která jela na 
Tahiti. On vůbec nevěděl, kde Tahiti 
je a kam jede, ale ta loď  jela pryč, a 
to bylo hlavní. Tenkrát to z Marseille 
na Tahiti trvalo pětačtyřicet dní.

Proč se to rozpadlo? Když založili 
v dvacátým pátým ty plantáže, na 
Raiatea a Huahine, přišel prvního 
ledna dvacet šest velký cyklón a 
všechno, co udělali, zničil. Plantáže 
vanilky byly pod vodou, spláchlo to
i všechnu zeleninu, prostě byla kata
strofa, servalo to ořechy, zralé i ne
zralé. Po tomhle se většina Čechů 
vrátila buď do Československa, nebo 
odjela do Austrálie, na Novou Kale- 
donii nebo na Nový Zéland. To byla

hlavní příčina rozpadu české kolonie. 
Někteří odešli na Makateu dělat fos
fát. Tak to bylo také s Řivnáčem, pro
tože on byl původně chemik, inženýr 
chemie. K dyžpřije lnaT ah iti,angažo 
vala ho fosfátová společnost na Ma
kateu, aby dělal rozbory fosfátu. To
tiž, každý fosfát než se embarkuje, 
musí mít křestní list, svůj chemický 
rozbor. Tohle bylo vlastně první Řiv- 
náčovo místo, teprve potom se z něj 
stal hoteliér.

Už si ani nevzpomenu, jak se jm e
novala loď, kterou jsem jel na Mar
kýzy. Byl to velký parník, asi osmnáct 
až dvacet tisíc tun. Tím jsme jeli do 
Taiohae. A když jsme tam přijeli, ve
doucí, ředitel, kterého jsem měl na
hradit, jel tou samou lodí pryč.

Když jsem tam přijel, už to nebyla 
spo lečnost franco-tchécoslovaque, 
ale jenom “ Societě des Marquises” , 
francouzská společnost, která byla 
financována jed ině  francouzskou 
bankou. A já jsem byl zástupcem pro 
Markýzy. Přitom jsme měli jenom to, 
co zbylo po Češích, to bylo na Nuku- 
hivě, kde se měla zakládat plantáž, 
bydlelo tam několik českých rodin. 
Potom byla ještě jedna plantáž Taha- 
uku na Hiva-Oa, které měla mít kolem 
sedmi set osmdesáti hektarů, kde se 
dělalo kolem sedmdesáti tun kopry 
ročně, a ještě nějaká tuna vanilky a 
čtrnáct tun kafe, tedy ta vynášela. 
Kromě toho měla ta plantáž obchod 
s běžnými potřebami. Podobný ob
chod byl v Taiohae u moře, kdežto 
Tovi, to mohlo být tak dvacet k ilo 
metrů od Taiohae, |elo se do kopce 
do výšky tisíc metru a potom se šlo 
dolů, takže naše budoucí plantáž byla 
asi šest set metrů nad mořem ve vn it
rozemí. Tahuaku, která vynášela, mě
la financovat Taihoae, kde byli jedině 
Češi, byl tam nějaký Mervart, Sameš, 
Santa, Uher, Zvonař, Pokorný a ještě 
nějací.

Jako dělníky jsme tam měli Tahiťá- 
ky, protože Markýzané se na práci vy
kašlali, v té době nebylo možné seh
nat markýzského dělníka. A to tehdy 
byli dělníci na poměry dost dobře 
placeni, tak například první rok dvě 
stě padesát franků, druhý už tři sta 
padesát a třetí rok to vylezlo na čtyři 
sta padesát, kromě toho měli zboží 
z butiky, a to bylo za režijní cenu. 
Stejně tak to bylo na Taiohae, o ob
chod se staral Uher a dělníci sjížděli 
jednou týdně dolů k moři, obchod 
byl otevřený od rána a oni se pak vra
celi ve čtyři hodiny domů.

Ještě v roce dvacet devět přijel na 
Markýzy francouzský křižník Tour- 
ville, který měl na palubě hydroavion. 
To byla senzace. Pochopitelně, že se 
dom orodci z vesnice sběhli do Atuo- 
ny a ti, co šli z východní strany, museli 
před Tahuaku, přes naši plantáž. Loď 
tam kotvila dva nebo tři dny a při té 
příležitosti dostali Markýzané povo-
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lení koupit si víno; v té době bylo vírio 
tabu. Tehdy jsem mohl domorodcům 
prodat litr vína jen v sobotu a jeden 
litr  na celý týden, a to museli přinést 
od četníka lístek s povolením na ná
kup vína. Toťse  ví, že za několik letse 
poukazovalo na to, že je to omezení 
demokracie, že si Markýzák jako 
každý druhý může koupit za peníze, 
co chce. To je sice pravda, ale oni se 
pak ožírali daleko víc, a proto je tam 
dneska daleko víc souchotinářů než 
kdykoliv předtím. Oni se tehdy neoží- 
rali jen vínem, dělali si svoji kořalku 
z kokosového mléka nebo také z ba
nánů. Nejlepší to stejně bylo z toho 
dovezeného vína, dálo to míň práce, 
to byla advantage.

Když jsem jel na Markýzy, povídali 
mi, dej si pozor, tam je plno žraloků, 
víc než na Tahiti, no dobře, to víte, že 
si dám pozor. Tahauku, to je záliv, kde 
na Hiva-Oa kotví lodě a hned dva k ilo 
metry od Tahauku je hlavní město 
Hiva-Oa, které se jmenuje Atuona. 
Když jsem se díval z okna mého bará
ku, který měl moc pěknou polohu, v i
děl jsem až uprostřed toho zálivu 
ostrůvek Motané, a tam se vždycky 
dali zahlédnout nějaký ty ploutve. Já 
jsem měl takový zvyk, že večer co 
večer jsem po práci plaval přes celý 
záliv, to je asi tři sta padesát metru 
tam a zpět, dělal jsem to už nějakýten 
měsíc a jednou zase jdu, žesi zaplavu, 
a tehdy byla voda kalná, protože byla 
nějaká povodeň, potok byl špinavý, 
moře samosebou taky, a tak tam vle
zu a už si to plavu, když tu najednou 
asi tak půldruhýho metru ode mě 
taková opravdu velká trojúhelníková 
žraloci ploutev, byla asi tak třicet 
centim etrů nad hladinou, tak to byl 
velkej žralok. A už jsem věřil, že tam 
opravdu žraloci jsou, vymázl jsem z 
vody a od tý doby mě tam nikdo ne
dostal. Víte, ani jsem se při tom ne- 
zpotil, ale povídal jsem si, sakra, sak



ra, oni měli přece jen pravdu, ti žraloci 
tam přece jen jsou.

Ale to nic, potom jsem se přece jen 
po nich díval, dával jsem si na ně po
zor, a jednoho dne, byla to zrovna do
ba je jich páření, nebo jak se tomu u 
ryb říká, tření, probíhá nějak tak v pro
sinci, protože moře je tam moc klidné 
a navíc teplé, jsem na konci zálivu 
viděl ne jednoho nebo deset, ale nej
míň dvacet třicet žraloků, kteří vyska
kovali z vody jako kapři. Tohle jsem 
jakživ předtím ani potom neviděl, ne
byli, pravda, moc velcí, ale tak ke třem 
metrum, opravdu, skákali jako kapři 
v sádkách, kromě toho hladina byla 
bez jediné vrásky, a jak žralok jede 
asi deset centim etrů pod vodou, tak 
to vytváří takovou vodní brázdu, voda 
sa zdvihá, není vidět ploutev, ale je 
vidět, že voda je zdvižená, že pod ní 
něco je, to bylo úžasné. Neviděl jsem 
jich  nikdy to lik  na jednom místě ani 
předtím, ani potom.

Nějaký to ohrožení života, to je ně
co jiného, proto se mi líb ilo v Africe. 
Co chcete, na Tahiti, tam bylo pen
drek, ani ta všivá malárie, ani hadi, ani 
leopardi, žádný dravec, leda ženský. 
Ale v A frice jsou taky ženský, ostatně 
Habešanky nebyly taky škaredý. A 
potom, v noci je každá kráva šedá, 
jak říkají Francouzi.

Ale to, co se mi přihodilo  na Tahiti 
v roce devětatřicet, to bylo nepříjem
ný, to  jsem měl kliku. Já jsem se tehdy 
měl stěhovat jinam, původně jsem 
měl butiku vedle Pharmacie Jacquier. 
Stěhování padlo na prvního března, 
ale já jsem si řekl, že když to má být 
prvního, tak už to bude lepší patnác
tého února, aťje  to odbytý. A opravdu 
jsme se toho patnáctého přestěhovali 
do toho nového kšeftu, a te ď s i před
stavte, že dvacátého prvního nebo 
dvacátého druhého února chytil sklad 
kopry, které tam bylo kolem pěti šesti 
tisíc tun. Kopra, to je samý olej, tak to 
hořelo jako svíčka, samý černý čoud, 
Papeete bylo pod kouřem, poledne 
bylo jako večer, nebylo nic vidět, celé 
město bylo černej kouř, chytlo  to od
poledne, to jde bríza od moře, proto 
se ten kouř táhl na Papeete. Tam, co 
byla butika dřív, bylo všechno zniče
né, hasiči přije li, a ti to ještě dodělali, 
vybili okna, no jo, hasili. Kdyby tam 
butika zůstala, byl by to fa illite , bank
rot. Já už si nepamatuji, jestli jsem to 
měl pojištěný, ale stejně nevím, jak 
bych se z toho dostal, hořelo to celou 
noc.

Ale jinak nevím, co na Tahiti? Za 
války, no válčili jsme, pravda, byl jsem 
v Garde mobile, původněse to jm eno- 
valo Légion Valmy, potom to bylo ze
státněno a byla z toho Garde mobile. 
Měl jsem službu každý třetí den, od 
šesti večer do šesti ráno, to se p ro
cházelo papeetskými ulicemi, hlídalo 
se osvětlení, zatemnění, prostě byla 
válka, nebo nás poslali hlídat p rů 
chod, passev récifu proti japonským

mariňákům, ponorkám, a to jsme byli 
s kvérama na jedné lodičce, přivázáni 
ke korálovému útesu na passem v la
guně. A tak dobře se hlídalo, že si na 
jedno to hlídání moc dobře pamatuji. 
Tehdy nás bylo šest i s velitelem, a 
tak se hlídalo a hlídalo, ráno se probu
díme, každý si teoreticky odbyl svou 
službu, já jsem ji měl od desíti do 
dvanácti, pak jsem to předal a šel 
spát, a najednou slyším velký brajgl, 
to mě probudilo. Ukázalo se totiž, že 
jsme už na šest osm mil venku, na 
širém moři, a motor naší kocábky při
tom vůbec nešel. V přístavu to zpozo
rovali a šli nás hledat.

My jsme taky hlídali Němce, tedy ty 
zajaté, byli umístěni na ostrůvku 
Motu-Uta, potom jsme rozváželi po 
ostrovech pétainisty, aby v Papeete 
moc nepřekáželi, protože provizorní 
vláda žádala pétainisty, kteří nesou
hlasili s de Gaullem, aby se drželi 
svého zaměstnání a drželi držku, aby 
nedělali propagandu pro Pétaina. Ti, 
kteří odm ítli spolupracovat, odjeli 
také pryč, někteří třeba do Ameriky, 
a těm, co zůstali, řekli, budto zůstane
te neutrální, a podepíšete to, nebo 
vás vyvezeme na nějaký ostrůvek, kde 
nebudete škodit. Tohle bylo jedno
duché.

Vzpomínám si ještě na jednu moc 
pěknou příhodu. Tehdy byl i na Tahiti 
Červený kříž, Rosa, moje žena, tam 
dělala taky. A v tom Červeném kříži 
tahitské dámy šily něco pro červený 
kříž. A přitom si ty dámy vykládaly 
mezi sebou jak a kterak, jací jsou je 
jich  manželé, a jedna z nich, madame 
Pambrunová, povídala, že je moc 
ráda, že je jí manžel je v Légion Valmy, 
on to byl náš šéf, měl dva galony, dva 
prýmky, že je tedy v kasárnách, a ona 
je tak aspoň sichr, že nehledá děvky, 
to mi potom říkala Rosa, a pno čerta 
starýho, jednou jely domů a měly 
žízeň, zastavily se v Col bleu, v jedné 
restauraci, kde byly také tanečnice. 
A co tam madame Pambrunová nevi
dí? Ten její šamstr z Garde mobile 
tam tančí s nějakýma děvkama, ježíš- 
marja, ta udělala strašný brajgl před 
všema.

Já jsem opravdu pil vodu z Gangu. 
Byli jsme u Gangu v Benáresu, v Pra- 
jágu, s kamarády, řekli jsme si tehdy, 
že se půjdeme podívat na ty chrámy 
na pobřeží, je jich  tam spousty, pro
tože Ganges je svátá řeka. A pro H in
dy je nejkrásnějším okamžikem živo
ta, když mohou zemřít u Gangu, když 
jejich popel je vhozený do té posvát
né vody, proto se tam všichni koupali 
a pálili mrtvé. Tehdy to bylo v lednu 
nebo v únoru, a oni mají v té době 
nějaké slavnosti, kterým se říká 
“ mághméla” . Pálili tam mrtvé a ještě 
ani pořádně spáleni nebyli, už je há
zeli do Gangu. Bylo tam strašně moc 
lidí, koupali se tam, kde nebylo h lu 
boko, protože Ganges je h luboký a 
má srázný břeh, a byli tam ženský,

chlapi, všechno. Oni i při koupání 
nosí kalhoty. A řekli mi, p o jď s  náma, 
tak jsem šel s nima, oni pili vodu tý 
posvátný řeky a řekli mi, napij se, nic 
se ti nestane, ale já jsem povídal, 
vždyť jsem támhle viděl, jak do té 
vody vrazili spálenýho, tamhle zase 
jeden, nevím, co dělá, on se koupá, 
ale samozřejmě, jak vleze do studený 
vody, každý člověk i zvíře se musí 
vyčurat. Ale oni pořád, jen se napij, 
tak abych nezůstal za nima a nikdo si 
nemyslel, že se nad ně vyvyšuju, že 
jsou Hindové a že mám odpor k jejich 
náboženství, vzal jsem tu vodu a pil 
jsem ji a konstatoval jsem, že Ganges 
je žlutej proto, že to, co v něm v té je
jich vodě plave, není bahno, ale písek, 
a jak jsem měl v hubě vodu toho po
svátného Gangu, měl jsem zuby plný 
písku. Ale na každý pád jsem nesly
šel, že by tam někdo zemřel na tyfus 
nebo na něco podobného, jak na to 
přijde, nevím, ale oni tu vodu pijou 
každým rokem, a kdyby z toho sku
tečně byl nějaký tyfus, musely by jich 
m ilióny zemřít.

Ale ta Indie, to je něco úžasného, 
to se musí vidět, ta bída, člověk se 
pořád ptá, kdo ji tam dělá. Pro ně je 
třeba krysa svátá, ona ti sežere chle
ba, tak to nevadí, ty ji nemůžeš zabít, 
je svátá. Nebo v Dillí samotném, v té 
domorodé čtvrti, tam je plno opic a ty 
opice v Dillí patří do rodiny. Ony le
zou po barácích, a proto tam mají 
špižírny zadrátované dráty silným i 
jako prst, kdyby ty dráty byly slabší, 
opice je překoušou a špižírny vyže
rou. Ale přes všechno jim  ty opice 
kdeco rozkradou, ale oni je nechají, 
protože co když je to jejich táta nebo 
možná máma. Možná že je to čeká ta 
ky, a tak je to s nima těžký porod. A 
uprostřed Bombaje stáda krav, každý 
se dotkne krávy a pak se potře po če
le, no a přitom je šťastnej. Člověk 
jim to nemůže mít za zlé, když tomu 
věří, ale je to hloupé, oni mají hlad a 
přitom ty krávy...

To bylo v Alláhábádu nebo v Bená
resu, myslím, že na benáreskéuniver
zitě, nebo přece v Alláhábádu, tam 
jsem přednášel na univerzitě, byla 
tam fůra lidí ženský, děvčata i chlapci. 
To se ví, já byl rozpálenej, a dal jsem 
jim  za příklad Československo, poví
dal jsem jim, že my Češi jsme se po 
tři sta letech poroby nakonec osvobo
dili a že jsme zase svobodní. A že má
me republiku, nikdo se přece nene
chá věčně zotročovat. Potlesk. Já jim  
to povídal, protože jsem tam viděl tu 
bídu, tím jsem skončil tu přednášku a 
ještě jsem jim  řekl, že jim  přeji to sa
mý, svobodný stát. Hned jsem přitom 
viděl, že ti Angličani, co tam jsou, dě
lají nějaké kyselé ksichty, ale mé vů
bec nepřipadlo, že bych jim  říkal 
něco nějak zvláštního. Já byl ubyto
vaný v Kalkutě v jednom takovém 
veteránském domě, veteráni, to byli 
Angličani. Já měl namířeno do Bar



my, Thajska a Siamu a potom dál. A 
najednou za mnou přišli a povídají, 
tady máte lístky a jedete. Já povídám, 
co? Kam že jedu? No jedete do Čes
koslovenska! Ale já přece mám jet, já 
jedu do Thajska. Ale ne, vy teď po
jedete do Bombaje, potom dál. Sakra, 
já jsem koukal. On to byl policajt, 
nějakej Ir, já jsem mu, když mluvil, 
vůbec nerozuměl, ale on se usmíval a 
dal mi plno papírů. No tak dobře, 
naložili mě do vlaku a jelo se do Bom
baje. Tam jsem se přihlásil na konzu- 
látě a oni mi vysvětlili, že indická 
vláda mi platí cestu domů, že mě jako 
mají dost.

Z Bombaje jsem jel do Adenu, ale 
najednou jsem si vzpomněl, že když 
jsem jel do Indie, seznámil jsem se 
s jedním Němcem, který pracoval ja
ko inženýr a jel do Addis Abeby, jeho 
žena byla Ruska, zubařka, a on mi 
říkal, abych nejel do Indie, ale abych 
raději jel s ním, že se o mě postará. Já 
jsem však chtěl do Indie, nejprve v i
dět a pak zemřít. Teď když jsem byl 
zase v Adenu, povídám si, lístek je do 
Terstu, tož si odskočím a pojedu do 
Djibouti, a zeptal jsem se na lodi, jestli 
by to šlo, a když řekli že jo, jel jsem do 
Djibouti, vystoupil jsem, neměl jsem 
žádná zavazadla, jen ruksak. Železni
cí to tehdy trvalo do Addis Abeby tři 
dny, protože kvůli banditům jel vlak 
jen ve dne, do západu slunce, před 
západem slunce se někdy zastavilo a 
šlo se spát do hotelu. Tam jsme se 
vyspali, najedli a ráno v šest hodin se 
jelo dál. První stanice byla v Direda- 
wa, druhá Havaš a třetí Addis. Dělalo 
to osm set sedmdesát kilometrů za 
tři dny. A v Addis Abebě jsem se se
známil a dělal s nějakým Hartlem.

Addis v té době, to byly samé h li
něné domky, natřené na bílo vápnem 
a měly plechové střechy, jen jedna 
ulice byla dlážděná, jinak ostatní byly

jen udusaná hlína. Silnice dělali tak, 
že se vedle sebe postavilo to lik  chla
pů, jak ta cesta měla být široká, každý 
měl krumpáč, a přitom si zpívali, 
hojehújeho, bang, hojehújeho, bang, 
a takhle celý den, druhý den pokračo
vali stejně, ale musím říct, že jim  to u- 
bývalo.

Tam, co jsem dělal ty dlaždice pro 
Menelika a princeznu Tafari, byl po
tok, který se vždycky pořádně roz
vodnil, když nastalo období deštů.
V Habeši to je opravdu období dešťů, 
kapky jsou jako palec, tuny vody tam 
spadnou najeden šup, a kdyžjsem jel 
do práce a byl kremt, jak říkají Habe- 
šáci období dešťů, musel jsem ten 
potok objíždět, byl tam most, ale ten 
byl daleko od toho, kde jsem vždycky 
ten potok přejížděl.

V Habeši jsem potom spravoval 
jednu plantáž, ve které se pěstovalo 
kafe a ricin. Tenkrát se spotřebovalo 
hodně ricinu, prý ten olej sloužil ne 
pro lidi, ale na mazání avibnů nebo 
bůhví čeho, to mě nezajímalo. My 
jsme hlavně pěstovali kafe. Jednou 
za mnou přišel jeden známý z Addis 
Abeby, abych zorganizoval safari pro 
hraběte Rudolfa Seczenyho a nějaké
ho grófa Pankráce, ano, bývalý ma
jite l mi napsal, abych to dal dohroma
dy, oni chtěli jet střílet tam někam do 
Borany, Borana začíná u Rudolfova 
jezera a táhne se až k hranicím Vý
chodní Afriky, tam byli sloni. Zorga
nizoval jsem to, obstaral muly, oni si 
přivezli stany a nějaké ty průvodce, 
v Addis jim už pomohl bývalý majitel 
plantáže, a je lo se. Byli jsme venku 
asi měsíc a střílelo se na všechno, na 
co jsme přišli. Lvi, sloni, to se ví, že 
tohle bylo hlavně pro ně, já jsem se 
musel v tomhle držet stranou, protože 
oni si to platili. Tenkrát u ž to  začínalo 
být regulované, ty odstřely, ale moc

se na to nekoukalo. Jen u brány v 
Addis se třeba za kly platilo clo, něja
ký ten desátek, tohle si hrabě zaplatil, 
on zastřelil jednoho velkého samce, 
moc pěkného, kly měly čtyřicet šest 
kilo, tehdy tam bylo slonů celá banda. 
Ale ten hrabě Seczeny mě také někdy 
pěkně nasíral, protože on ta zvířata 
často jen schválně postřelil, a teprve 
když zvíře po něm skočilo, tak ho 
dorazil. Také jsem potom slyšel, že 
ho v Egyptě, to tiž vlastně v Sudánu 
roztrhali lvi, to jistě toho Iva napřed 
úmyslně postřelil a nějak mu selhala 
druhá rána a byl v hajzlu.

Gróf Pankrác nebyl tak blbej, ten si 
něco odstřelil a byl konec, prodal 
kožky a zůstal v Habeši, v Addis Abe
bě. Pankrác byl suchý jako pes, sran
da chlap, správnej. Celou válku čtr
náct až osmnáct válčil s generálem 
Blucherem v Ost Africe, ve Východní 
Africe, tam, co nikdy nebyli Němčouři 
poraženi, oni se tam živili po celá léta 
tím, co tam sehnali, zastřelili, a tam 
byl ten gróf Pankrác.

Také jsme stříleli nosorožce, to je 
legrace, protože oni žijí, jak se tomu 
říká, v bush stepi. To je step a nějaké 
ty křoviny, nebo ta shirm akacia, víte.
A když ti nosorožci jdou tou stepí, 
člověk by řekl, že to jede vlak, oni mají 
vysáknutej předek a zadek taky. A 
jdou jeden za druhým, nikdy vedle 
sebe, nejdou frontou, jdou jako vlak. 
Ostatně sloni také, jsou strašně krát
kozrací, ale nosorožci ještě víc, vůbec 
člověka nevidí, sloni to samé, ale mu
síte dávat pozor, aby nedostali dobrý 
vítr, to je tvoje facha, z které strany na 
ně musíš jít.

Dnes jsem doma na Tahiti, Tahiti je 
moje zem, mám Československo rád,
o tom není sporu, ale doma jsem na 
Tahiti, ne v Československu. To je 
tak, když člověk zůstane padesát let 
jinde, marná sláva, odcizí se, na d ru
hý straně to ale zůstane zapsaný v 
srdci. Na Tahiti tam je rodina, děcka, 
zájmy, a nejen to, kamarádi, všechno. 
Moji kamarádi v Československu, co 
chcete, vždyť já vidím tak jednoho, 
dva, ostatní pomřeli nebo zmizeli, 
dobře, já tady nemám žádného kama
ráda, když nemáte někde kamaráda, 
tak je to pendrek vert, kamarád, to je 
jedno, jestli je partajčík, nepartajčík, 
jestli je z tý strany nebo z jiný, zaprvé 
je to člověk. A člověk hledá přítele. 
A když ho nemá, tak co? Domovina je 
tam, kde máš kamarády. A na Tahiti, 
tam jich mám, no bodejť. Samosebou 
Tahiti mě zná. Já ho znám. Já ty ch la
py znám, i když ne třeba podle jména, 
ale podle ksichtu, podle chůze, já 
poznám chlapa i zezadu, to je ten a 
ten, já ho nemůžu identifikovat po 
jménu, ale můžu ho určit. On je od
sud a dělá to a to.

Když jsem přijel na Tahiti, nic pro 
mě Tahiti neznamenalo. Pravda, já 
jsem četl jako všichni, jako tehdy

R adujte  se v H ospod inu , a plesejte spravedliví 
a p rozpěvu jte  všickni srdce upřím ného. 

Žalm  32,11

Dne 16. února 1985 zemřel

R U D O LF, JOSEF, TA D E U S  K L I M A
narozený 5.6. 1899 v Zábřehu na Moravě

správce Společnosti des Marquises, meteorolog, knihkupec v Papeete, 
nositel řady českých a francouzských válečných a občanských 

vyznamenali

Rozloučili isme se s ním v neděli 17. února v 16 hodin na 
hřbitově Uránie v Papeete. Zadušní mše byla sloužena 

téhož dne navečer v protestantském kostele Bethel.



Stanislav Reiniš

Nedrážděme Ameriku
všechna ta mládež, Pierra Lotiho, ty 
romány, ale to na mě neplatilo, já 
jsem nehledal lásku, romanci a po
dobné fantazie, já jsem hledal bagar- 
re, já jsem hledal rvačku, já jsem hle
dal dobrodružství, nic jiného, ostatně 
nějaká ta láska a takový krámy? Co 
chcete? Tahiťanky jsou hezký, ale 
v Africe, zejména v Habeši, vždyťtam  
ty děvky nebyly škaredé, kdepak, 
byly taky hezké, ale já jsem se stejně 
o ženské nezajímal, celkem vzato by
lo mi to fuk, stačilo říct sluhovi, 
Ahmed, dnes mi přiveď nějakou žen
skou, on mi ji přivedl a bylo po legraci.

A jinak jsem Aic nehledal, to všech
no bylo placený hotově, v Indii tam ty 
uličky, kde byly domečky lásky, byly 
tak svinský, že člověka přešla jakáko
liv chuť, a nějaký luxus jsem si ne
mohl dovolit. Na Tahiti to bylo pří
stupnější, ale mě to nikterak zvlášť 
nepřitahovalo. Já jsem měl raději 
Afriku, na Tahiti nebylo nic, co by 
člověka nějak ohrožovalo, ani malá
rie, žádný dravec, žádná nějaká ta 
potvora, had, nic, snad nějaký ten 
ožrala, čert ho vzal, to není nijak ne
bezpečný. Já s ženskýma nepočítal, 
já jsem samosebou vahine měl, proto
že kdybych ji neměl, ostatní by se mi 
smáli, mysleli by, že jsem nějaký ma- 
hu, tedy hermafrodit či něco podob
ného, tož šlo o mou čest, to přece ne
šlo...

Když jsem poznal svou ženu, asi 
jsem poprvé skutečně poznal to, če
mu se říká láska, zkrátka byl jsem na
jednou tak zdvořilý, že jsem si to před
tím vůbec nedovedl představit, nedo
vedl jsem si představit, že bych mohl 
na ženskou čekat hodinu, to mě pře
sahovalo, a přestože to byla moje 
zaměstnankyně, něco se změnilo, a 
tím pádem se potom změnilo všech
no, potom jsem za ní pádil, dokonce 
jsem je jí rodiče požádal o ruku, což 
se jim  nelíbilo, proto ji expedovali na 
Tuamotu, čtyři sta mil z Papeete, aby 
ji jako přešla chuť. Pravda, ona byla
0 dvacet let mladší, ale já si říkal, že
1 když je  ženská o deset dvacet let 
mladší, později, když je člověk starší, 
už to nevadí, přece když je člověk sta
rý, když je mu řekněme sedmdesát 
let, taková padesátiletá ženská už 
stejně není žádná krasavice, a kdyby 
mi bylo osmdesát, ona bude mít še
desát, tak to bude smrtka, ve stáří se 
ten rozdíl rozhodně musí nějak vyrov
nat, tohle  jsem si řekl, a myslím si 
to dodnes a vidím, že jsem měl recht, 
pak jsem si ještě říkal, budou děcka, 
a vidíte, už je dávno máme, a k tomu 
ten rod inný život, to už patří přece 
jeden k druhému, člověk si pomalu 
zvykl, p řilnu l k tomu, prostě, byl to 
osud, zkrátka byl ‘to osud, inšallah, 
mělo to takhle být a basta fid li.

Z  kn ihy vzpomínek "Vánoce ve 
zlaté Praze" vybral S. Reiniš.

Tak se vyjádřil dne 15. dubna 1983 
Andrej Gromyko v rozhovoru s ne
božtíkem Maurice Bishopem, tehdy 
prezidentem Grenady. Mínil tím to, 
aby se prosté “ imperialism us" nepo
dráždil předčasně a aby bylo možno 
beztrestně pokračovat v “ revolučních 
operacích” v karibské oblasti. Brzy 
nato už měla maličká Grenada víc vo
jáků než všichni její sousedé v Karib
ském moři. V té době poskytl Sovět
ský svaz Kubě a Nikaragui víc vojen
ské pomoci než poskytly Spojené 
státy všem ostatním zemím Latinské 
Ameriky dohromady.

Režim Sandinistů v Nikaragui začal 
s horečným vyzbrojováním v roce 
1980, tedy dva roky před tím, než za
čal v je jich zemi ozbrojený odpor 
proti vládě. Sověti začali vyzbrojovat 
Nikaraguu už tehdy, kdy jí ještě Spo
jené státy poskytovaly hospodářskou 
pomoc ve výši aspoň 118 m iliónů 
dolarů ročně.

Nejzajímavější na událostech v ka
ribské oblasti je, že probíhají pod 
clonou propagandistické ochrany, 
kterou marx-leninským revolucioná
řům poskytuje tisk dem okratických 
zemí. Přímo před očima světa probíhá 
gigantická zastírací operace, která 
má dát Nikaragui, Kubě a Sovětské
mu svazu čas, nutný ke konsolidaci 
m arxistického režimu v Nikaragui.

Tom uto cíli pomáhá kdekdo. V Ka
nadě rozšiřuje registrovaná charita
tivní organizace, “ Kanadský fond na 
záchranu dětí” (“The Canadian Save 
the Children Fund” ) letáček se sezna
mem míst, kam posílají peníze. Kro
mě pomoci Haiti, Indii a Peru žádají 
také o finanční pomoc pro podporu 
budování zem ědělských družstev 
v Nikaragui, která, podle propagační
ho letáčku, mají zvýšit produkci po
travin a zlepšit výživu dětí. Platit mů
žete šekem, kreditní kartou, ročně, 
čtvrtletně, pravidelně nebo jednorá
zově. My o zemědělských družstvech 
něco víme a Ukrajinci od dob hladu 
na Ukrajině ještě víc, ale zajímavé je, 
že příspěvky charitativním  organiza
cím se v Kanadě odepisují z daní, a 
daně pak musí zaplatit jiní. Č ili, JZD 
v Nikaragui se budují za peníze, které 
já a všichni Češi zaplatí na daních. 
Adresa tohoto  fondu je 720 Spadina 
Avenue, Toronto, Ontario, M5S 9Z9 
Kanada. To abyste si na ně dali pozor.

Uvnitř Nikaragui se nikdo svými 
úmysly netají. Skrz clonu, vybudova
nou tiskem dem okratických zemí, se 
však dostane mezi lidi m imo Nikara
guu jen velmi málo. Kdo zná např. 
citát komandanta Humberto Ortegy, 
m inistra obrany Nikaragui, ze dne 
27. srpna 1981?

“ M arxismus-leninismus je vědec
kou doktrínou, která vede naši revo

luci... Nemůžeme být m arxisty-leni- 
nisty bez Sandinismu, a bez marxis- 
mu-leninismu, Sandinismo nemůže 
být revoluční... Naší doktrínou je 
m arx ism us-len in ism us.” Tu to  řeč 
otiskl dne 27. října 1981 časopis La 
Prensa v San Pedro Sula v Hondura
su.

Také Tomáš Borge, m inistr vnitra 
sandinistické junty, prohlásil v inter
view (a to otiskl časopis Playboy, září 
1983, str. 60), že je komunistou.

“ Nemůžete být pravým revolucio
nářem v Latinské Americe, aniž byste 
byli m arxisty-lenin isty" (Newsweek, 
24. prosince 1984, str. 13). To také 
řekl Tomáš Borge.

Vrcholem marx-teninské arogance 
je však řeč komandanta Bayardo 
Arce, pronesená v květnu 1984 na 
schůzi jedné z marxisticko-leninských 
stran v Manague. Bayardo Arce, člen 
sandinistické junty, vedl v té době 
volební kampaň sandinistů, a myslel 
si, že schůze je tajná, Pustil si tedy 
ústa na špacír zcela volně. Někdo 
však řeč natočil na pásek a byla pak 
uveřejněna v mnoha španělských a 
anglických novinách. Z řeči vyplývá, 
že vlastně celá volební kampaň je 
Sandinistům na obtíž, a vlastně by se 
měla využít jen k tomu, aby se “ im
peria listům ” ukázalo, že lid Nikaragui 
je pro marxismus-leninismus. Stojí 
zato si přečíst z řeči několik citátu.
O připravovaných volbách Bayardo 
Arce řekl:

“ Kdyby nebylo válečného stavu, 
který nám vnutily Spojené státy, byly 
by volby pro nás zcela neužitečné. 
Revoluce spíše potřebuje sílu. Síla je 
podstatou d iktatury proletariátu —■ 
dělnická třída vnucuje svou vůli po
užitím prostředků, které jsou při ruce, 
bez buržoazních form alit. Nám jsou, 
z tohoto  hlediska, volby pouze na 
obtíž...”

“Avšak, z realistického hlediska, 
volby jsou zbraní revoluce, která 
buduje socialismus. Například je pro 
nás užitečné, že ukazujeme existenci 
podnikatelské třídy a soukromé výro
by ve smíšené společnosti, a zatím se 
pohybu jem e s tra teg icky  dopředu. 
Důležité je, že třída podnikatelů už 
nekontro lu je výrobní prostředky sa
ma. Už nekontro lu je banky, zahranič
ní obchod, zahraniční finance. Každý 
investiční projekt v naší zemi patří 
státu. Buržoazie už neinvestuje — 
pouze přežívá...”

“ Imperialismus od nás žádá tři věci: 
přestat pomáhat revoluci jinde, zrušit 
strategické spojení se SSSR a ostat
ními socialistickým i zeměmi a stát se 
demokracií. Nemůžeme přestat být 
internacionalisty, aniž bychom pře
stali být revolucionáři. Nemůžeme 
přerušit svá strategická spojení, aniž
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bychom přestali být revolucionáři. 
Avšak demokracie, jak ji nazývají, 
buržoazní dem okracie, obsahuje 
prvky, které můžeme zvládnout, a 
dokonce získat určité výhody při 
budování socialismu v Nikaragui. 
Hlavní věcí je, že po volbách budeme 
psát ústavu. Nová ústava nám umožní 
zformovat politické a právní principy 
budování socialismu v Nikaragui. 
Používáme nástroje buržoazie, který 
odzbrojí mezinárodní buržoazii... a na 
druhé straně nám pomůže neutralizo
vat im perialistickou agresi...”

“ Když toto říkáme, dáváme tím na
jevo, že nemůžeme jít do voleb s růžo
vou vlajkou, abychom pak psali rudou 
ústavu...”

“ Imperialismus říká, že Sandinismo 
je  to ta lita rism us, m arx ism us-len i- 
nismus, rozšíření kubánsko-sovět- 
ského vlivu, že byl vnucen lidu Nika
ragui. ...ukážeme, že lid Nikaragui je 
pro tento totalitarismus a pro marxis- 
mus-leninismus... Lid potvrdí, buržo
azní procedurou, tento Sandinismo, 
který je totalitarismem, marxismem, 
koncem svobody, rozšířením sovět- 
sko-kubánského vlivu...”

Pak řekl to, co považuji za hlavní:
“ Naši strategičtí spojenci nám říka

jí, že se nemáme prohlašovat za mar- 
x isty-lenin isty, že nemáme vyhlašo
vat socialismus. Zde a předtím v Římě 
jsme hovořili o tom, že toto je první 
příležitost, kdy se socialismus buduje 
penězi kapitalismu."

A ještě jedno prohlášení, úplně na
konec:

"Využijme voleb k tomu, abychom 
dosáhli jednoty marxistů-leninistů 
Nikaragui."

Nejvíc mě na tom všem zamrzelo 
to, že “penězi kapitalismu” oni míní 
ty peníze, které tady já zaplatím na 
daních a ti, kteří přispívají na JZD 
v Nikaragui, si je od daní odečtou. 
Nedalo mi to, a napsal jsem dopis do 
místních novin, kde jsem pár koman- 
dantových citátů uvedl s douškou, že 
to, co Sandinisté míní socialismem, 
je vlastně zpátečnický, středověký 
systém oligarchie, jak se praktikuje 
v Sovětském svazu.

Netrvalo dlouho a dostal jsem od
pověď. Do stejných novin napsal sám 
soudruh generální konzul Nikaragui 
v Torontu Pastor Valle-Garay. A že 
prý moje tvrzení, že Nikaragua je 
m arxistická země, je nesmyslem (jak 
by mohlo být nesmyslem, kdyžto  píše 
Rudé právo?). A že Reiniš neuvedl, že 
je v Nikaragui sedm politických stran 
a že mají zastoupení v parlamentě. A 
ž e sou k ro m ý  sektor kontrolu je  80% 
průmyslu. A že ve vládě jsou tři kato
ličtí kněží a že v Nikaragui je 90% 
katolíků a ti že nejsou marxisté. Na
konec napsal, že navrhovat, že Kana
da a USA může mít vztahy k Sovět
skému svazu a Nikaragua nesmí, je 
šovinismus. Pan konzul se vůbec ne- 
ohrazoval, jak jsem čekal, že imperia
listé komandanta Arce pomlouvají a

že nic takového neřekl. Prostě mar
xistické názory sandinistické junty 
hájil. Tím to vlastně Sandinistům 
polepil.

Také mi dal možnost vysvětlit, v 300 
slovech, které noviny povolují, jak to 
vlastně s je jich propagandou je. Že to 
je všechno stará tragédie s novými 
herci, a že to všechno už tady dávno 
bylo. Kněží v komunistické vládě — 
vždyť přece páter Plojhar to lik  let 
seděl v pražské vládě. Aže je v Nikara
gui 90% katolíků? V Polsku jsou také, 
a není jim to nic platné. A že tam mají 
soukromý průmysl? Lenin ho za 
NEPu také měl. A zastoupení neko- 
munistických stran v parlamentě? 
Vždyť lidovci a tzv. socialisté sedí v 
pražském parlamentě už léta a nic to 
neznamená.

Proč vlastně tento článek píšu? Ne 
proto, abych nosil dříví do lesa. Nám 
všem je dávno jasné, oč v Nikaragui 
běží. Ale — kdy jste naposledy napsa-
li do novin? Když nebudeme mluvit o 
našich zkušenostech, můžeme' naše 
děti zase začít připravovat na členství 
v Pionýru. n

Otcův návrat do Osvětimi

V únorovém č. 1/85 Západu jsme 
uveřejnili reportáž Jaroslava Drábka 
st. “Návrat do Osvětimi".

V dubnu 1985 vyšel v The Canadian 
Reader's Digest článek spisovatele 
Jana Drábka, který svého otce do 
Osvětimi v roce 1984 doprovázel. Na 
základě tohoto článku byl nyní nato
čen film  “ Otcův návrat do Osvětim i” 
(Father’s Return to Auschwitz). Je to 
vzpomínka Jaroslava Drábka st., 
právníka a novináře, který jako pří
slušník českého podzemního hnutí 
byl poslán do Osvětimi v roce 1943.

Film je také svědectvím dojmu, 
který poznamenává návštěvníka kon
centračního tábora, který nebyl pří
mým vězněm, jako v tom to případě 
doprovázejícího syna. Jan Drábek 
říká: “Vidět věci jako nádvoří, které se 
používalo k popravám, na jedné stra
ně se zabedněnými okny hrůzné la
boratoře dr. Mengeleho, byl nepřed
stavitelný šok. Do doby, než jsem to 
viděl, Osvětim byla jen trochu více 
než stránka v knize dějepisu.”

Velkým přínosem kvalitě film u je 
bezesporu režie Ivana Horského a 
jeho 25-leté zkušenosti v kanadském 
film u a jinde. S film y jako First Step, 
Kleena, Pay Streak a The Great Clean- 
up, Ivan Horský byl logickou volbou. 
Jeho otec zahynul za nacismu a Hor
ský sám těsně unikl koncentračnímu 
táboru.

Ve filmu není nenávist nebo touha 
po odplatě. Pouze bolestné vzpomín
ky smrti a ublížení. Některé scény se 
mohou zdát příliš smutné a brutální. 
Taková ale Osvětim byla — brutálně

krutá a vysoce nemprální. Jeho vzpo
mínky nesmí být nikdy zapomenuty. 
Lze jen poděkovat tvůrcům  film u za 
toto svědectví.

M. Š.

Služba čtenářům

Sportovně založené krajanky 23, 30, 
32, hledají životního partnera. Zn.: 
Středo-vysokoškolačky.

Mladá slovenská pracovitá rodina s 
dieťaťom (3 r.), on čašník (25), ona 
kadernička (23), h l’adajú krajana na 
sponzorovanie do USA. Stačí nám len 
slušné ubytovanie a práca. Zn.: Rych
lý domov pre dieťa.

•
Costa Rican Lady, 32, would like to 
meet a Czech gentleman. Send photo 
to: Marielos, Apdo. 979-1002, San 
José, Costa Rica.

Chlapec a dívka z Československa, 
oba devatenáctiletí, by si rádi dop iso
vali anglicky s kamarády příbuzného 
věku. Divka — absolventka obchodní 
akademie, chlapec — krejčí. Zn.: Se
známení na dálku.



Interview

Přicházím z Československa

Interview s Maruškou Staňkovou. Za Západ  se ptá Zdena Salivarová.

Kdo byl někdy v Laterně magice, jis tě  s i zapamatoval o rig iná ln í tvář a kultivovaný herecký projev Marušky Staňkové, 
která provázela pořad Laterny m agiky jako konferenciérka m luvicí několika světovými jazyky živá na pódiu, z filmového  
plátna, i se svým vlastním obrazem ztrojnásobeným na pohyblivém  triptychu. S Laternou procestovala celou řadu zemí, 
ale řikám e-li procestovala, neznamená to ani zdaleka, že tyto cesty byly výlety a turistika. Zájezdům předcházela velká 
dřina, zkoušky, nastudováni role v jazyku té které země, ale především studium  cizích jazyků samo. Na zájezdech dvě, 
někdy až tři představeni denně. A nebyla to jen angličtina, francouzština č i němčina, ale také dánština, bulharština aj. 
Když p řiš li Rusové, rozhodla se zůstat v Montrealu, kam přijela za svým nastávajícím manželem. A jako herečka začínat 
znovu, na vlastni noze, bez známých, bez kontaktů, bez peněz.

Z: Kdy ses narodila? Nebo bys radši 
tu to  otázku d ip lom aticky přešla?
M: Nemám co tajit. Narodila jsem se 
21. srpna 1968. Vlastně jedenáctého, 
ten den, kdy jsem přišla do Kanady. 
Tedy, reinkarnovala jsem. Poslední 
ze svých životů si ovšem pamatuji 
skoro do detailu.
Z: Takže jsme vlastně stejně staré. 
Proč sis ale zachovala jm éno z toho

m inulého života? Staňková a Maruš
ka? V Kanadě! Proč netřeba Mary Ze
man (nebo spíš Zíman, jak se tu vy
slovuje tvoje vdané jméno). Začínala 
js i tady od úplného začátku a snadno  
vyslovitelné jm éno by ti možná leccos 
usnadnilo.
M: ňekla jsem si, co bych si měnila 
jméno (samozřejmě mi to většina lidí 
radila), já jsem hrdá na svůj český pů

vod a jestli jsem schopná něco doká
zat, pak se lidi rvaučí moje jméno 
správně vyslovovat. Jen a ťs i zvykají. 
A, při vší skrom nosti, já jsem se pod 
tím jménem doma vypracovala. Měla 
jsem za sebou práci v divadle a sedm 
let s Laternou magikou. Přátelé mi 
dokonce říkali, že jméno Maruška jim  
zní libozvučně a zajímavě, ať si ho 
nechám, a tak jsem je poslechla.
Z: Když js i opustila Laternu a rozhod
la se zůstat v Kanadě, nemyslím, že se 
kolem tebe shromáždily desítky diva
delních nebo jiných  agentů ve snaze 
tě přetáhnout nebo po liticky  zneužit, 
jak se to obvykle řiká lidem doma.
M: Já jsem žádné přetahování neoče
kávala, tak domýšlivá nejsem, a taky 
k žádnému nedošlo. Zůstat v Kanadě 
mělo jeden důvod, zcela osobní — 
můj muž. Vzali jsme se krátce po mém 
příjezdu do Montrealu a zůstat s ním 
bylo pro mě mnohem důležitější než 
pokračovat v kariéře s Laternou ma
gikou, třebaže jsem mohla být sociá l
ně zajištěná a mohla jsem jezdit po 
celém světě i nadále. Ale to už se mi 
nechtělo.
Z: Jak js i tady vlastně začínala?
M: Začínala jsem s červeným nosem. 
Kdykoliv jsem si vzpomněla na do
mov, hned jsem sahala po kapesníku.
V tom hle stavu jsem se šla ucházet o 
místo manekýnky. Peníze jsme po
třebovali, na nějakou divadelní agen
turu jsem se ještě neodvážila jít, tak 
jsem si řekla, že to nejdřív zkusím v 
téhle branži. Najala mě jedna oděvní 
firma, předváděla jsem modely, nos 
silně napudrovaný, a po předvádění 
jsem v rámci smlouvy musela zametat 
sál, vysypávat popelníky a navěšovat 
šaty zpátky na ramínka. Ve volných 
chvílích je taky kartáčovat, odstřihá- 
vat n itky a tak. Pro člověka jako já, 
zvyklého na vlastní garderobierku, 
maskérku a kadeřníka, to bylo hodně 
hořké sousto. Mělo to ale jeden velký 
klad pro celý můj další život. Přestala 
jsem se brát vážně a začala jsem život 
brát s humorem. Takže když mě na
konec vyhodili, vzala jsem to bez 
zármutku. Stejně jsem jako náplast



dostala nabídku od jiné firmy, kde 
jsem jenom předváděla. Na zametání 
a odstřihávání nitek měli někoho ji
ného.
Z: Když js i začínala v divadle v Mladé 
Boleslavi, byla js i skoro stejně stará 
jako js i teď  od svého znovuzrozeni. 
Dalo ti m ladoboleslavské divadlo 
dobrý základ pro další hereckou drá
hu?
M: Byla to pro mě významná životní 
zkušenost, třebaže moje činnost 
v Mladé Boleslavi netrvala nikterak 
dlouho. Po krátké době, to už jsem 
hrála hlavní role, se najednou v divad
le objevil Ivan Passer s Milošem For
manem podívat se na představení. 
Den nato jsem dostala telefonát z Pra
hy, jestli bych nechtěla přejít do La
terny magiky. Nejdřív jsem ovšem 
musela projít konkurzem — film ový
mi testy, hlasovými a pohybovými 
zkouškami — současně s třem i sty 
jiných uchazaček. Vzali mě a zůstala 
jsem s Laternou do roku 1967.
Z: Když js i se ocitla  v tom dočasném  
vakuu, v jakém jsme byli na počátku  
emigrace skoro všichni, jak js i viděla 
svou budoucnost? Ztrácela js i nadě
je, byla js i v depresích, mělas pocit, že 
všechno je pryč a tvůj život z tratil 
smysl?
M: Vůbec ne. Měla jsem tady přece 
muže, byla jsem mladá, zdravá a ne
měla jsem nijak zvláštní jazykové 
potíže. Jenom jsem byla smutná z 
těch událostí. Pořád isem přemýšlela, 
jak něco udělat pro Československo. 
Něco, na co stačím, čím bych mohla 
zdejším lidem přiblížit naši kulturu, 
naše tradice, aby pochopili, že ne
jsme součást Ruska a že vůbec nepa
tříme do východní Evropy, kam nás 
zařazují. Tenkrát mě tohle zařazování 
pořád šokovalo. Nakonec jsem do
stala nápad.
Z; Nápad je  dobrá věc, ale jak ho m ů
že člověk realizovat, když nemá p ro 
středky?
M: To byl právě ten bludný kruh. Ale 
řekla jsem si, že ten nápad musím 
nejdřív dát na papír a než ho dám na 
papír, musím si na něj nashromáždit 
materiál. Takže jsem se na pár týdnů 
nastěhovala do knihovny a hledala 
jsem, co jsem potřebovala. Doku
menty o české historii, překlady čes
ké literatury do angličtiny afrancouz- 
štiny, rytiny, staré mapy, portréty krá
lů, císařů a prezidentu, moderní i sta
rou českou hudbu a pak jsem napsala 
scénář. Program se jmenoval I am 
com ing írom Czechoslovakia a byl to 
hodinový pořad o naší h istorii s pro
mítáním diapozitivů, recitací, prů
vodním slovem a hudbou.
Z: Kdo ti ten program  pom ohl usku
tečnit?
M: V Montrealu, v prestižním Plače 
Ville Marie, centru úřadů a obchodů, 
existovalo tzv. Instant Theatre. Hrálo 
se tam každý den hodinu v době, kdy 
lidé mají polední přestávku. Místo aby 
seděli v kafetériích nebo na lavičkách

v parku a pojídali sendviče, shromaž
ďovali se v tomhle divadélku. Samo
zřejmě, že si sendviče a kávu nosili 
s sebou. Mně to ze začátku připadalo 
hrozně nekulturní jíst v divadle, ale 
pak jsem pochopila, že polední Instant 
Theatre v business centru v severní 
Americe není a nemůže být Zlatá 
kaplička nad Vltavou. Ředitelka toho 
divadýlka byla ochotná můj pořad 
zařadit do repertoáru, třebaže odha
dovala, že nepřežije víc, jak dvě, tři 
představení. Angažovala dva herce, 
jeden recitoval anglicky, druhý fran
couzský, já jsem se ujala role komen- 
tátorky. Po třetím představení bylo 
čtvrté, desáté, a program, k překvape
ní nás všech, běžel denně po celý rok. 
Měli jsme příznivé kritiky v novinách 
a lidi k nám vytrvale chodili. Když 
jsem zrovna nebyla na scéně, dívala 
jsem se ráda na publikum  ze zákrytu 
a věř nebo nevěř, většina jich ty své 
sendviče ani nerozbalila. Program 
pak koupili v Novém Skotsku a v New 
Foundlandu a navrch všeho i v'O tta- 
wě, kde jsme vystupovali na obrov
ském jevišti v National Art Centru, 
což je vlastně kanadské Národní d i
vadlo.
Z: Na tomhle program u js i ovšem ne
mohla stavět svou budoucnost. M u
sela js i počítat s tím, že zájem o Čes
koslovensko jednou opadne. Cos dě
lala pak?
M: Já jsem při tomhle pořadu na něja
kou hereckou kariéru vůbec nepo
myslela. Ale Instant Theatre mě začal 
obsazovat do kanadských a britských 
her, dostávala jsem najednou jednu 
roli za druhou. Byla to odvaha s mým 
akcentem a přijímat role v angličtině, 
ale díky průpravě z Laterny magiky 
jsem to vždycky nějak zvládla. Takže 
když jsem později zaklepala na dveře 
nějaké agentury, už jsem měla kanad
skou zkušenost, po které se tu vždyc
ky a všude ptají první, a mohla jsem 
jim  ukázat kritiky a fotografie, prostě 
už jsem měla portfolio. Nemohla jsem 
sedět doma a čekat, až si pro mě ně
jaký režisér nebo producent přijde 
sám od sebe. Člověk o sobě musí 
neustále dávat vědět a dokud jsem 
neměla svého osobního agenta, mu
sela jsem za tím chodit sama. Ne že by 
to bylo příjemné, ale jinak to nešlo. 
Taky mi chvíli trvalo, než jsem si zvyk
la na tzv. auditions, kde se sešlo třeba 
třicet uchazečů o jednu malou roli. 
Tady je nesmírná konkurence. Z 8.000 
členů divadelní herecké unie CAEA 
má práci jen asi 3.000 herců. Celá 
organizace divadel, televize a filmu 
je tu úplně jiná. Lidé se mě často pta
jí, ve kterém jsem divadle. Tady ne
jsou typy souborů tak jak je známe 
z Československa. Divadlo najímá 
herce na určitou hru, t.j. na tři až pět 
týdnů zkoušek od rána do večera a 
pak na tzv. run neboli představení na 
dobu tří až pěti týdnů. Neexistujetady 
soubor, který by byl pohromadě po 
dobu několika let. Existují výjimky —

divadla někdy hrají jednu hru, dokud 
na ni lidé chodí, nebo divadlo ve 
Stratfordu, kde jsou herci angažováni 
na celou sezónu. Je to  taková nezajiš- 
těnost, kterou si mnoho lidí neumí 
ani představit. Hercům to ale přijde 
jako samozřejmost. Na nic perma
nentního snad ani nepomyslí. Větši
nou si chtějí zachovat svobodu pohy
bu a rozhodování o tom, kterou roli 
chtějí hrát a kterou ne. Tady je prostě 
herec doma tam, kde si pověsí k lo 
bouk. Je úplně přirozené, že herec je 
dva měsíce v Torontu, dva měsíce ve 
Vancouveru, pak v Edmontonu a jin 
de. Já to ale nechci dělat, jenom vý
jimečně, jako nedávno, a to jen do 
Ottawy zahrát si v kanadském Národ
ním — The National Arts Centre 
Theatre Company — ve hře You 
Can’t Take it with You. Ottawa je 
blízko a já mohla na volný den být do
ma nebo manžel mohl přijet za mnou. 
Nacestovala jsem se s divadlem a za 
divadlem už dost a beru práci jedině 
v Torontu, i když některé nabídky 
z jiných míst jsou opravdu lákavé.
Z: Stalo se ti někdy, žes odmítla něja
kou roli, třebaže bys nemusela cesto
vat?
M: Když režisér G. Kaczender dával 
dohromady obsazení pro film In Praise 
o f Older Women, hledal ženy kolem 
třicítky (tomu se říká “o lder” , není to 
strašné?). Chtěl mě vidět a dal mi pře
číst scénář. Já byla radostí bez sebe 
z vidiny, že budu točit celovečerní 
světový film. Po přečtení scénáře 
byla moje radost ta tam. Byl to vulgár
ní přepis jinak docela zajímavého ro
mánu. Já jsem měla hrát roli jedné 
z eroticky nabitých třicátn ic a sim u
lovat před kamerou, erotické scény 
v minimálním nebo žádném oblečení. 
Takže jsem se poděkovala. Ačkoliv 
jsem se mohla blýsknout po boku 
Susanny Strassbergové a jiných ve
ličin, které podobné role v tom film u 
zahrály.
Z: Jaké role hraješ nejradši?
M: Takové, které mi dají příležitost 
ke spolupráci s vynikajícími herci a 
režiséry jako je třeba Robert Altman.
V jeho Quintetu  jsem měla vzácnou 
příležitost pracovat a pozorovat při 
práci herce jako Paul Newman, Fer- 
nando Ray, Bibi Andersonová nebo 
Vittorio Gassman. Díky mladé ta len
tované režisérce z Austrálie, G illian 
Armstrongové, jsem poznala Dianu 
Keatonovou, před níž, jak nenosím 
klobouk, hluboko smekám. Nebo 
Mel Gibson. S tím pracovat stálo 
opravdu zato. Je to nová velká hvěz
da a ještě vyroste. Nebo nejpopulár
nější americký komik Buddy Hackett 
či slavný Christopher Plummer. Ta
kové zkušenosti mě vždycky obohatí. 
Ráda hraju role složitých charakterů 
jako třeba Mata Hari. Role, na kte
rých mohu spolupracovat se scéná
ristou. Když o postavě mohu diskuto
vat, studovat ji a eventuálně jí sama 
něco připsat podle toho, jak tu po



Maruška Staňkova, Czechoslovakian actress turned  
Canadian Star, boasts a varied reperto ire  which  
includes the t it le  ro le  in  "M ata H a r i"  fo r Global 
television; the villainess in  "D o ra ,"  a portraya l 
which garneredrave reviews;and the young w idow  
in  " Les Berger• / '  French Canada's popu lar soap 
opera. /Photo by  Brian Boyer)

stavu cítím sama. To mě nejvíc těší a 
láká. Díky tomu, že jsem hrála Matu 
Hari, dostala jsem se do sousedství 
herců, které bych možná jinak ne
poznala — Zoe Caldwell, Donald 
Sutherland, Sandy Denis a Robert 
Vaught, kterého si lidé pamatují ze 
Sedmi statečných.
Z: Můžeš těžit z toho, že máš širokou  
slovanskou tvář, slovanský přízvuk a 
úplně jin ý  ku ltu rn í základ nebo je to 
na překážku?
M: O tom já nepřemýšlím. Co mám, 
to mám. Ono ostatné nalíčením a 
uchopením role se dá udělat všechno 
možné. To slovanství ovšem ve mě 
někde na dně je pořád. My jsme mno
hem emotivnější než Anglosasové a 
v herectví, zdá se mi, je to výhoda. 
Moji kolegové mi tu citlivost, mám 
dojem, někdy i trochu závidí. Při na
táčení film u Strangers at the Dooř, 
kde jsem hrála matku, které berou dí
tě, jsem se do role tak vcítila, že jsem 
rozplakala celý štáb. Já plakala,^ oni 
plakali a kamera běžela, i když už 
bylo dávno po záběru. Od té doby mi 
říkali Slzná fontána.
Z; Kromě aktivní herecké činnosti js i 
začala vyučovat herectví a zdá se, že 
js i v sobě objevila nový ta lent — peda
gogický. Baví tě u č it?
M: Záleží na tom, kde a kdy. Když 
jsem byla v Montrealu, učila jsem na 
Concordia University, současně s tím 
jsem měla svůj W orkshop v National 
Film Board a navíc jsem hrála. Výsle
dek byl, že jsem vypadala pod obraz, 
jak jsem byla utahaná. Musela jsem 
to omezit. Teď, v Torontě, se věnuji 
jen dvěma věcem — hraní a vlastnímu 
Workshopu, jehož strukturu a náplň 
jsem si vymyslela sama. Říkám w ork

shop — česky by se to snad řeklo stu
dio. Mám s tím dost úspěch po celé 
Kanadě. Zvou mé do jiných provincií 
a te lefonují mi i studenti z New Yorku. 
Něco v té laboratoři musíme dělat 
dobře, když jeden z mých studentů 
byl jmenován na Oskara. Další dostal 
kanadskou Genii (Atom Egovan) a ' 
ostatní pronikají docela výrazné do 
kanadského show businessu. Jako 
herci, jako scénáristé, jako režiséři. Z 
toho mám velkou radost a jsem na tu 
svou laboratoř hrozné pyšná.
Z: Jakou ro li by sis chtěla zahrát?
M: Já mám takový nápad, který už 
dlouho nosím v hlavě. Samozřejmě, je 
spousta rolí, ve kterých bych se ráda 
viděla, ale ten můj nápad mě provo
kuje víc. Jenomže. Kdo mi to napíše? 
Napíšu si to nejspíš sama a bude to. 
Představ si udělat pořad ze zajíma
vých ženských postav. Každý večer 
jiná. Třeba poslední noc Marie Anto i- 
netty před popravou. Tu bych hrála 
já, samosebou. Co se v ní dělo, co ji 
změnilo z té krásné, zhýčkané, ome
zené, jak je popisována, v šedivou, 
zestárlou, ale nepokořenou ženu 
pod guillo tinou? Nesoudí ji historie 
příliš jednoznačně? Tohle je ovšem 
postava velice efektní a dramatická. 
Mám ale v hlavě i jiné  ženské osudy, 
možná méně dramatické, ale stejně 
zajímavé. Třeba paní Tolstá. Žena 
Lva Nikolajeviče, samozřejmě. Nada
ná spisovatelka, která v momentě, 
kdy si vzala tohohle obra, pověsila 
své psaní na hřebíček a věnovala 
všechen čas opisování rukopisů své
ho muže. Dneska o ní nikdo nemluví, 
ale ona mě fascinuje. Co se odehrá
valo v ní? Proč se tak často stává, že 
žena obětuje svůj potenciální úspěch 
a slávu muži. A proč to většina mužů 
bere jako samozřejmost? A proč to 
historie přijímá jako samozřejmost? 
Z: Neinklinuješ tak trochu k fem in is
mu?
M: Zajímá mě nespravedlnost růz
ných lidských osudů. Kdybych byla 
Sarah Bernardová, pomýšlela bych i 
na mužské osudy a hrála bych je. Za
tím se ale držím ženských rolí.
Z: Je pravda, že kdo v show businessu 
za něco stojí, utíká do Spojených stá
tů?
M: Vidina hollywoodské slávy a mi
liónů přitahuje lidi odevšad, nejen 
z Kanady. Kdo se tam protlačí mezi 
hvězdy, má tu slávu a ty peníze, ale 
na každou takovou hvězdu připadají 
stovky nehvězd, které se celý život 
potloukají kolem a maximálně dosta
nou nějaký štěk. Kanadští herci od
cházejí dnes do Hollywoodu mnohem 
řidčeji než dřív. Za posledních pat
náct let to tiž v Kanadě vznikla spou
sta nových divadel a ty dávají příleži
tost nejen domácím, ale i americkým 
hercům. V té hře, co jsem hrála v 
Ottawě, bylo pět Američanů — skoro 
jedna třetina, fiekla  bych, že dnes už 
kanadští herci nemusejí chod it za 
existencí do USA. Na zkušenou, to je

fajn, tím člověk jedině získává. Tady 
jsou herci, kteří do USA nechtějí ze 
zásady jako R. H. Thompson, ten do
stává nabídky z USA pořád, ale má 
ctižádost udělat něco tady. A pokud 
ho sleduji, má všechny šance, že mu 
to vyjde.
Z; Nedávno jsem tě viděla v televizní 
reklamě, tzv. commercial. Není to tak 
trochu p ro ti tvé srsti?
M: Proč? Vždyťje to legrace. A docela 
dobře zaplacená legrace. Za jeden 
commercial může herec vydělat víc 
než za týden plného úvazku v divadle 
a navíc ještě přicházejí šeky za další a 
další opakování. Já se vždycky moc 
bavím, když vidím Petra Ustinova do
poručovat šeky American Express 
nebo Sira Oliviera přesvědčovat lidi, 
jak dobrý je fotoaparát Polaroid. Já 
si vybírám. Jsou commercials, které 
bych nedělala.
Z: Koho považuješ,za m imořádného  
herce nebo herečku v Kanadě?
M: Je jich  hodně, ale aspoň tři: Martha 
Henry — ta je jako suchý led — stude
ná na první dotek, ale než se člověk 
vzpamatuje, má popáleniny. Cedrik 
Smith, to je démon, ten člověka přímo 
usurpuje. A už zmíněný R.H.Thomp
son, z toho by jednou měla být velká 
hvězda.
Z: Čeho si nejvíce ceníš?
M: Nejvíc ci cením rolí, v nichž musím 
překonat sama sebe. Rolí, kde musím 
bojovat s jazykovým problémem a 
když ten boj vyhraju. To se mi poved
lo v Shawově Mesalianci. Hráli jsme ji 
na scéně nejlepšího francouzského 
divadla Le Théátre du Nouveau 
Monde v Montrealu. Nebo v Labicho- 
vě komedii Helenka je ráda. Tam 
jsem hrála Pařížanku Anaise a dalo mi 
to fušku dohnat francouzské herce, 
kteří v té taškařici řádili a bublali jako 
šampaňské. Musela jsem potlačit 
svou slovanskou pomalost a zatěž- 
kanost a držet s nimi v tom lehoun
kém bublání a tryskání krok. Nebo 
lépe skok.
Z; Jaké je  tvoje největši přání?
M: Já ani žádné nemám. Jsem spo
kojená, dělám, co mě těší, nikdo mi 
nic nezakazuje ani nenařizuje, jsem 
svobodná, co bych si mohla přát víc? 
A jsem mladá. Narodila jsem se přece 
v roce 1968. n

Služba čtenářům

“ Obyčejný k luk” se smyslem pro hu
m or a vše krásné hledá dívku, která se 
umí smát a ví, co chce. Foto vyměním 
nebo čestně vrátím. Zn.: Do 24 let.

•
33 letý/183 cm Američan z českých 
rodičů, m luvicí česky, vlastnící byz
nys, hledá hezkou dívku ze zájmem o 
rod inný život v horském rekreačním 
prostředí. Abstinentku, nekuřačku, 
aspoň částečně mluvící anglicky. 
Prosím foto. Zn.: Ž ivot na venkově 
USA.



Hudba — manifestace naděje
Uvádíme již druhý rozhovor s Rafaelem Kubelikem (viz Západ 6.2/80), tento

kráte ve zkráceném překladu ze švýcarského časopisu Ex Libris.
Uměni — a tedy také hudba — má vždy etickou, lidsky zavazující dimenzi. 

Žádný nemůže poctivě sloužit uměni a současně tyranům. Rafael Kubelik, je 
den z velkých d irigentů a významných skladatelů našeho století, je rozhodným  
stoupencem tohoto názoru — a také tak žije.

Ex Libris: Vy, pane Kubelíku, jste 
Čech. Před 36 lety jste opustil svou 
zem a nikdy víc jste se nevrátil. Co pro 
yás česká hudba znamená?
Rafael Kubelik: Československo je 
moje vlast, můj domov. Žije v mém 
srdci, je stále se mnou a žije přirozeně 
také v hudbě velkých českých kom
ponistů. Před 36 lety jsem opustil svo
ji vlast, abych neopustil svůj národ. 
Neboť můj národ není komunistický a 
za svoji svobodu musel neustále bo
jovat.
EL: Od Smetany d irigujete cyklus 
sym fonických básní "Má vlast". Pře
vážně patriotické dílo?
RK: “ Má vlast” naplňuje krédo platné 
pro celý svět. Je víc než uměleckým 
ztvárněním československé historie. 
Je to manifestace, symbol boje za 
svobodu vůbec. My, Češi, jsme za na
ši národní nezávislost, za naši svo
bodu, bojovali tři sta let. Sto pade
sát let se nesmělo ve školách mluvit 
česky. Smetana mluvil lip  německy 
než česky. Ale tím to mistrovsky kom 
ponovaným cyklem vytvořil apoteó- 
zu, oslavu víry ve svobodu, v étos svo
body skrze boj o lidskou duši. “ Má 
vlast” nám říká: Kdyby všichni lidé 
m ilovali svůj národ tak, jak vypovídá 
Smetanovo dílo o vztahu k domovině, 
neměli by nikdy potřebu dobývat a 
podmaňovat jiný národ. Respektovali 
by lásku jiných národů k jejich vlas
ti.
EL: G ottfried Keller to vyjádřil takto: 
"C ti každého muže vlast, svoji však 
m ilu j..."
RK: Tato láska k vlasti je protikladem 
vně namířeného agresivního nacio
nalismu. Síla lásky ke svobodné vlas
ti, jak je ve Smetanově díle vyjádřena, 
je chápánadíky jeho genialitě vcelém 
světě.
EL: Přičemž jsou specificky české hu
dební elementy nerozpoznatelné.
RK: Přirozené. Stejně jako se pozná 
německá, francouzská, ruská a ita l
ská hudba, pozná se ono české u 
Smetany, Dvořáka, Janáčka, Martinů. 
Je to symbióza českého ducha. Bo
hužel se stále jen m luvilo místo o Če
chách o Bóhmen und Máhren. Teprve 
až když vznikl po 1. světové válce čes
koslovenský stát, z jistilo  se, žeexistu- 
je česká kultura  a n ikoliv “ bóh- 
mische". V “ Bóhmen und Máhren” žili 
Čechové, Moravané, Němci a Židé, 
na Slovensku Slováci a Maďaři a ti 
měli svoji vlastní kulturu. Slovo “ Bóh
men" pochází z latinského Bohemia a 
je pojmem pro geografické území. 
Neexistuje žádny "bóhm isches” ná

rod. Tato česká kultura nalézá v hud
bě našich velkých skladatelů přiroze
né svůj výraz. Současně v je jich  dí
lech přesahuje specificky české do 
universa tím, že mají ony etické zákla
dy, které jsou všem lidem a národům 
společné: lásku ke svobodě a k lidské 
důstojnosti. To činí tato díla velikými 
a světově platnými.
EL: Čím je národní kultura vyhraně
nější a svéráznější, o to více může p ři
spět ke kultuře světové: rozšiřuje je ji 
rozmanitost a bohatství. Jaký význam 
má v české hudbě například lidová 
hudba, lidová píseň?
RK: Atmosféra, duchovní vyzařování 
lidu nalézá svůj výraz nejen v jeho 
hudbě, ale i v umění, próze, řeči, his
torii atd. To všechno se může odrazit 
v hudbě. Tak například ve Smetanově 
době nebyla vždy lidová píseň typ ic 
ky česká, nýbrž smíšená s elementy 
německými, rakouskými, maďarský
mi. Čím dále se šlo na východ, o to 
byla lidová hudba a lidová píseň č is t
ší. Smetana tu tedy nemohl nic čer
pat. Také to vůbec nepotřeboval. Pro 
svoje kompozice melodie lidové pís
ně nikdy nepoužil. Naopak. V opeře 
“ Hubička” se vyskytuje ukolébavka. 
K tomu zkomponoval svoji “vymyšle
nou” hudbu a současně použil právě 
existující “ lidové melodie” . Tím chtěl 
ukázat, že se podle textu libreta může 
adekvátně komponovat hudba a tedy 
není potřeba žádné "lidové melodie” . 
A to se mu bezezbytku podařilo. Dnes 
se Smetanovy melodie zpívají. Staly 
se z nich národní písně, zatímco pů
vodní upadly v zapomnění. Smetana 
tedy ve svých originálních kom pozi
cích vyhmátl ono české lépea platně
ji, než v tak zvaných národních pís
ních tehdy existovalo. A to z něj právě 
učinilo génia. Ani Dvořák pro svoje 
skladby nikdy přímo nepoužil lidovou 
píseň. Janáček ve své hudbě vytvořil 
drama lidské existence. Velkolepě a 
jed inečně hudebně zdram atizoval 
h luboce psycho log ické  prob lém y 
podobně jako Dostojevskij v litera
tuře.
EL: Co je charakteristické pro M arti
nů?
RK: Martinů komponoval mozaiko
vým způsobem, barevně, moderně. 
Mnohdy rytm icky, jindy opět synko- 
picky. Jeho díla jsou kosm opolitické 
přenosy českého prostředí a historie. 
EL: Jak vzniká hudba?
RK: Mnohému se lze naučit, všemu 
technickému. Potom je nutný talent, 
nadání. Ale i když máme nadání, zů
stává velká část tajemstvím. Nevíme

doposud, jak a proč vzniká tvůrčí prá
ce.
EL: Vy jste, pane Kubelíku, opustil v 
roce 1948 po státním puči Českoslo
vensko. Vy jste ale také nikdy v žádné 
jiné diktátorsky ovládané zemi nevy
stoupil. Kultura, hudba, demokracie, 
svoboda jsou pro vás neoddělitelné, 
umělecké bohatství a etické smýšleni 
nemůžete a nechcete oddělovat. Vy 
sám jste v jednom dřívějším rozhovo
ru definoval hudbu jako "poselství 
dobra". Ale velkou hudbu uznávali jak 
nacisté, tak i komunisté a uvedli j i  ve 
vynikajících představeních. Předpo
kládejme, že jin í d irigenti chápou  
hudbu také jako "poselství dobra", 
svobody, spravedlnosti, lidské dů
stojnosti. Je možné, že právě z tohoto  
důvodu zůstávají on i a velcí interpreti 
ve svých diktátorsky řízených ze
mích, aby dali toto poselství dála ne
nechali svůj národ osamocený?
RK: Nic bych žádnému z těch, kteří 
zůstali, nevyčítal. Mohou to být rod in
né nebo jiné důvody, pro které se ne
odchází. Ale; každý umělec, který 
je v zodpovědné funkci — opera, 
symfonický orchestr atd. — bude 
vždy donucen kolaborovat a tedy či
nit něco nemorálního. Musí popírat 
sám sebe, svoje přesvědčení, svoje 
smýšlení. Musí režimu sloužit. Když 
dirigent, ředitel opery, abychom zů
stali u hudby — ale u divadla a tvůrčí
ho umění to není jiné — když tedy na 
zodpovědném místě stojící umělec 
musí přijímat hudebníky, protože 
jsou členy strany, když musí spolk
nout, že ho partajní funkcionáři příkře 
odbývají, když ví, žé kritikové o něm 
píší pochvalně, protože je členem 
strany, k tomu ještě přetvářka a po
krytectví, protože musí verbovat do 
partaje — a on to všechno akceptuje, 
potom zrazuje vlastní svědomí a po
selství umění. V takové situaci by mu
sel zemi opustit. Jinak se stává, jedno 
zda chce nebo ne, komplicem ne
spravedlivého režimu.
EL: N e to u ž íte  n ě k d y  v rá tit  se d o  vaš i 
zem ě?
RK: Již jsem to řekl: Nosím moji vlast 
ve svém srdci. Kdybych sednesvrátil, 
viděl bych bídu lidí, kteří jsou proná
sledováni a sedí ve vězení — a přece 
bych jim  nemohl pom oci, to mě na
učil Feuchtwanger. A ti, kteří tam sedí 
na vedoucích místech v kultuře, to 
jsou oportumsté, těm bych, kdybych 
přišel domů, ani ruku nepodal. Če
chové, ale také opravdoví Rusové, 
Poláci, Maďaři by mnou opovrhovali, 
protože vědí, co znamená, že jsem v 
Československu nezůstal. V cizině se 
může vůči nivelizaci pojmů zaujmout 
nekompromisní stanovisko a dále za
stupovat duši národa. Režim mi slíbil 
všechno, a on by slíbené dodržel 
(možná s výjimkou příležitostného 
“ nět” z Moskvy), kdybych dirigoval a
— mlčel. Koncertní sály by byly napl
něné kom unistickým i funkcionáři, 
kteří by mi tleskali, zatímco národ



Umění

Jana Outratová

Exiloví výtvarníci Hiavina a Purgiňa 
vyznamenáni v New Yorku

musí stát frontu, aby dostal brambo
ry, chléb, maso a nevinní lidé sedí z 
po litických nebo jiných důvodů ve 
vězeních. Národ by mnou opovrhl — 
a měl by na to právo. Známí, přátelé, 
dřívější moji kolegové podepsali pro
hlášení, ve kterém souhlasí s odsou
zením Václava Havla a dalších signa
tářů Charty 77 k vězeňským trestům. 
Tak je podkopávána morálka národa. 
To je skutečnost komunismu.
EL: Vy můžete ko laboraci odmítnout. 
M rtví skladatelé nikoliv. Jsou zneuží
váni. Avšak přesto: Jejich hudba, jak  
říkáte, je "poselstvímdobra". A tim ta
ké zůstává. Nem ohli by, trvale viděno, 
proto býtzneuživatelé klamanými, ne
boť to, co je hudbou míněno, je s ilně j
ší než všechno násilí a diktatura?
RK: To je otázka, která mě trýznila  v 
době Hitlera: Jak může Beethovenův, 
Mozartův, Schillerův, Goethův národ 
křičet “ Heil H itler" a dopustit všechno 
to hrozné, co se stalo. Jak je možné, 
že národ, který vytvořil takovou ku ltu 
ru, se nechá svést? Našel jsem násle
dující odpověď: Je to magie demago
gického, démonického, ďábelského. 
Ve světě vládne rovněž Ďábel, nejen 
m ilý Bůh. To musíme vidět. Někde 
sešlo křesťanství z cesty. Modlíme se 
k Bohu lásky a zaháníme existenci 
Ďábla, zla protože před ním máme 
strach. Toto zahánění je falešné. Ke 
skutečnosti patří dobro i zlo, světlo i 
temnota. Oboje patří dohromady. 
Jestliže to zapomeneme nebo zapu
díme, může nás magie zla svést. Když 
ale rozpoznáme zlo jako zlo a víme, že 
existuje, můžeme se mu postavit na 
odpor. Když na něj zapomeneme ne
bo ho zapudíme, může nad námi zís
kat moc. Ale dobro je coby neporazi
telná síla stále tu. Když si kom unistic
ké režimy přivlastňují národní kultury 
lidu, jeho tradice, když ukazují světu 
jeho krásné stavby, předvádějí krásné 
koncerty, opery, divadla^ atd., když 
dělají ze Smetany předchůdce komu
nismu, mohou snad na d louhý čas 
svoji tvář za touto  maskou, za touto 
fasádou skrýt, mohou lidi klamat. Ale 
natrvalo je skutečnost všedního dne, 
luxus vládnoucí třídy, chudoba širo
kých lidových vrstev, cenzura, nelid
ské zákony, politika  strachu a teroru 
silnější než propaganda. Potom se 
stane v představeních vládnoucích 
‘‘poselství dobra” v hudbě a v umění 
opět slyšitelné a obrátí se proti nim. 
Potom se stanou z podvodníků pod
vedení.
EL: Jednostrannost, jednokole jnost 
znamená omezeni, ohran ičen i lidské
ho nadáni a lidských m ožnosti — jed 
noho Pestalozziho požadavku: Rov
nocennost hlavy, srdce a ruky.
RK: Přijde na to: Kdp je svobodný, mu
sí bojovat za svobodu toho, kdo je utla
čován. Ne hrubým násilím, nýbrž tím, 
že zaujímá ke své svobodě postoj a 
svoje vlastní já nezradí. Jestliže se 
vzdáme naší vlastní individuality, na
šeho vlastního já, zrazujeme sami se
be i všechny ostatní. □

New York převzal uprostřed 20. 
století úlohu světové umělecké met
ropole: uznání v tom to městě se po
stupně stalo největší možným oceně
ním, jehož se může umělci dostat.

Mezinárodní porotní soutěž výtvar
níků, pořádaná v New Yorku v létě
1985 přivábila neuvěřitelný počet 
výtvarných umělců z celého světa: 
účastnilo se jí přes 10 000 umělců. 
Soutěž hodnotila více než 50 000 
výtvarných prací ve 14 kategoriích. 
Mezi prvními třem i vítězi v různých 
kategoriích bylo 8 Kanaďanů, a dva 
z nich, Rasto Hiavina a Emil Purgiňa, 
byli vyznamenáni za m imořádný pří
nos: Purgiňa v kategorii kresby, Ras
to v sochařství.

Jejich práce byly vystavovány po 
soutěži po další dva měsíce.

Oba umělci jsou dobře známi v 
Ottawě, kde žijí a kde pořádali několik 
výstav, mezi jiným i samostatné výsta
vy pod záštitou Československé spo
lečnosti pro vědy a umění.
Jejich úspěch je zasloužený: podstat
nou součástí je jich tvorby je — kromě 
nadání — skvělá technika, jaké je 
možno dosáhnout pouze po letech 
ukázněné, cílevědomé a trpělivé prá
ce. Jen s tak pevným základem je 
možné pustit se do hledání nových 
výrazových prostředků, a d louho
dobé uspět. A právě za tento příspě- 
věk k pokroku výtvarného umění byli 
oba výtvarníci v New Yorku oceněni.

Podařilo se jim  najít uměleckou od
pověď na současné dilema lidstva:

EMIL PURGIŇA: MEDITATION OVER THE SKY "THE HER
CULES AND ARGONAUTS”

jak zpracovat nesmírné množství 
informace, jak pochopit a jak reago
vat na všechny vnější události, jim iž 
je mysl přetěžována, a přitom neztra
tit pouto s tradicí, s historií, s huma
nitou a se svým vlastním srdcem.

Jejich díla nezachycují pouze jeden 
okamžik, jednu náladu či surrealistic
kou transform aci reality, ale naopak 
sledují námět, jak se vyvíjí v čase a 
prostoru. Na vyšší,úrovni se s nimi 
do výrazových prostředků vrací to, co 
umění od renesance až dodnes za
nedbávalo: charakteristika klíčové 
postavy či myšlenky pomocí symbo
lů, a zachycení její interakce s pro
středím v rozhodujících okamžicích. 
Působivost takového um ěleckého 
přístupu je několikanásobná; kromě 
bezprostředního estetického požitku 
z kompozice je možnése k dílu vracet, 
znovu a znovu interpretovat jeho růz
né aspekty, postupně se nechat vést 
do umělcova chápání světa. Díky jeho 
působení lze pak dosáhnout syntézy, 
nabýt hlubšího porozumění toho, 
čím jsme obklopeni, s čím zápasíme,
o co usilujeme, nebo co pro nedosta
tek introspekce dost neoceňujeme.

Emil Purgiňa se narodil v Bratislavě 
v roce 1937. Svá studia začal na buda
pešťské univerzitě a po dvou letech 
přešel na Komenského univerzitu v 
Bratislavě, kde po promoci pokračo
val v postgraduálním studiu. Už jako 
student vyhrál několik soutěží v užité 
grafice; byl oceněn ve více než 20 dal
ších soutěžích, mezi nimi v British 
Granada A rt Reward (1967). Ilustro
val přes 100 knih a časopisu a spolu
pracoval na více než 80 divadelních a 
televizních inscenacích.

Do Kanady přišel v roce 1968 a od 
roku 1969 pracuje na lékařské fakultě 
Ottawské univerzity jako vedoucí 
výtvarník. Na téže univerzitě vyučo
val 6 let grafiku.

Purgiňa vystavoval samostatně i 
ve skupinách kromě Kanady i v USA, 
Mexiku, Austrálii, Německu á Švéd- 
sku a je členem skupiny ’68, která 
sdružuje pokrokové české a sloven
ské výtvarníky žijící v těchto zemích.

Umělec prošel několika tvůrčím i 
etapami, v nichž vždy hledal způsob, 
jakým  se dopracovat od vnějších 
vjemů k hlubšímu vnitřním u pocho
pení je jich podstaty. Výsledkem toho
to procesu vždy byly skvěle vyvážené 
kompozice, které kromě bezprostřed
ního půvabu a působivosti mají ve 
svých zdánlivé jednoduchých čarách,



křivkách a plochách neodolatelné 
kouzlo životní síly.

Purgiňa nazývá svůj styl "abstraktní 
realitou". Jeho intenzivní schopnost 
analyzovat život ve všech jeho aspek
tech, zájem o prostředí v němž žije, 
jež při svých cestách navštěvuje, ne
bo na něž s láskou vzpomíná, jeho 
znalost dějin a krásné literatury, jakož
i jeho nezlomný životní optim ismus 
mu umožňují pochopit vnitřní pod
statu jevů a událostí a podat o nich 
umělecké svědectví.

V posledních letech Purgiňa expe
rimentoval s kresbou: kde klasická 
malířská technika zakryje počáteční 
kresbu, Purgiňa naopak dává kresbě 
vyniknout a v kombinaci s malbou 
dává kresbě vůdčí roli.

Ve svých nejnovějších pracích 
Purgiňa využívá principů půdorysu a 
nárysu z technických oborů k tomu, 
aby vytvořil vícerozměrný prostor 
představ a pocitů. Realitu předvádí v 
malbě jako zmrazenou pohlednici — 
půvabnou, leč statickou krajinu; nad 
ní v poeticko-surrealistických kombi
nacích malby a kresby hledá únik od 
tragédií reality do světa lásky, naděje, 
touhy, okouzlení a do kontinuity s 
m inulostí a budoucností.

Jeho dílo vyznamenané na soutěži 
v New Yorku — triptych “ Marina” — 
je součástí jeho cyklu o významných 
ženských postavách jak v dějinách, 
tak v literatuře jakož i osobním živo
tě. Sládkovičova hrdinka, která inspi
rovala jeho práci, symbolizovala pro 
něho už od studentských let ideál 
vznešeného ženství, který v tradici 
středověkých minnesángrů podnítil 
nesčetné umělce k dílům mimořádné 
síly.

Rastislav Hlavina užívá pro jedno
duchost umělecké jméno Rasto. Na
rodil se v Topol’čanech v r. 1943 a 
vystudoval na umělecko-průmyslové 
škole v Bratislavě.

Jeho práce se objevily na skupino
vých výstavách v Brně a v Bratislavě. 
Před odchodem do Kanady se Rasto 
zabýval konzervací a restaurováním 
historických sochařských děl a byl 
aktivním organizátorem ve slovenské 
umělecké komunitě.

Odchod do Kanady v roce 1968 mu 
otevřel nové umělecké obzory. Rasto 
brzy opustil moderní realismus, pro
tože tato forma mu svou statickou 
om ezeností n eum ožn ila  v y já d řit 
všechny aspekty daného tématu, kte
ré chtěl do každé jednotlivé práce vlo
žit. Ve svém hledání silnějšího výrazo
vého prostředku experimentoval s 
kombinací realistické a abstraktní 
sochy, se spojením form y a negativní 
form y (kde prostor uvnitř sochy — 
antiforma — vytváří další figuru), a 
navíc vkládáním  dop lňu jíc ích  či 
kontrastních témat do základní so
chy. Tato kombinace intelektu a umě
lecké tvořivosti kulm inovala v roce 
1969, kdy Rasto definoval nový umě

lecký směr — “znásobenou sochu” . 
Forma sochy je opět realistická a 
bezprostředně esteticky vyvážená, 
leč její myšlenková náplň je neuvěři
telně bohatá. Pohledy na sochu z růz
ných úhlů umožňují podat různé 
aspekty základního či druhotného a 
nezávislého tématu. Rasto nás vede 
myšlenkovým procesem, který ať v 
čase, ať v identifikaci rozličných částí 
zpracovaného námětu umožňuje je
ho nové pochopení na vyšší úrovni.

Rasto uspěl v nesmírně obtížném 
úkolu: odrazit v uměleckém díle myš
lenkové postupy tak dobře známé 
vědeckému a technickému světu: 
informace přicházející ze všech stran 
mohou příjemce buď zmást a dez
orientovat, nebo ho vyprovokovat k 
procesu syntézy. A pokroku je možno 
dosáhnout jen po pochopení ashrnu- 
tí; vyjádřit toto vše v soše, která n ic
méně zůstává vizuálním požitkem, je 
samo o sobě úspěchem jak umělec
kým, tak intelektuálním, a "zároveň 
posouvá požadavky na ostatní uměl
ce o stupeň výše. Jak vytvořit dílo, 
které kombinuje nejen talent a myš
lenku, ale i trpělivost v hledání správ
né rovnováhy všech forem a ploch, 
dynamiky postav, zobrazení jejich 
myšlenkového světa, jejich vzájemné 
interakce a konečné výslednice toho
to procesu?

Rasto se nenechává unášet fanta
zií. Pracuje na nákresech svých soch 
tak dlouho, až v každé ze svých prací 
provede další krok ke zdokonalení 
své znásobené sochy. Proto se ve 
svých dílech nikdy neopakuje. V kaž
dé své práci nás odmění další harmo
nií smyslového prožitku a intelektu
álního požitku.

Klasická témata jako matka a dítě, 
rodina, vlast, země, lidstvo, jsou po
dány v nových uměleckých dim en
zích, je jichž kombinace spontánnosti 
a promyšlenosti vyzývá diváky k to 
mu, aby se zamysleli a lépe pochopili 
zdánlivě známé jevy a události.

Rastův m imořádný příspěvek k vý
voji sochařství byl rovněž oceněn, 
když byl požádán Mezinárodním 
životopisným střediskem v Cam
bridgi (Velká Británie), aby fo rm u lo
val svou sochařskou teorii. Tato teo
rie a životopisná data pak budou uve
řejněna v devátém vydání “ Interna
tional Register of Profiles” , publikaci, 
která popisuje 1000 významných 
osobností z celého světa a nejrůzněj
ších oborů činnosti. Dílo “ Melódia” , 
za nějž byl v New Yorku vyznamenán, 
zobrazuje věčný cyklus, kde vnitřní 
vztahy mezi matkou a dítětem jsou 
zachyceny ve formě znásobené so
chy; od vzniku melodie života_přes 
matku ochraňující své dítě uvnitř bez
pečného prostoru, přes období kon
frontace, v němž se dítě osamostat
ňuje, až ke smutku konečného oddě
lení, kdy dcera odchází, aby se sama 
stala matkou.

Rasto využívá inspirací a znalostí

RASTO HLAVICA: IN THE MOONUGHT

z jiných oborů vědy a umění k tomu, 
aby rozšiřoval sochu do prostorů do
sud neznámých — a výsledek je 
vpravdě fascinující.

Mezinárodní ocenění těchto dvou 
umělců znovu potvrzuje, že z našich 
početně tak malých národů stále vy
chází mimořádné množství ta lento
vaných a pokrokových jedinců.

Radujeme se z jejich úspěchu a tě
šíme se jak na jejich další umělecké 
objevy, tak na další potěchu, kterou 
nám dají svými pracemi.

PRAŽSKÉ UZENÁŘSTVÍ

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

Tel.: (419) 364-1787



Vladimíra Burke

Do zelí
Zdá se, že to je — aspoň na strán

kách Západu  — mým údělem lézt j i 
ným do zelí. Ale na mou duši, dělám 
to proto, že mé zajímají všelijaké vě
cičky, a oni o nich odborníci nepíšou. 
Tak píšu já, v naději (v případě krea
cionism u mi vyšla), že se odborníci 
namíchnou a napíšou. Zafušovala 
jsem si — s pomocí mamky — do jaz
zu, s pomocí brožurek jsem se zaplet
la do b io log ie ;'nyn í tedy, s pomocí 
boží, zabrousím do výtvarného umě
ní. Pak taky nějací čtenáři projevili 
podiv nad tím, jak dobře umím česky, 
když jsem se dopustila nedovoleného 
opuštění ve velmi dětském věku. To 
je taky výsledek pom oci: já ve skuteč
nosti vládnu mateřštinou přesně tak 
jako Derek McHane z kn ihy Ze života 
české společnosti. Naštěstí jsou však 
na světě páni, kteří český jazyk ovlá
dají lip, a pokud jde o m ladé ženy p ři
jatelného vzezření, prokazují — aspoň 
zatím — obdivuhodnou nezištnost. 
Takže moje písemné práce otiskova
né na stránkách tohoto  časopisu, 
jsou dohotovovány s pomocí jedné 
takové nezištnosti; někdy dokonce, 
musím se přiznat, jsou to překlady 
z Burkeho mateřštiny. Nepřejte si, 
aby mého pomocníka nezištnost pře
šla a vy jste se museli potýkat s mojí 
skutečnou češtinou. V Evropě byste jí 
asi nerozuměli.

Číst česky však umím dobře, a už 
léta čtu knihy, které ve velkém počtu 
vydávají exiloví nakladatelé. Taky 
louskám recenze a povšimla jsem si 
jedné věci, které si, zdá se, zatím ne
povšiml nikdo jiný. Mnohé ty knihy 
mají na obálce reprodukce obrazů, 
vytvořených českými a slovenskými 
malíři v exilu. Občas takové malby 
používají i v Indexu, v Konfrontaci, 
pan Tom ský v Londýně a jiní. Nej
systematičtěji se však, zdá se mi, ty 
hle obálky objevují na knihách naše
ho trónského nakladatelství Sixty- 
Eight Publishers, Corp., a tak se v 
tom hle článku budu zabývat výhrad
ně je jich obálkami; taky proto, že jako 
dom orodec mám k nim nejsnadnější 
přístup. Podaří se mi nepochybně 
projevit v rámci krátkého článku vel
kou řadu naivních názorů, jež experty 
přes výtvarné umění, doufejme, insp i
rují k tomu, aby mi vynadali a uvedli 
vše na pravou míru. A taky aby sami 
napsali i o obálkách ostatních nakla
datelů.

Jedna věc je zvláštní, třeba i zará
žející. Ačkoliv tyhle obálky s malbami 
čs. umělců představují na knihách 
S ixty-E ight Publishers už vlastně ja 
kousi malou — ani ne moc malou — 
galerii exilového výtvarného umění 
(a Zdena Škvorecká mi říká, že je to 
je jí záměr), nezdá se mi, že by si toho

Antonín Brousek-Josef Škvorecky

Invalidní 
Sourozenci

kdy nějaký recenzent povšiml. Oprav
du zvláštní, neboť krásná, tj. výtvarné 
zajímavá kniha má v našem národě 
starou tradici, a m imochodem: dát 
na obálku celobarevnou reprodukci 
je drahý špás, který podstatně zatíží 
rozpočet. Výroba tzv. co lo r separa- 
tion, tj. negativu, z něhož se celo- 
barevná obálka tiskne, stojí dnes v 
Kanadě $300-$500.

Sixty-E ight byli, myslím, první, kdo 
s tím začal. Prvních patnáct titu lů  
je jich knižnice mělo obálky grafické; 
velice pěkné, navrhované sloven
ským výtvarníkem Mikulášem Krav- 
janským. T itul číslo šestnáct předsta
vuje však dvě "firsts” : Peckovo Štěpe
ní byla první kniha, kterou doma ne

vydávaný autor svěřil tom uto exilové
mu nakladatelství v době, kdy se ještě 
nevědělo, co to udělá, a první titu l 
s celobarevnou reprodukcí obrazu 
Ladislava Guderny Bohémské zátiší. 
Obraz má všechny znaky Gudernova 
velkého smyslu pro čistotu linie a 
promyšlenou kompozici, na niž je 
radost pohledět. Pak následovaly 
další: z dosud vydaných 146ti titu lů  
má jich  72 reprodukci obrazu na obál
ce, tedy prakticky polovina. Jak ří
kám; docela slušná malá galerie.

Jsou mezi nimi obrazy výtvarníků 
známých, dokonce proslulých. Často 
se například setkáme s kolážemi na
šeho mezinárodně patrně nejznáměj
šího výtvarníka (a básníka) Jiřího



Koláře. Vybrala jsem z nich obálku 
pamětí Jaroslava Seiferta Všecky 
krásy světa, neboť jemná a elegantní 
skladba této koláže — no, prostě se 
mi líbí. Doufám, že v černobílé repro
dukci slušně vyjde. Černobílé repro
dukce jsou ovšem vždycky problém, 
zejména nemůže-li si časopis dovolit 
křídový, nebo aspoň hodně kvalitní 
papír — a to si exilové časopisy dovo
lit nemohou a Západ není v tomto 
ohledu výjimkou. Zastoupeni jsou 
na obálkách Sixty-Eight realisté, ne
bo aspoň malíři blízcí realismu — vy
brala jsem obraz Marie Gabánkové 
na Klímově knize Moje první lásky —
i surrealisté nebo malíři vycházející 
ze surrealismu: např. Zuzanin sen 
Rudolfa Plačka na obálce Bondyho 
Invalidních sourozenců. A pestrá 
škála mezi tím: bílé kopretiny na po
zadí zalesněných kopců a modrého 
nebe, malba Jana Janáčka na obálce 
antologie Seifertovy poezie Ruce Ve- 
nušiny, připomínající fimovou tech
niku “ in depth shootings” , ironicky 
rafinovaný, velice sofistikovaný “ nai
vismus” na obrazech Josefa Šafrán
ka, z nichž jsem vybrala obálku na 
knihu Brouska a škvoreckého Na 
brigádě ; osobitý a výrazně moderní 
portrétní styl Františka Šimáka na 
Hostovského Dobročinném večírku 
kubismem křtěná kompozice Jana 
Brychty k románu Oty Filipa Poskvr
něné početí (Brychta ovšem ilustro
val a namaloval obálky pro velkou 
řadu knih Sixty-Eight). Pak jsou tu vý
tvarníci, jež přitahuje objekt, který co 
svět světem je vždycky malíře (muž
ského pohlaví) přitahoval: dívčí tvář. 
Z několika příkladů vybírám dva: 
tesknou, skoro goticky stylizovanou 
hlavičku Jana Schlesingera na obál
ce Lustigovy Novely Z  deníku sedm
náctileté Perly Sch. a originálně ve 
stylu gra ffiti pojatý portrét ženských 
očí Romana Buxbauma na knize 
Nathalie Princové Polepená oblaka 
(recenzent Svědectví si obálky nepo
všiml, zato ohodnotil evidentně všemi 
mastmi mazanou Princovou za ženu 
“neinteligentní” . Inu, mužská všíma- 
vost!) Vynikající tvarovou i barevnou 
kompozici má, myslím, obraz Martina 
Guderny na knize Jana Trefulky O 
bláznech jen dobré, a klasicky sty li
zovaná a výmluvná je malba Jarosla
va Hovadíka na Levyho Pražských 
peřejích. O šířce možných moderních 
přístupů k malbě svědčí obálky tří 
dalších knih: barokní malbou inspiro
vaný mysticismus Václava Vácy na 
Černého Pamětech', vrstvené povr
chy a svítivé barvy jedno jio  z nejlep
ších exilových výtvarníků Jana Kris- 
toforiho, např. na Patočkových Dvou 
studiích o Masarykovi; a “fo togra fic
ký” realismus detailu a irrealismu 
skladby Karla Havlíčka na Vaculíkově 
Českém snáři. Konečně se na obál
kách Sixty-E ight objevilo i dílo so
chařské, a to, zdá se mi, nadmíru zda
řilé a půvabné: plastika Zuzany Ančer- 
lové na Javorových Nápěvech.

Reprodukce malby na obálce vy
žaduje ovšem umělce-grafika, aby 
obraz zasadil do správných proporcí 
a navrhl písmo, jež ladí se stylem 
malby. V tom to článku nemohu se 
tedy nezmínit o dlouholeté a vždy 
citlivé, často vynikající práci graficky 
(a malířky) Barbory Munzarové, která 
upravila naprostou většinu knih Sixty- 
Eight, a je také autorkou řady grafic
kých obálek nakladatelství: z nich 
vybírám modelově prostou, elegantní 
a výraznou obálku na knihu Škvorec
kého Dvě legendy. Last but not least: 
málokdo to asi ví, ale je to fakt: do 
grafiky si zafušovala i manažérka na
kladatelství Zdena Salivarová, kte
rá s pomocí Barbory Munzarové na
vrhla, podle mého názoru, vůbec nej
lepší obálku, jakou kdy na svých spi
sech měl Milan Kundera, jenž sám 
maluje ošklivé, ale prý dobré obrazy a 
někdy si je dává na své knihy: obálku 
torontského vydání Směšných lásek.

Prostor Západu mi — asi žaplať 
Pánbůh — nedovoluje napsat víc. 
Nyní budu čekat, kdo a jak mi vynadá. 
Jestliže vynadá, účelu bude dosaže
no. Což se dá mnohem lip vyjádřit 
anglicky: my aim w ill have been 
achieved.

Služba čtenářům

Hledá se J iři Křenek, nezvěstný od 
r. 1974. Naposled bydlel v provincii 
Ontario. Hledá ho matka Olga JUr- 
gessová z Brna.

Až přijedete do Kitcheneru, navštivte 
krajanskou

RESTAURACI METRO
164 Victoria Street North, 

Kitchener, Ontario, Tel.: (519) 743-2720

Deset druhů řízků a další jídla. 

Otevřeno sedm dní v týdnu.

Hledám Romualda Drlíka, ztracené
ho (asi) někde v USA, svého velkého 
přítele. Prosím o každou informaci. 
Zn.: Marcela z přivozu, nyní v Kanadě.

•
Hledám Hanku, roz. Procházkovou 
z Prahy-Vršovic. Prosím přátele o 
upozornění. Vojtěch Pacák, Vancou- 
ver, B.C., tel. (604) 271-4150.

V Kanadě je k dostání nejmodernější pračka!

DODÁME VÁM JEDEN Z NEJNOVĚJŠÍCH 
MODELŮ ZÁPADONĚMECKÉ PRAČKY

BLOMERG
WA 909

Automatická pračka
na 230 voltů, 60 Hz

* 20 programů při praní
* Teplota vody do 95° C
* Ždímačka, která prádlo téměř 

vysušf
* Spořič energie a pracího prášku

VENTAX AYR TRADING INC.

166 Pipper Street, Ayr, Ont., N0B 1E0 

Tel.: (519) 632-8907



Literatura

Věra Rollerová

Vánoce
V časném zimním soumraku byla 

okna v celém bytě už rozsvícena a já 
brala schody po dvou. Dům byl ještě 
provoněn purpurou vánočních svát
ků a ve druhém patře na mě čekal táta. 
Už jistě  s bruslemi v ruce a s výčitkou: 
“ Kde se couráé, cácorko?” Ruka mi 
rezonovala od netrpělivé dlouhého 
zvonění. V otevírajících se dveřích 
stála bledá sestra a za ní v chodbě cizí 
stín.

“ StB. Táta prý utíká za hra...”  Navíc 
se nezmohla. Stín se hrozivě přiblížil.

“ To je mladší sestra,” sdělila Nána 
stínu. Váhavě jsem vstoupila na na
leštěné linoleum. V dětském mozku 
se však probudila  počítačka.

"Je doma maminka?” hleděla jsem 
upřené do sestřiných očí.

"Ne, ani jsme s ní dnes ještě nem lu
v ili,” odpovídala nelogickým i slovy 
sestra a její pohled mi dával jasný 
příkaz: Jdi!

Pověsila jsem krá ličí kožíšek na 
kliku dveří.

"Já musím za chvíli do piána!” řekla 
jsem zřetelně a důrazně. A s hrůzou 
vešla do pokoje. Stíny se rozmnožily. 
Ne jeden, čtyři stíny se m ěnily v kon
krétní postavy. V kožených kabátech, 
jako ve válečných filmech...

Obsah velké knihovny se válel po 
zemi. Zahlédla jsem mezi titu ly  Ver- 
nea, Beneše, Seiferta i Demla, bledě
modré vazby Melantrichovy knihovny 
klasiků. Sedla jsem si na vysokou sto
ličku u klavíru a s pocitem  necitelná 
jsem černobíle vyklepávala zvuky 
Czerneho etud. Kam dával táta po 
návratu z našich výletů ty papíry? Jen 
on a já jsme křižovávali podhorský 
kraj v každé roční době a navštěvovali 
jeho přátele. Jen on a já...

Při posledním akordu bylo rozhod
nuto. Zvedla jsem se a přešla pokoj 
k sekretáři. Snad tam ještě nebyli. 
Otevřela jsem zásuvku s notama, vza
la jedny, z druhé další a ze třetí tu 
rezavou složku plnou papírů.

“Tak já už musím jít,” řekla jsem 
bledé Náně.

“A nedělej moc chyb, buď  pozor
ná,” napomínala mne — teď  nejen 
s důležitostí mnohem starší sestry, 
ale s prosbou, zoufalstvím, strachem.

Znovu mne objímalo králičí teplo, 
které ještě ani nestačilo vychladnout. 
Znovu schody. Rychlé, ale už ne bez
starostné.

Jak d louho to všechno trvalo? M i
nutu? Pět? Deset?

Uháním do máminy advokátní kan
celáře. V domě se srážím se stařičkým  
panem Nováčkem.

“ Kam v tom parnu, mladá slečno?

Co ten kvalt? A copak Ježí...” Nedo- 
řekl. Pochopil, že se něco děje.

“ Kde je máma?”
Otvírá mi dveře máminy kanceláře. 

Proužek dýmu z je jí cigarety vytvářel 
podivný meandr v prostoru místnosti.

“ Je u nás StB. Táta prý utíká za hra
nice!” zajíkám se.

“ Nesmysl. Byla jsem s ním na obě
dě!” a zapalujesi jinou cigaretu. Zhlu
boka potáhla, sedla zpátky do židle a 
vzápětí se zvedla.

“ Jdu domů. Ty utíkej k tátovi do 
práce a řekni mu...”

Nemusela říkat, co. Bylo mi jede
náct a psal se rok 1951 a já dob řezna 
la jino ta j v době optim istických hesel.

Znovu schody, ulice, výlohy, ze 
kterých ještě nezm izely vánoční 
ozdoby a nápisy o veselých svátcích.

Ta vzdálenost k tátově kanceláři 
nebyla veliká, ale já tehdy měla pocit, 
že je tíživě nepřekonatelná. Po cestě 
na mě někdo volal, někdo zdravil, já 
snad odpovídala — nevím. Stále ještě 
mohu jmenovat místa, která jsem 
míjela. Pekařství pana Janýra. Zá
mek. Hospoda U slunce. Hudební 
škola. A výloha s jízdním i koly. Farská 
zahrada a autobusová zastávka...

Konečně předsíň tátovy pracovny. 
Vrážím dovnitř. Místo táty tady sedí 
jeho kolegové.

“ Kde je tatínek,” vyrážím ze sebe 
udýchaně. Od stolu se zvedá dr. Petr, 
bere mne kolem ramen a odvádí zpět 
do předsíně. Laskavě mě usazuje do 
jednoho z křesel, sklání se ke mně, 
stále mě drží za ruku — a já z dálky 
slyším:

“Cácorko, tátu odpoledne sebralo 
StB!”

Víc nevnímám. Obličej tátova příte
le se rozmazává, barvy a tvary kolem 
se rozpíjejí v nicotu. Ruka dr. Petra 
mne přitahuje k sobě a já cítím desin
fekční vůni jeho lékařské profese. 
Odtahují se a tvary a barvy se vracejí 
do místnosti.

“Jdi domů, Cácorko. Teď nemůžeš 
nic jiného dělat!”

Přikyvuji hlavou, dívám se skrz něj. 
Zvedám se a znovu beru do rukou 
notovou složku. Odcházím. Pozdravi
la jsem vůbec?

Teď už neutíkám. Všechno je jak ve 
snu. Ve večeru ulice znovu míjím 
výkladní skříně obchodů. Do jednoho 
vcházím.

“ Zápalky, prosím !” a vytahuju z 
kapsy ušmudlanou korunu. Za chvíli 
nato vcházím do starého poloopuš- 
těného domu. Jdu do sklepa, kde mi 
kdysi táta ukazoval gotická klenutí. 
Schoulím se pod jeden z oblouků, 
vytahuji z kapsy sirky a z notové slož- 

,k y  tátovy papíry. S bezvýraznou tváří 
je pálím. Jeden za druhým  se mění 
v malé nic. Patnáctý, dvacátý šestý... 
Terpve nad posledním hloučkem

Služba čtenářům

Pražanka, rozvedená, 48 let, 165 cm, 
60 kg, žijící na krásném karibském 
ostrově, hledá inteligentního vzděla
ného Čechoslováka za účelem sňatku. 
Prosím piSte: H.D.B., P.O.Box 443, 
Bridgetown, Barbados, West Indies.

Prodej

A n ton ín  
Bartůněk

C o lo u r  TV 
Hi-Fi

Sales, Serv ice  
144 K en n e d y  Rd. S. 

B ram p ton ,  Ont. L6W  3G4 
(416) 453-8817

H IT A C H I

JVC s,
A udio  — Video — Service

popela se mi z hrdla vydral vzlyk a já 
se rozplakala.

A tak ten první povánoční den roku 
tisícího devítistého padesátého prv
ního skončilo  mé dětství.

EMIL PURGlKlA: MEDITATION O VERTHESKY "THEVIRGIN 
AND LIBRA"



Danny je náš!
Ze sborníku českých spisovatelů, 

který uspořádal A lexandr Kliment na 
počest šedesátých narozenin Josefa 
Škvoreckého.

Václav Havel

Žaloba na škvoreckého
Městská prokuratura 
P r a h a

Městský soud 
P r a h a

O B Ž A L O B A

V trestní věci proti Dr. Josefu 
Š k v o r e c k é m u  podávám

o b ž a l o b u

proti
Dr. Josefu ŠKVORECKÉMU, nar. 
27.9.1924 v Náchodě, ženatému, t.č. 
trvale bytem Toronto, Ontario, Cana- 
da,

ž e

v blíže nezjištěné době po svém ile
gálním opuštění republiky v roce
1969 z odporu proti socialistickému 
státnímu zřízení republiky a se zámě
rem podporovat antikomunistiskou 
zahraniční propagandu vydáváním 
různých písemností, včetně těch, 
které jsou nelegálně šířeny v ČSSR 
jako strojopisy, a v úmyslu vyvolat tak 
mezi obyvatelstvem republiky nepřá
telství proti socialistickém u státnímu 
zřízení republiky, založil v součinnos
ti se svou ženou Zdenou Škvoreckou 
v Torontu, Ontario, Canada, naklada
telství “ 68 Publishers” , v němž od 
doby jeho založení dodnes v doro
zumění s dalšími osobami a za pod
pory zahraničních štvavých centrál 
vydal tiskem velký počet publikací, 
v nichž jsou hrubým způsobem po
mocí vymyšlených nebo záměrně 
zkreslených údajů hrubě napadány 
poměry v naší republice, ty to  publika
ce rozšiřoval v různých zemích světa 
včetně naší republiky a dával je vě
domě k dispozici i různým štvavým 
vysílačům typu “ Svobodná Evropa” , 
a že zároveň s touto činností sám 
napsal několik obsáhlejších písem
ností podvratného charakteru, v nichž 
zejména maskován smyšlenou posta
vou Danny Smiřického přímo osočo
val socia listické společenské a státní 
zřízení, kteréžto písemnosti sám rov
něž publikoval ve svém svrchu zmíně
ném nakladatelství,

t e d y

z nepřátelství k socialistickému spo
lečenskému a státnímu zřízení repub
liky prováděl podvratnou činnost 
proti jejímu společenskému a státní
mu zřízení a proti jejím národním 
zájmům, přičemž tento čin spáchal ve 
spojení s cizím činitelem a ve velkém 
rozsahu.

T ím  s p á c h a l

obžalovaný trestný čin podvracení 
republiky podle § 98 odst. 1, 2 písm. 
a/ b / tr. zákona.

N a v r h u j i  při hlavním líčení provést 
tyto důkazy:

1) konstatovat životopis a osobní vý
kazy obžalovaného;

2) vyslechnout prof. Dr. Vítězslava 
JRzounka DrSc. jako znalce oboru
literatury;

3) přečíst vyjádření FMV k poznatkům 
o zahraniční nakladatelské činnosti 
obžalovaného a jejích finančních 
zdrojích;

4) konstatovat obsah některých pub
likací, vydaných nakladatelstvím 
"68 Publishers” , a přečíst charak
te ris tické  úryvky, dem onstru jíc í 
podvratný a mnohdy mravně po
horšující charakter těchto publika
cí.

O d ů v o d n ě n í

této obžaloby bude zasláno Městské
mu soudu v Praze dodatečně vzhle
dem k okolnosti, že většinu doličných 
předmětů, tj. publikace nakladatelství 
“68 Publishers” , o je jichž podrobnou 
charakteristiku chci odůvodnění ob
žaloby opřít, jsem dosud nestačil pro
studovat, protože mi je rozkradly se
kretářky a rozpůjčily svým známým, 
kteří jim  je odmítají vydat.

V Praze dne 1. 4. 1984

Městský prokurátor
v.z.: JUDr. Bedřich Krupička v.r.

Milan Jungmann

Náchod a Josef 
škvorecký

“ Okruh vzdělanosti k Náchodu ne
sahá. Pročež v tom to městě neděje se 
nic nového, aniž hodného, co bych 
psal Tobě, Berliňanu oplývajícímu 
ho jností ducha nejznam enitě jších

mužů. Nejbarbarštější tohoto  lidu 
(svou řečí) bijí do uší a našeho jazyka 
neslyšeti kromě v našem kruhu. 
Ušlechtilé vzdělanosti jest u Čechů 
převeliký nedostatek; m ajíťsmysl jen 
pro hmotu, ne však pro vzdělanost, 
kterouž od svých hranic oddalují jako 
mor. V tom smýšlení vystavěli na bře
hu řeky dělící Čechy od Slezska h li
něnou chatrč, ze které voják rudo- 
bradý divokého pohledu číhaje vyrá
ží, cestující zadržuje a jim  mezi zapo
vězenými věcmi i knihy, jestliže je 
náhodou s sebou mají, odnímá. Knihy 
ty posílají se k nejvyšším soudcům, 
kteří o to pečují, aby morem tím ne
byli Čechové nakaženi.”

Tenhle dopis napsal latinsky v roce 
1814 tehdy proslu lý německý básník 
Christoph August Tiedge, když pobý
val na náchodském zámku — už dost 
obstárlý — se svou milenkou Elisou, 
tetou známé “ paní kněžny” z Babičky. 
Pikantní na tom je, že vůbec nejvyš
ším soudcem, jenž rozhodoval o osu
dech zabavených knih, nebyl nikdo 
jiný  než kníže Kl. W. Metternich, in 
tim ní přítel zmíněné paní kněžny. 
Dopis objevil, přeložil a uveřejnil ve 
sborníku “ Božena Němcová” , vyda
ném roku 1922 v Náchodě pod redak
cí profesora Václava Černého senio
ra — Alois Jirásek. A ten dodává, že to 
není psaní pro nás lichotivé a že, mar
ná sláva, jde na náš vrub.

Kdyby byl po sto třiceti letech po
býval na náchodském zámku nějaký 
potomek básníka Tiedgeho, třebas 
jako okupační důstojník wehrmachtu 
či úředník sicherheitsdienstu, byl by 
se taky zhrozil, jak.se pod zámkem 
švadroní barbarským jazykem. A m lá
dež ho ještě víc zbarbarizovalatím , že 
si ho přizpůsobila své mentalitě a 
svým potřebám v nezáviděníhodné 
lidské situaci. Zakrátko jeden ná
chodský mladík vložil tenhle úředně 
neopuncovaný jazyk do úst hrdinům 
svého prvního románu, Dannymu 
Smiřickému, Benovi, Ireně a dalším. 
Jaký div, že to zase “ bilo do uší” m no
ha ušlechtilým mužům, ačkoli okruh 
vzdělanosti už tehdy sahal až k Ná
chodu.

Vývoj jazyka je nepochybně jed iný 
nezadržitelný pohyb kulturní sféry, 
určitě rychlejší než proměny v ostat
ních oblastech. A tak by básník T ied
ge, kdyby ožil, ještě dnes zastihl na 
hranicích Čech četné rudobradé i 
oholené vojáky divokého pohledu, 
jak zabavují knihy cestujícím, aby ty 
nebezpečné nositele nákazy vzděla
nosti neprovezli do země a nedarovali 
je nějakým Čechům, kteří nemají 
smysl jen pro hmotu, ale i pro vzdě
lanost. Protimorová opatření zůstá
vají v platnosti a po sto sedmdesáti 
letech, jsou však prováděna dokona
lejší technikou, než jakou měl k d is
pozici rudobradý voják vesvé hliněné 
chatrči.

Otázka jenom je, zda to jde na náš 
vrub, jak mínil AI. Jirásek, na vrub



nás, co jsme před tím morem chráně
ni.

Jirásek, jak jsem se dočetl, je p ří
mým protipólem  Josefa škvorecké- 
ho. První prý vytvořil ve svém díle 
obraz společnosti, v němž se většině 
národa zalíbilo; druhý zpodobil české 
společenství tak, že to většinou pobu
řuje. Tento protiklad, vytvořeny k riti
kou, protik lad mezi dvěma rodáky z 
náchodského kraje, mi dává naději, 
že Josef Škvorecký se bude od Aloise 
Jiráska distancovat i v tom hle punktu 
a nebude nám ty  nejvyšší soudce, pe
čující o naši imunitu vůči moru cizác- 
ké vzdělanosti,(připisovat na vrub.

Ačkoli, upřímně řečeno, fakta jsou 
to vskutku nelichotivá. A hlavně 
smutná — smutná ve své neproměn- 
nosti. □

Milan Uhde

Spisovatel, který ví své

Bylo to někdy v zimě roku dvaapa
desát. Naše gymnázium pořádalo ta
neční zábavu. Nebylo lehké to prosa
dit. Ředitel, klasický suchoprd, který 
jako člověk i jako učitel dozrál za pro
tektorátu, byl zásadně proti. Studenti 
se mají učit, a ne trdlovat. Výbor sva- 
zácké skupiny se nevzdal. Někdo — 
dodnes nevím kdo — o tom dokonce 
napsal do mládežnické Směny. Otiskli 
to, přidali karikaturu, uvedli plnou 
adresu ústavu i suchoprdovo jméno
— a suchoprd couvl. Neobešlo se to 
bez kompromisů. Vymínil si napří
klad, aby studenti na zábavě de
monstrovali své smýšlění, to tiž aby 
přišli v modrých košilích. Nebylo 
snadné je pro to získat. Vyřešil to 
další kompromis: kluci budou tanco
vat v černém a s vázankou, jen místo 
bílého límečku bude zpod saka vyku
kovat předepsaná modř, děvčata si 
mohou dovolit nekomprom isní večer
ní šaty. Suchoprd o tom nevěděl, byl 
postaven před hotovou věc. Stali se 
z nás začínající politikové a vytušili 
jsme, že vítězíme a můžeme si ten 
drobný podraz troufnout.

Jako člen výboru jsem měl v sále 
Semilassa konat jakousi pom ocnou 
pořadatelskou službu. Nevnutili mi 
sice pásku, směl jsem tancovat, ale 
měl jsem mít — jak pravil suchoprd — 
oči dokořán a v případě nějaké ne
přístojnosti upozornit dospělé pořa
datele.

Toho chlapíka jsem si všiml okam 
žitě. Měl světlého, vysoko vyčesané
ho emana, žlutou, pestře pomalova
nou kravatu, zvláštně střižené světlé 
sako — teprve za pár let mně někdo 
vysvětlil, že je to střih “do flašky” — 
světlé kalhoty, dole jako trubky, kři
klavě barevně štráfkované ponožky a 
mohutné polobotky na tlusté podráž
ce obšité žlutou špagetou. Jeho part
nerka byla silně namalovaná, v úzké

černé rozstřižené sukni. Tančili po
divné. Bylo v tom cosi strojového, 
vzdalovali se od sebe a zase přib ližo
vali, ani jeden ani druhý nemluvil. 
Chlapík měl narudlou ekzematickou 
tvář a vypadal hluboce zabraný do 
toho, co dělá. Zahlédl jsem jeho ruku. 
Určitě to byl dělník z Královopolské 
nebo ze Sigmy.

Byl jsem vyškolen Mladou frontou, 
svazáckými estrádami a poučením, 
kterého se nám dostalo těsně před 
zábavou. Věděl jsem, že těm mláden
cům se oficiá lně říká pásci a že bych 
měl něco podniknout. Jenže aby bylo 
jasno: svou funkci pořadatele jsem 
nebral ani na okamžik vážně. Výbor 
musel jmenovat dvacet kluků, kteří to 
na sebe vezmou, aby se odrazily po
slední suchoprdovy námitky. Rozu
mělo se, že členové výboru se přihlásí 
dobrovolně. Na nepřístojnosti jsem 
nevěřil, a i kdyby k nim došlo, byl 
jsem odhodlán do ničeho se neplést. 
Chtěl jsem se naopak po celý večer 
co nejvíc věnovat jedné velice m ilé a 
hezké dívce, doufal jsem, že to strpí a 
že ji přesvědčím, aby se se mnou dala 
zapsat do kursu latinskoamerických 
tanců, který mistru Kadlecovi na 
poslední chvíli nečekaně povolili, a 
zdárný průběh zábavy mi byl přímo 
lhostejný. Eman mi nevadil a nemohl 
vadit ani nikomu jinému. Tančil v kout
ku pod balkónem, do nikoho nestrkal, 
byl jen jiný  než my. A pak ho vyvedli. 
Tancoval jsem právě dost daleko od 
něho a slyšel jsem, jak vykřikl: “ Co je 
vám, jste normální?” To už ho dva 
esenbáci drželi pod paží a prošedivě
lý pořadatel jim  razil cestu. Byl jsem 
zvědavý, co bude dál. Táhl jsem svou 
tanečnici za nimi. Když jsme došli do 
předsálí, opisoval už esenbák do zá
pisníku chlapíkovu občanku. “ Co?” 
křičel eman. “ Starý kvádro? Nemám 
na nový, živím nemocnou mámu.” 
Esenbák mu něco potichu řekl. Asi 
aby zmizel. “ Proč?” zařval. “ Copak 
nésu člověk?” Táhli ho ven. Mou pří
te lkyni už to nezajímalo. Chtěla zpát
ky do sálu. Ani mě nemusela pře
mlouvat. Zato jsem jí to všechno vy
ložil. Vyhazov byl zbytečný. Pořád se 
ještě páchají nesmysly. Tohle kurióz
ní tancování — pamatuju si přesně, 
řekl jsem kuriózní — přestane samo 
od sebe, až emani oplešatí a zestár
nou.

Proč jsem jí to vykládal? Eman mě 
přakvapil a zaskočil. Jako by měl kus 
pravdy, snad dokonce ten větší kus, 
ne-li celou. Nedojal mě starým kvád
rem ani nemocnou mámou. To mohla 
být obranná demagogie. Ale tomu 
poslednímu výkřiku, té zoufalé brněn- 
štiné jsem bůhvíproč uvěřil. Vzalo mě 
to. Zkazilo mi to náladu. Svět ztratil 
rovnováhu. Bohužel jen nakrátko. 
Dalo se to napravit. Výklad jsem ne
dělal ani tak přítelkyni, jako sám sobě. 
A ten zoufalý hlas jsem zapomněl.

O patnáct let později jsem v redakci 
Hosta do domu korigoval povídku

RASTO HLAVICA: MELODY

Josefa Škvoreckého Konec Bulla Má
chy dopsanou na podzim třiapadesát. 
Všecko se mi to znovu vybavilo a ne
dává mi to pokoj dodnes. Gejblík Bull 
Mácha byl blíženec toho chlapíka ze 
Semilassa. Taky ho vyhodili, když si 
chtěl v Národním domě na Vinohra
dech zatancovat po svém, jenže z té 
povídky jsem se dověděl, že jeho 
tanec nebyla žádná kuriozita. Kurio
zita jsem byl já a mí spolužáci v tom 
šaškovském kompromisním oblečení 
a celá ta těžce vybojovaná taneční 
zábava. Zato jeho tanec byl tanec 
džezové Atlantidy, která se u nás v pa
desátých letech propadla do moře. 
Pan Škvorecký ji zažil. Narodil se o 
dvanáct let dříve než já. Věřím však, 
že kdyby byl tenkrát ve dvaapadesá
tém v Semilassu na mém místě, měl 
můj věk a mou zkušenost, ale svou 
in tu itivní lidskost, stačil by mu ten 
výkřik, aby poznal, co se před jeho 
očima stalo. Aby se nedal svést žád
ným výkladem a trval na tom, že vyha
zovat někoho, protože tancuje jinak, 
je svinstvo. Aby prostě věděl své.

Mně tenhle výkřik nestačil. Takhle 
jsem později selhal ještě několikrát a 
před panem Škvoreckým jsem se ne- 
cítíval jistě. O to víc jsem ho obdivo
val a měl rád.

Pan Škvorecký věděl své vždycky. 
Je to součást nadání. Jako velmi 
m ladý muž napsal Zbabělce, ve kte
rých vylíčil, co jako ještě daleko 
mladší muž viděl v roce pětačytřicet 
ve svém rodném městě. Osobně ručil
i za všechno ostatní, co udělal a vy
tvořil potom. Když rozpoznal bojovní
ky za svobodu v roce osmašedesát 
jako tragikom ické postavy, napsal to 
do románu M irákl a já jsem si ho ob lí
bil ještě víc.

Už jsme se přes patnáct let nevi
děli, nemluvili spolu, nepsali si a já ani 
netuším, co svého ví teď. Rád bych se 
ho na to zeptal, když slaví ty šedesá



tiny. Bojím se, že to nepůjde. Ale mám 
pár jeho knih a čtu je jako vzkaz.

Když gejblíka Bulla Máchu vyhodili 
z Nároďáku, "šel po schodech dolů. 
Esenbák se díval za ním. Vy srali se na 
mě. A teď  sem na ně sám, řekl si trpce. 
Všichni se na to vysrali. ”

Ten pocit znám a učím se s ním žít. 
Znám sice i lepší pocity, ne tak boles- 
tínské, ale ten Bullův je prubířský: Co 
kdyby to skutečné tak bylo?

Příběh končí, Bull se dal "po ná
městí dolů a za chvíli se ztratil v mlze, 
v n iž se rozpouštěly zlatě koule p o 
uličních luceren." Už se nikdy nedo
vím, jak žil dál. Dostal se ještě někdy 
jaksepatří na parkety?

Název povídky napovídá: Ne. S Bul- 
lem byl doopravdy konec. Jedno se 
však nedá zpochybnit: Nedonutili ho 
tancovat jinak, než se naučil, než se 
mu líbilo a než mu bylo vlastní.

Pane škvorecký, rozumím tomu 
dobře? □

Josef škvorecký

Konec Bulla Máchy
Gejblík Bull Mácha se opíral o zá

bradlí na rohu u City. Do ulic pomalu 
padal řídký opar sychravého večera, 
smazával ostré rysy v tvářích lidí, 
kteří táhli kolem, a v ulicích se pro
bouzel velkoměstský ruch nedělního 
odpoledne. Za stříbrošedými závoji 
té podzimní sychravosti rychle vy
skakovala rozsvícená okna výkladů a 
kaváren — a obličeje dívek, které Bull 
Mácha lovil v davu bezvýraznýma oč i
ma, jako by pod tou dvojmocnou ma
g ií m lhavého šerosvitu umělého 
osvětlení získávaly nové, tajemné a 
lepší půvaby. Jejich mlžná krása do
týkala se gejblíka Bulla Máchy téměř 
bezbolestně, a on v hloubi srdce in
tenzívně zatoužil přiblíž it se jim  tam, 
kde — jak se domníval — je možné 
přib líž it se jim  nejvíc: v^kavárně, v ně
kterém z tanečních sálů, je jichž zářící 
okna prosakovala už na několika 
místech Prahy pavoučím závojem, 
který pomalu padal na město. Byl lis
topad, léta Páně našeho letopočtu 
1953.

Postava opřená o železné zábradlí 
na rohu Vodičkovy ulice a obrácená 
nízkým a pečlivým účesem k planou
címu vchodu Sovětské knihy předsta
vovala vlastně jakousi přežívající 
lidskou fosilii. Ve věku dvaceti devíti 
let si František Mácha říkal a dával si 
stále ještě říkat starou přezdívkou 
Bull a nejasná představa o velikém 
spiknutí proti čemusi neurčitému, 
o spiknutí, k němuž sám sebe počítal, 
dala se vyjádřit — a kdysi také bývala 
vyjadřována — titu lem  gejblík.

Nyní stál gejblík Bull Mácha na 
rohu u C ity a srdce mu rvaly půvabné, 
kosmeticky zlepšené obličeje mla
dých žen, i jakýsi podivný, psí nostal

g ický pocit touhy a smutku. Byl sám, 
ruce zastrčené v obrovských kapsách, 
a ze svrchníku, střiženého přísně do 
flašky, který měl límec široký jako 
m in is tra n ts k ý  k re jz l, vyčuhova la  
drobná hlava, ozdobená pečlivě ulí
zaným emanem. Z ní hleděl pár bez
výrazných, vodově šedých očí, tupě, 
otráveně, zoufale. Levou nohu měl 
Bull zaháknutou podpatkem za že
leznou traverzu zábradlí, koleno vy
točil co možná doleva, a protože si 
povytáhl úzkou nohavici, aby se mu 
na kolenou nedělaly boule, mohl 
kdokoli jakkoli komentovat černo- 
žlutozelené pruhované ponožky a 
žasnout nad goticky zdviženými špič
kami jeho maďarek. Zvláště ty maďar- 
ky, posazené na tlustou podezdívku 
bílou jako sníh, třpy tily  se oslnivě 
v klesající mlze, jako by to byly nějaké 
korunovační k lenoty, ošetřované 
s nesmírnou láskou a určené pouze 
pro slavnostní příležitost.

Ale duše Bulla Máchy byla smutná. 
Stál vztyčen a bez pohnutí jako skála 
v příboji, mimo dav protékající z tra fi
ku do Vodičkovy ulice a opačně, sám, 
osamělý, opuštěný. A v bolesti, která 
mu svírala srdce, vzpomněl šl na jiné 
večery jiného věku, ale podobné po
časím, šerosvitem, zimou a osvětle
nými okny, kdy tu nebyl sám, kdy se 
tu tísnily celé tlupy jeho vrstevníků a 
pardů a vzduchem létala podivná, 
nikdy předtím neslyšená krásná slova 
esoterické řeči, kdy odzdola z Boule- 
vardu zněl d ixiland Graeme Bella, na
hoře ve Fénixů zpívala Frankie Sm ith- 
ová a troub il Leslie "J iver” Hutchin- 
son a z podzemní vinárny příjemně 
rvaly uši ostré bebopové riffy  Dunce 
Brože. Kam se zřítily ty časy? Kde je 
Kandahár, ten tenorák s černošskýma 
kudrnama na hlavě? A Harýk? A Lu
cie?

Gejblík Bull Mácha zbyl z nich 
všech sám. Věděl přesně, kde jsou, 
a byla to jenom obrazná, řečnická 
otázka, která vyplula na hladinu nos
ta lgických smutků. Tenorák Kanda
hár, který se ve skutečnosti jmenoval 
Nývlt, se stal architektem a má místo 
ve Stavoprojektu, oženil se, jeho žena 
chodí na koncerty komorní hudby a 
studuje operní zpěv. Tak skončil 
gejblík Kandahár. A Venca Štern, ten 
trom boňák s nádherně praskavým 
tailgate stylem? Je vedoucím nějaké 
fabriky na kinoplátna v pohraničí. A 
Harýk sedí pro ilegální pokus o pře
chod státních hranic a Lucie mu za
chovává věrnost a dělá sekterářku na 
ÚRO.

Jenom on tu zbyl, neoženil se, ne
stal se ničím jiným , než byl v dobách 
nylonového věku, neztratil ochotu 
bít se do krve o vstup na veřejnou 
nahrávku Karla Vlacha, která — jako 
on — zbyla jediná ze všech těch nád
herných věcí. Byl sám, poslední své
ho rodu, a když chtěl najít duši aspoň 
trochu spřízněnou, musel chodit v

partě se sedmnáctiletými hošíky, 
kteří už ani nevěděli, co slovo gejblík 
znamená.

A tak stál na rohu u City, na tom 
historickém místě zašlého světa, pře
skakoval očima z tváře na tvář a říkal 
si Do prdele, není tu nikdo, nikdo 
v celý Praze. Neměl kam jít. Byl na
třený.

A vtom se z proudu lid í vyhoupla 
známá tvář.

“ Maku! Hej! Maku!” zvolal Bull 
Mácha a odlepil se od zábradlí. Zná
má tvář se zdvihla, hledala chvilku 
v mlze a pak se rozšklebila přátelským 
úsměvem.

“Tě noha, Bullesi,” řekl povadlý 
mladík ve vojenském kabátě s ošou
panými černými nárameníky bez 
označení zbraně, který před sebou 
strkal zánovní dětský kočárek. Po 
boku mu táhla odbarvená bývalá 
luketka, v obličeji ještě povadlejší, 
svrchovaně otrávená.

“ 'maráde, jak se vede?” pronesl 
Bull zpěvavými přízvuky nylonové 
intonace, všechna c zúžena,všechny 
koncovky protaženy. Vojín uchopil 
nabídnutou ruku a pronesl stejným 
způsobem:

“ 'to vysrknutý, Bulle. Stojí to za 
hovno.”

Bull mrkl po vojínově družce, ale 
Makovo drsné slovo se jí zřejmě ne
dotklo.

“To je manželka,” řekl vojín.
“Těší mě,” Bull jí podal ruku. Man

želka se mu lhostejné podívala do očí.
“ 'se známe, ne?”
Bull se zadíval na ty polosmyté ry

sy, a najednou s e ,mu před zrakem 
vzpomínek začaly měnit. Cítil, že ho 
skoro zamrazilo.

“ Fakt!” řekl. “ Vy ste — ty seš — 
Maggie Vančuříková, ne?”

“ 'smě nemohl poznat, žejó? Seš 
z toho vedle, ne?” odříkávala nepří
jemným hlasem a Bullovi se zdálo, že 
na něho má vztek, že ho skoro nená
vidí.

“ Hovno, Maggie, 'tje  to ale doba, 
co sem tě neviděl. Tos to eště válela 
s Jackiem Petráčkem 'ksem si mys
lel — ”

“Ze na něj budu čekat, né? Seš 
dobrej!”

“ No né. Dyť von tenkrát vyfás — ko- 
lipak?”

“ Šest,” pravila úsečně.
“ No tak to né. Karamba, sem ale 

rád, že vás vidím, 'bych vám měl vlast
ně gratulovat."

“ K čemu?” zeptal se udiveně vojín. 
“ K sňatku, né? Dyž sem to nevěděl, 

dyž ste se brali, tak aspoň teď, že."
“ Nechceš nám taky gratulovat k fa- 

kanovi?” zeptala se Maggie a v jejím 
hlase se jí znovu zachvěla ozvěna 
hlubokého vzteku.

“To je váš potomek?” řekl Bull a 
rychle poobdivoval bleďoučké a taky 
jakoby zvadlé děťátko, které spalo 
pod ukoptěnou peřinkou v odřeném 
kočárku. Tohle že je Maggie? blesklo



mu hlavou. Ta zlatovlasá kristýnka 
z Bílý Labutě? Ta, co vyhrála soutěž 
v jitte rbugu ve Slovanským domě 
v šestačtyřicátým? To je nějakej omyl, 
ne?

"A ty seš furt na vojně, Maku?” ze
ptal se rychle, aby na to nemusel my
slet.

“ Vidíš, ne?”
“ To tam seš už ňák dlouho." 
"Kroutím  třetí jár, vole."
“ 'ti někdo shodil posudek, co?"
“ 'si piš. Ale já si tu kurvu pamatu- 

ju .”
“ Kerá svině to je? 2e bych ho někde 

za rohem prokédroval. Můžu sehnat 
partu — "

“  'si vyřídím vosobně,” přerušil ho 
Mak.

“ No dobrý,” řekl Bull. “Ale už tě 
pustěj, ne?”

“ Prej na velikonoce. Prej nás zruší,” 
řekl Mak. “A co ty furt, Bulle? Seš 
furt, jaks byl, čeče. Na tobě není nic 
znát, jenom, že na všechno sereš."

“To Bull děál dycky, ne?” pravila 
manželka. “ Nebo déáš něco jinýho, 
Bulle?”

Slova manželů Bulla potěšila v h lu
binách duše. Ano. Vždycky na všech
no sral. A sere. A bude srát.

“ Depak,” řekl. “ Dělám fu rt to samý. 
Mě nepředělaj.”

“ To řikáš,” pravit vojín, “ 'bys ale 
mrkal, dyby tě frk li k pétépé.”

“  'sem byl taky na vojně, né?”
“ 'nže né u pétépáků. A jak dlouho, 

vole?”
Bull Mácha se spokojeně zasmál. 
“ Tři měsíce, vole. 'sem simuloval 

noční pomočování."
To rozveselilo i zachmuřenou man

želku.
"A seš fu rt svobodnej?” zeptala se. 
“ Úplně,” řekl Bull.
“A ženit se nebudeš?”
Bull se znova zasmál.
“ Do toho se neženu,” pravil.
“  'by ses skoro ale měl,” ušklíbla se 

manželka, “ 'sli to chceš eště vůbec 
dohnat.”

V očích jí znovu zablýskla vzteklá 
světýlka. Sakra, řekl si v duchu Bull, 
copak já můžu za to, že si spískali fa- 
kana?

“A co, chodíte tancovat, někdy?” 
zeptal se, aby odvedl řeč jinam. A 
taky aby zjistil — aby se u jistil — 

“ Tancovat?” podivil se Mak. “ Má
me, čeče, jiný  starosti. To máš fakan, 
to něco stojí, né? A na tý zasraný vo j
ně čoek hovno vydělá.”

Plamínek, který se Bullovi rozhořel 
v srdci, když spatřil dávného parda, 
zvolna skomíral.

“ No ale — džez eště žereš, ne?" 
zeptal se zpříma.

Mak pokrčil rameny.
“ Nemám na to čas, čeče. Stojí to za 

vyližprdel.”
“ Maku, musíme hnout kostrou,” 

pravila manželka. “ Jestli chcem do 
toho bijáku.”

“Jo,” řekl Mak. "Dem vod půl šestý

do bijáku a musíme fakana frknout 
k matce."

“ Tak jó, to děte,” řekl Bull.
“ Vobjev se někdy," řekl Mak. “ Bej- 

vám v neděli doma. Sfouknul sem to 
s lampasákama.”

“ Přídu,” řekl Bull. “ Mějte se fa jn.”
“Tě noha,” řekl Mák a podal mu 

ruku.
“Ahoj, Bulle,” pravila zvadlá dívka, 

která kdysi bývala Maggií Vančuříko- 
vou.

“Ahoj, Maggie,” řekl Bull. “Ahoj.”
Vojín se opřel do kočárku a zařadili 

se do proudu. Bullovy bezvýrazné 
oči je chvíli provázely. Manželka na 
sobě měla nějaký starý kabát, zhubla 
do něho, visel na ní jako na věšáku. 
Maggie! Do prdele, kde to všechno, 
všechno je? A Mak! V šestačtyřicá
tým, v sedmačtyřicátým, každej tej- 
den pětkrát v Bulvárce! A teď na to 
nemá čas. Nemá čas! Na co jinýho má 
mít člověk čas?

Bull se znova zadíval na nedělní 
procesí v mlze, která mezitím zhoust
la. Nahoře nad městem byla už noc a 
všude rozsvítili p ou ličn í lucerny. 
Visely jak medové koule rozpouštějí
cí se v mlíče a kolem nich se v mlze 
dělala rozplizlá zlatá kola. Všichni se 
na to vykašlali! Cítil to jako zradu. 
Báli se nebo co. Všichni do toho byli 
celý nadšený, a pak toho tak děsně 
najednou všichni nechali. Stačilo, 
když zavřeli podniky, vyházeli jazzy 
z kafíren, a oni se na to na všechno 
vysrali. Ale mě nepředělaj. Nikdy! 
pomyslel si Bull a zvedl se v něm od
por a vzdor. Já pamatuju začátky. 
Ještě když se nosil gejblovský knírek. 
Já pamatuju dobu, kdy nás po trafiku 
honili kvůli havlům protektorátní 
policajti a kdy se místo šlajfky vázala 
tkanička od bot. Já nosil ta try a syreč
ky a pásky pod zadkem, a ve čtyřia- 
čtyřicátym  mé policajti voholili na 
strážnici dohola a pak mě vyrazili 
z akády a frk li mě k techniše nóthilfe. 
Na to nezapomenu. Já na to nezapo
menu. Mě nepředělaj!

“ Pochválen Pán Ježíš Kristus, 
Bulle!” ozvalo se vedle něho. Ohlédl 
se.

Před ním stál bleďoučký pásek 
v zimníku s rameny, která byla skoro 
připažena, ve výstřihu kravatu jak 
benátská noc a nabrilantinovaného 
emánka na čele. Přátelsky se na něho 
zubil.

“ ’š na věky,” řekl Bull.
“ Hele, Bullesi, pod’ se m nou,” zvo

lal páseček a pořád se zubil.
“ Kam deš?” zeptal se Bull.
“ Do Nároďáku na Vinohrady. Čeče, 

vaří tam dnes Honza Langr.”
“ Neval.”
“ Fakt! Pustili to prej na poslední 

chvíli. Nikde na to nejsou žádný pla
káty.”

“ Fakt?”
“ Fakt. Dem, Bulle! Bude tam ná

řez!”
Honza Langr!

“ To válí s tou bebopáckou partou?” 
“ Samo. Rytmus padesát tři. Zpívá 

Věra Fuxová.”
Věra Fuxová! Vlna vzdoru, která 

rostla v Bullově duši, nabyla konkrét
ní podoby. Když se na to všichni vy
kašlali, já se nevykašlu!

“ Dem!” vyzval pásečka a prudce se 
odlepil od zábradlí. Páseček klusal 
vedle něho. Dali se po Václaváku 
vzhůru, oba ruce v kapsách, ramena 
svěšená, a na ulízaných hlavách se 
jim  zrcadlily mlhavě zlaté koule roz
pouštějících se luceren.

“ Kde teď  makáš, Bulle?” zeptal se 
páseček napůl s úctou, napůl se 
zájmem.

“ V expedici ve sběrnejch surovi
nách."

“ Kape to?"
“Jo. Ale po kapkách.”
Chvíli mlčeli. Pak řekl páseček: 
"Vole, Prdlas dal dohrom ady partu, 

to víš? Vařej každej čtvrtek u nich."
“ 'k vypadaj?” zeptal se Bull. 
“ Prdlas trubka, Šmejda kláras, 

Ráthauskej basa, Bimbo drums. Při
táhni někdy kytaru, Bulle.”

“ 'bych moh,” řekl Bull. Po chvíli se 
zeptal. “A vodvazujou se?”

“ Budeš mrkat, Bulle! Přitáhni kyta
ru, a uvidíš!”

“ Dobrý,” řekl Bull. Zahnuli přes 
park kolem Muzea. Tam bylo husté 
šero a lidi spěchali do osvětlených 
ulic. Prošli parkem a kráčeli rychle 
ulicem i nahoru ke svaté Ludmile. 

Páseček znovu navázal hovor. 
“ Říkala Líza, že tam bude."
“ Kerá to je?” řekl Bull.
“ Ta z Perly. Ta, co se na Silvestra 

sežrala U vopuchlejch.”
“Jak jí vynesli, jo?”
“ No ta. Co přeřízla Hekáče.”
“ Ty s ní chodíš?”
“ Ne,” pravil páseček. "Vona na mě 

sere. Ale je to klasa, né?”
“ No, je dobrá, to je,” řekl Bull. To 

je, řekl si v duchu. Ale co je to proti 
Lucii? Proti tomu, co byla Lucie? 
Vzpomněl si na nějaký jiný  večer, 
taky byli na Vinohradech v Národním 
domě, tenkrát tam hrál Terš a Lucie 
měla žluté šaty se zvlněným lemem 
sukně a tancovali spolu boogie, paty 
přes špičky —

Proč to vůbec všechno zvadlo? A 
kdy to zvadlo? A jak? Přišlo to nějak 
samo od sebe a nikdo si toho nevšim. 
Ale přišlo to, a nakonec zůstal ze 
všech jenom on, sám. A Lucie mu 
chyběla. Tak dlouho už nebyl s po
řádnou holkou, jako byla Lucie. Znal 
už jen sajdy těchhle mlíčňáků. Byl na 
ně moc starý. Byl mezi nima celý věk. 
Bolestná touha zmáčkla Bullovi srd
ce. Kam jste zmizely, kristýnky? Do 
prdele, kam?

Přidali do kroku. Okna Národního 
domu svítila jasné přes náměstí. Šli 
k nim, větší a menší postava, větší a 
menší eman, ramena do flašky. Jak se 
rychle blížili k cíli, řekl menší eman: 

“ Je div, čeče, že to povolili."



“ Přišli na to, že sou lidi votrávený," 
řekl Bull.

Páseček se zachechtal.
“Jako u nás,” ře k l." 'by chtěli, aby- 

sme chodili krákorat do néjakýho 
souboru, čeče. Ňáký rusácký volovi- 
ny a takový blbosti. Na to jim  seru.” 

“Ty seš v esčéem?”
“Sem. Kolektývně. ’se nás nikdo 

neptal, jestli chcem, nebo né. 'by 
chtěli, abysme si hráli na honěnou, 
vole ’se jim  na to každej vysere.”

“ ’je jasný,” řekl Bull, ale v duchu se 
ho dotkly pochyby. Ale mě nepředě- 
laj, řekl si znovu. Mě ne. Nějakejma 
schůzema, to akorát! Na všechno 
seru, říkal si v duchu. Mě nepředělaj!

Okna v prvním patře Národního 
domu vylévala jasné proudy světla na 
náměstí, teď  už docela tmavé. K nebi 
temně čněly stěny kostela a slabé 
bylo slyšet varhany. Před vchodem 
do Národního domu se černaly posta
vy a pára, která jim šla od úst, se mísi
la s večerní mlhou. Prošli skleněným 
turniketem do haly, a jak je turniket 
jednoho po druhém hodil dovnitř, 
zazněl jim v uších vzdálený poryv 
líbezně divoké hudby.

“Slyšíš? Už to rozpalujou!” pravil 
vzrušeně páseček. “ Honza Langr 
se vodvazuje!”

Bull se zastavil. Dolů se schodiště 
padaly ostré, kovové tóny zalykající
ho se vibrafonu.

“ Dobrý!” řekl Bull a oba se rozběhli 
po schodech nahoru, poháněni ne
dočkavostí. Muzika se mísila se šu
mem naplněného sálu v tu  dobře zná
mou, odedávna známou kulisu. Dali 
si kabáty do šatny a pak se — přes ten 
spěch — zastavili před zrcadlem. 
Vedle zrcadla visel plakát s karikatu
rou předpotopního potápky a pod 
ním byl nápis DĚKUJEME PÁSKŮM, 
ŽE NENAVŠTĚVUJI NÁS PODNIK!

“ Hele,” řekl páseček. “ 'ksi tady 
kecaj rozum, vidíš?"

“ Na to se vyser,” řekl Bull.
Pekelně krásná muzika je táhla 

dovnitř, ale síla zrcadla byla mocná. 
Objevili se v jeho lesklé a hodně 
uhmatané hladině, malý a velký 
eman, vytáhli obrovské hřebeny a 
začali se načesávat. Kdekdo mohl 
teď  komentovat i Bullovo sako, prima 
anglická látka, u níž krejčí — dosud 
soukrom ý — vyrobil pytlovitý oděv 
s řadami knoflíků našitých po stra
nách a s límcem vybíhajícím vzadu do 
špičky. Bull Mácha dočesal emana, 
přitáhl si šlajtku. V různých dávných 
dobách mu zdobil malou hlavu havel, 
kanadský trávník, američka, eman. 
Kravata vyrostla během let z uzlíku, 
odpovídajícího tkaničce do bot, k 
roztaženému americkému veleuzlu, 
který se dal uvázat jen za pomoci 
vid ličky a svítil mu teď  pod bradou. 
Upravil si ho, prudce máchl rukama 
dopředu, aby si je uvolnil v rukávech, 
pak zahákl palce pod límec a usadil 
pytlovitý kabát na ramena. Nakonec 
přejel dlaní učesaného emana a obrá

til se. Byl hotov. Byl hotov jít. Byl 
hotov přistoupit k obřadu, v němž — 
nikdy o tom nepřemýšlel — cítil smysl 
života.

Už nevnímal, že páseček klusá 
pořád vedle něho, a vešel do sálu. 
Postavil se do rohu a nejdřív ze všeho 
se široce rozhlédl. Pohledem, který 
najednou nebyl bezvýrazný, ale 
dychtivě zářil, přehlédl orchestr na 
zvýšeném pódiu. Úsměv zalil drobný 
obličej, skoro šťastný úsměv. Vibra- 
fon, nad ním Honza Langr. Mával 
kouzelnický paličkama přes kovové 
plotny, třepal hlavou, šklebil se jako 
šťastný idiot. A divoký foxtro t padal 
z pódia. Vedle Věra v moderních ša
tech, kroutila pěknými boky, rukama 
tleskala do rytmu. A Kyntych, tvář 
skloněnou nad trumpetou zdviženou 
vzhůru. Rocman s b re jličkam aas kla
rinetem. A mrňavý Vondrass tenorem 
v hubě. Hráli a hráli. Pane, hráli! Po
ledňák za nima zběsile m látil do bub
nů, chvílemi jemně, pak prudkým 
breakem vedle akcentu a hned zase 
skluzem přes dřeva do rytmu, hráli, 
pánové, hráli! V Bullovi rozkvetla 
báječná nálada, docela m imovolně 
začal podupávat gotickou maďarkou 
na parkety tanečního sálu a visel tím 
pohledem, naplněným teď  zbožnou 
rozkoší, na paličkách zmítajícího se 
vibrafonisty. A zoufalý vzdor, který ho 
tísnil celé odpoledne a ještě těsně 
předtím, než zaslechl tuhle kapelu, 
změnil se ve vítězný pocit jis toty, že to 
trvá, že to nezardousili, že je to stejný 
jazz, jako byl, a stejné houfy lidí k ně
mu tancujou, a zní stejně drze, jako 
vždycky zněl, a že vůbec nikdo nikdy 
ze světa neodstraní tuhle muziku, 
tenhle svět, do něhož on jedině patří.

Pak se začal rozhlížet po holkách, 
protože zatoužil po tanci. Chtěl to 
mít všechno, požitek hudby i požitek 
ženských, k téhle muzikální boho
službě patřila kristýnka, které jezdí 
v nervech jako jemu opožďující se 
synkopy špinavého tónu sw ingující- 
ho tenoráka.

A vypadalo to, že mu štěstí přeje. 
Kolem pódia se zrovna táhla luketa, 
smýkaná sem tam nějakým nemeh
lem. Na nádherné riffy  a swingový 
rytmus přešlapovali ti dva, jako kdyby 
byli na čajovém dýchánku v Horních 
Bukvičkách. Chvíli se na ně díval, 
drobný obličej mu ozdobil pohrdavý 
úsměv. Viděl, že dřevo šláplo luketce 
na nohu a luketka se zatvářila otráve
ně. Pochopitelně. Měla černou sukni 
k tělu, široký černý nylonový pás a 
blůzu s velkým i květy. Obličej krásně 
namalovanou kraslici. Ten blbec s ní 
byl oblečen jako Honza z Bezu. Bull 
měl pocit, že mu tu ženskou přivedl 
dnes do cesty osud. Podobala se 
Lucii v nejlepších letech. Klasa. Byla 
na ní vidět klasa, která chyběla žen
ským těch pásečků, co byli teď  jeho 
nouzová parta.

Kapela dohrála a vendelín odvedl 
luketku ke stolu. Uklonil se, luketka

chladně poděkovala a sedla si nad 
sklenici limonády. Ke stolu přisedl 
nějaký chlápek v černých šatech a 
s bezvýraznou kravatou.

Vibrafon spustil znovu. Bull sebou 
trhl a v okamžiku stál před luketkou. 

“ Smím vás požádat, slečno?” 
Pohlédla na něho modrýma očima: 
“ Prosím."
Vstala. Bull položil dlaň na nylono

vý pás a už si ji vedl. Začal obyčejným 
foxtrotem , ale hned ucítil, že luketka 
tancuje báječně.

“Že válej, slečno, co?” řekl.
Znovu na něho pohlédla modrýma 

očima. Čekal nějakou vřelou, nad
šenou odpověď, nějaké přitakání na 
svoje vyznání víry. Ale místo toho 
řekla jenom:

“ Prosím?”
Znělo to skoro nepřátelsky. Skoro 

nepříjemně. Aspoň měl dojem. Jako 
když fajnovky brání svou pověst. Ale 
nevěřil tomu.

“ Líbí se vám, jak hrajou?” zeptal se 
nejistě.

“ Dost.”
Zkusil složitější krok. Odpověděla 

okamžitě. To mi asi prve nerozuměla. 
Je to oukej. Pustil ji daleko od těla a 
zkusil odvážnější figuru.

“ Ne! Nechte to !” řekla prudce. 
“ Nechcete se vodvázat, slečno?” 
“ Prosím?”
“ No nechcete se trochu zhoupnout? 

Prostě dát trochu víc šťávy do toho 
umírání?”

“ Ne. Jen tancujte jako prve.”
“Ale poďte,” řekl Bull zoufale. 

“ Děte. Dyť tancujete tak prima. To je 
škoda jenom takhle šlapat zelí.”

“ Mně se to líbí.”
“Ale dyť to nemá vejšku, slečno! 

Poďte!” opakoval a znova se pokusil 
o nějakou fantastičtější variaci, než 
je foxtrotový šroub. Ale ona zůstala 
stát a on se trapně utrhl. Zastavil se.

“ Nedělejte to !” řekla výhrůžně. 
“Jestli chcete dělat vostudu, tak si na 
to najděte někoho jinýho!"

“Jak to vostudu, slečno?” Vzal ji 
znova kolem pasu. Povolila, ale cítil, 
že pod květovanou blůzou má svaly 
na zádech napjaté. "Jak to vostudu?” 

“ Však vy víte. Já páskovský tance 
netančím.”

Bullovi se zastavilo srdce. Nevěřil 
vlastním uším. A v hlubinách duše ho 
zase zabolelo.

"Nepovídejte, slečno,” řekl. “ Dyť 
tancujete jako šampión. Tak jaký 
tance teda tancujete?"

Pravila jako článek z Mladé fronty: 
“ Všechny, ale slušným způsobem. 

Jestli se vám to nelíbí, tak mě vodveď- 
te sednout.”

"Slečno! Dyť je to votrava, jenom 
takhle dělat chromý!"

“ Mě to stačí,” řekla.
Langr udeřil do vibrafonu a Věřin 

hlas jasně zazněl:
“ Rytmus máme rádi!” zpívala. “ Ryt

mus každý z nás!”
Vzalo ho to. Ta káča to přece nemů

že myslet vážné!



“Tak podivte, slečno!” pravil rázně, 
pevněji chytil za ruku, přešlápl nalevo 
přes špičku, pak rychle zpátky a zase 
a zase s patama i špičkama přitom 
stepoval o parkety. Krásně do toho 
rytmu. Byl v tom kus uměni. A náhle 
ucítil, jak mu škubá rukou, za kterou 
ji drží, a snaží se vyprostit.

"Pusté mě! Pusté mě!” syčela, od
strčila ho od sebe. Zůstal bezmocně 
stát, svěsil ruce a užasle na ni zazíral.
V očích jí opět blýskla nenávist.

“ Na tohle si opatřte nějakou sajdku, 
ne mě!” vykřikla, o točila  se a zmizela. 
Bull se vzpamatoval, teprve když si 
uvědomil, že sq na něho šklebí něko
lik párků, které tančily kolem. Cítil, že 
rudne, otočil se a odešel ze sálu. Srd
ce mu tlouklo. N e jd řívho tém ěřom rá- 
č ilo  vědomí, že mu udělala ostudu. 
7Me ve foyeru se vzpamatoval a ucítil 
zas tu odpolední úpornou, psí bolest 
v hlubinách duše. Jak mohla tohle 
udělat!

Postavil se k zábradlí a začal ji 
prudce nenávidět. Ta kurva! Nakonec 
je to nějaká esčémačka. Pitomá jako 
všechny. Ale sladký obraz té tváře se 
nedal jen tak vyhnat nadávkami, které 
v duchu chrlil na dívčinu hlavu; jako 
by křísil k životu jiné  tváře m inulosti 
a nepříjemně bolel.

“ Ahoj, Bulle!” pozdravil ho chlápek, 
který právě přišel po schodech naho
ru.

“ 'hoj, René.”
“ Co nejsi vevnitř?” zeptal se chlá

pek René. Býval to taky gejblík a po
tápka. Pak se oženil. Pak se na to taky 
vykašlal. Co tady vůbec pohledává?

“ Dávám si vodech,” řekl Bull. “ Kde 
máš pani?”

“ Šla na hajzl. Pod’ se mnou. Zatim 
to vom rknem .”

“Je tu hovno,” řekl Bull. “Jedině že 
vaří Langr.”

“A de mu to ,” René nastražil uši. 
‘‘Sou pořád ve form ě.”

“ Nojo. Jenže ze starýho Rytmu 
čtyřicet vosům zbyl jen Langr a Věra. 
Ty vostatní sou noví.”

“Ale vodvazujou se.”
“To jo ,” v Bullovi se probudila ne

určitá naděje. “Tak ty ses na džez pře
ce jen eště nevysral, jak vid im .”

“ No,” řekl René, “to je fakt. Já si 
dobrej flák dycky rád poslechnu.” 

Pak se o točil k Bullovi a pravil po
učně: “Ale přece jen, víš, Bulle, klasi
ka ■to neni.”

“To ne. To teda neni,” řekl Bull a 
naděje zase umřela, dřív nežse mohla 
narodit. “ Klasika to teda neni,” pravil 
ironicky, ale zdálo se, že to Renému 
nedošlo.

“Sou tu nějaký štětky?” zeptal se 
klidně.

“ 'se dem podívat, ne?” řekl Bull. 
Ale naděje umřela. Nestál už o to být 
s Reném.

Postavili se do jednoho z vchodů a 
obzírali sál. Bull hledal svou luketku. 
Našel ji. Tancovala s monem, který si 
prve přisedl k jejímu stolu. Učesaný, 
n ijaký foxtrot. K zblití.

“ Dívej, neznáš tuhle ženskou?” 
zeptal se Reného. “Tu s tim černým 
nylonovym páskem tadyhle na kraji. 
Tu b londýnku.”

René se zadíval tím směrem.
“Tu neznám. Ale neni marná.”
“To ne,” řekl Bull. “Co to může bejt 

zač?”
“ Nevim. Asi nějaká sexuální pra

covnice. Aspoň na to vypadá.”
Bull se trpce zasmál.
“ 'slim, že seš vedle,” řekl a pak po

zdravil Reného manželku, která se 
k nim připojila. “ Dobrý večer.” 

“ Dobrý večer.” Měla úzké rty jako 
mrtvola, natřené nějakou fialovou 
růží. Na hlavě naondulované vlasy 
jako beránek.

“Chceš tancovat, Jarčo?” zeptal se 
René.

“ Mhm,” pravila koketně.
“ Pudeš taky, Bulle?” zeptal se René 

ze zdvořilosti.
“ Jo, pudu taky na parkety,” řekl 

Bull. Manželé odpluli. Bull se rozhlédl 
a uviděl jakousi kristýnu, která právě 

řišla a kterou znal. Od těch pásečků. 
íkaia si Evita.
“Ahoj, kremrole,” pozdravil ji. 
“ Těbůh, ašante.”
“Sklouznem se?”
“ Tak jó ,” řekla. Odvedl ji na parket. 

Kyntych právě troubil sólo, ve střed
ní poloze, pekelné, rychlé, bopové 
sólo. Č tyřiadvacetinky ve foxtroto- 
vém tempu. Bulla zase popadl zoufalý 
vzdor. A když se na to všichni vyflákli, 
když můžou bejt takový káči jako ta, 
tak hezký a přitom tak pitomý, já zů
stanu stejnej! Mě nepředělaj! A když 
nechtěla ona, Evita proti tomu nebu- 
de.

Chytil dívku Evitu a pustil se do 
provozování všeho, co uměl. Dívka 
Evita netancovala zle. Zůstali v rohu 
sálu, vytvořili si soukrom ý parket na 
ploše několika čtverečních metrů, a 
tam Bull dělal divy. Naschvál. Děkuje
me páskům, že netancujou výstřední 
tance. O točil dívku Evitu, až jí sukně 
vyletěla vysoko nad kolena. Tady to 
máte! Langr zabušil na vibrafon a 
všichni do toho vpadli. Vyli, kvíleli, 
ječeli. Buben do toho. Zašustila činel. 
Bull dělal divy a cítil, že to je něco 
velikého, co dělá, že to je všechno, 
co se tady dá dělat, co se v životě dá 
vůbec stihnout —

A najednou ho někdo vzal za rukáv. 
O točil se nevrle a uviděl číšníka.

“ Co je?” utrhl se na něj, ani nečekal, 
co mu řekne.

“ Pane,” pravil číšník. “ Takhle se tu 
tancovat nesmí.”

Popadl ho vztek.
“Jak to?”
“Je to zakázaný. Jinak byste musel 

opustit parket.”
“ To je pěkný,” řekl Bull. “Vlezte 

mně na hrb. 'sem zaplatil vstupný, tak 
teď s i tady můžu dělat, co budu ch tít.” 

“ Já vám říkám, že tohle se tady tan
covat nesmí. Výstřední tance sou za
kázaný.”

“Vyližte mně prděl,” Bull se obrátil 
k Evitě a dal se znova do tance.

Ale číšník se ho držel.
“ Nebuďte sprostej, pane. Říkám 

vám, abyste s tím přestal!"
"Heledte,” oslovil ho Bull přes ra

meno. “ Děte se bavit jinam .”
“ Přivedu na vás esenbé,” řekl číš

ník.
Tak! To ještě scházelo! Bullem 

vztek úplně zalomcoval.
"Děte se skovat! Nepřekážejte v 

provozu!” zařval na číšníka a zatočil 
s Evitou do davu. Viděl, jak číšník 
nerozhodně stojí, pak se otáčí a mizí 
ze sálu.

"Může si to zkusit,” řekl dívce Evitě. 
“ Neměls na něj bejt tak vostrej, Bul

le,” pravila Evita. "Von to švihne.” 
“Ať mě udá třeba na m inisterstvu!” 

řekl Bull. “ Mě kvůli tancování honili 
Němci, a taky hovno zmohli. Žádný 
strachy, Evito.”

Pustil se znova natruc do divokých 
figur, ale každou chvíli se přes Evitinu 
hlavu nervózně podíval ke vchodu. 
Nikdo se neukázal. Flák skončil, Evita 
se k němu přimáčkla a šli s rozcháze
jícím se davem k východu.

Číšník stál za dveřma a vedle něho 
esenbé v uniformě, s revolverem a 
kožešinovým límcem.

“ To je von,” řekl číšník a ukázal na 
Bulla.

Bull se pokusil zmizet, ale číšník ho 
chytil za rameno.

“ Nechte mě, jó?" řekl Bull.
“ Poďte sem,” řekl esenbák přísně. 
“ Co je?” zavrčel Bull.
“ To je von,” řekl číšník. “ Když sem 

ho slušně vyzval, aby to netancoval, 
tak mně sprostě vynadal.”

“Vito, že se potápkový tance nesměj 
tancovat?” zeptal se esenbák. “Že 
existu e zákaz?”

“Tai;ovej zákon neni,” řekl Bull. 
“Ale je zákaz,” řekl esenbé.
“Co mně je do toho?" řekl Bull. “Za- 

cálovsl sem, tak jedu."
“ Mluvte slušně!” vykřikl esenbák. 
“ Dyť m luvim !” řekl Bull. “A co mě 

zdržujete?”
“ N ikdo vás nezdržuje,” prohlásil 

esenbik. “Tancoval ste zakázané 
tance .1 tím ste vzbudil veřejné pohor
šení. Varuju vás, abyste toho nechal. 
Jinak oych byl nucen — ”

“ 'bych rád viděl ty, co se pohoršili!" 
řekl Bull zpupně.

“ Nemluvte!” vykřikl esenbák. “Jest
li nepřestanete — ”

“A t d je pěkný! To je moc fajn!” 
pravil Bull trpce. “ Člověk vyvalí vo
sům korun a nedovolej mu užani, aby 
si zatancoval.”

“ Můžete slušně tancovat, ale ne 
budit veřejné pohoršení," opakoval 
esenbák.

“To budíte vy!” řekl Bull. Bylo mu 
najednou všechno jedno. Měl jenom 
zoufalý /ztek. "Rači byste se měli sta
rat vo j ný lumpárny a nechat lidi, 
kerý poctivě makaj, dyž se chtěj po
bavit!"



Dopisy“Tak dost!” řekl esenbák. “ Okamži
tě opusťte místnost!”

“ Na to nemáte právo! Já sem nic 
neproved!" řekl Bull. Zahlédl Evitu, 
stála jako oukropek stranou a sledo
vala ho vyvalenýma očima. Všiml si, 
že se kolem nich udělal kroužek ču
milů. Zaplavila ho nová vlna vzdoru. 
Nenechám se vod těch volů vomezo- 
vat! řekl si.

“ Na co mám právo a na co nemám, 
to vím já," pravil esenbák.

“Tak se mi zdá, že si myslíte, že 
máte právo na všechno,” řekl Bull. 
“A dyž se čovek chce pobavit, tak 
byste ho nejrači zavřeli!”

“ Buďte zticha!"
“ To byste chtěli, žejó? Aby všichni 

drželi hubu!”
“ Pudete se mnou,” prohlásil esen

bák.
“ Nepudu! Nic sem neproved!”
“ Tak dem!" esenbák vzal Bulla pod 

paží. Má pořádnou sílu, uvědomil si 
Bull.

“ Nechte mě!” Bránil se, ale esenbák 
ho odtáhl stranou k záchodům. Tam 
řekl:

“ Ukažte mi občanský průkaz!”
"Na to nemáte — ” začal Bull.
“ Nemluvte, nebo pudete se mnou!” 

přerušil ho esenbé, obličej mu ztupěl 
a Bull poznal, že přestává legrace.

“ To je násilí,” řekl a vytáhl legitima
ci. A  když esenbák vyndal blok a kostr
batým písmem obmalovával Bullovo 
jméno a adresu z legitimace, dodal 
tišeji:

“To je vomezování vosobní svobo
dy!”

Pak už neřekl nic, jen pozoroval 
esenbáka, jak se pachtí s tou písem
ností.

Trvalo dost dlouho, než skončil a 
vrátil mu legitimaci.

“A teď koukejte zmizet!”
“To je ponižování lický důstojnos

ti!” pravil Bull docela tiše, skoro jako 
pro sebe.

“Támhle je šatna,” řekl esenbé.
Bull se rozhléhl po Evitě. Ale ta se 

vytratila. Jenom několik zvědavých 
čumilů na něho poulilo oči.

“Tak bude to?” ozval se esenbák.
“ Nojo. Jen klid ,” řekl Bull. Vyflákli 

se na mě. Šel k šatně, vyzvedl si kabát 
a kráčel po schodech dolů. Esenbák 
se díval za ním. Vysrali se na mě. A teď 
sem na ně sám, řekl si trpce. Všichni 
se na to vysrali.

Turniket ho vyplivl do sychravé 
tmy. Do ní vsakovalo světlo z oken 
nahoře a slabě zněl Langrův vibra- 
fon. Kolem kostela jel trolejbus. A 
všude vánoční klid, jako by se nic ne
dělo. Bull strčil ruce do kapes a šel. 
Jenže neměl kam. Zpátky nemohl a 
před ním nic nebylo.

“ Kurvy!" řekl mezi zuby a ani nevě
děl, koho tím vlastně myslí. Ale někde 
tu byli. Někdo za tohle všechno moh. 
“ Kurvy,” řekl si potichu znova. “Ale 
mě nepředělaj. Mě nepředělaj!"

Dal se po náměstí dolů a za chvíli se

Stížnost na poštovní služby
Vážený pane Warrene,

mnoho Kanaďanů s potěšením uví
talo, že jste se stal prezidentem Ka
nadské poštovní korporace. Domní
vám se, že bylo dosaženo určitých  
úspěchů, např. žádného poštovního 
přerušeni po delší dobu. Nicméně 
produktivita a rychlost dodání jsou  
daleko za očekáváním.

Jako redaktor časopisu Západ, kte
rý slouží Čechům a Slovákům nejen 
v Kanadě, ale také v dalších čtyřiceti 
zemích, bych  Vás chtěl informovat o 
svých zkušenostech s kanadskou 
poštovní službou.

Právě v současné době jsem obdr
žel dopis z ontarijského Kitcheneru, 
poslaný 1. třídou 3. srpna 1984, který 
jsem  v Ottawě obdržel 27. srpna, to je 
po 24 dnech v rám ci stejné provincie.

Pohlednice z Francie přišla do Ka
nady po dvou měsících. Dopis ze 
Švédská, který byl orazítkován ve 
Švédsku 30. července, jsem obdržel 
v Ottawě 14. záři (viz příloha).

Náš časopis byl poslán z Kitchene
ru 15. srpna mimo Kanadu a USA a 
17. srpna předplatite lům  v Kanadě a 
USA. V Ottawě byl doručen 4. září. 
Pro zajímavost: Obdržel jsem komen
tá ř na stejné číslo z Německa před
4. zářím, pravděpodobně z důvodů 
mnohem lepší německé poštovní 
služby.

Mnoho našich kanadských čtenářů  
s i stěžuje a zaslouží s i mnohem lepši 
poštovní službu. Před nedávnem 
jsem četl článek, že v USA projde 
rukama poštovního  zam ěstnance  
ročně 170.000 kusů pošty, zatímco 
v Kanadě jen 115.000.

Ocenil bych, kdybyste m ohl vyšet
řit tato zpožděni a naznačil mi, co se 
stalo, a kdy můžeme očekávat zlepše
ní. Uveřejníme tento dopis v časopise, 
jakož i Vaši odpověď.

Za naše čtenáře Vám p ře ji úspěch 
ve zlepšeni kanadské poštovní služ- 

by' «M iloš Suchma, redaktor 
Ottawa, 30. zá ři 1984

O dpověď Šéfa kanadské pošty
Vážený pane Šuchmo, 

z jis til jsem, že jsem ještě neodpov- 
věděl na Váš dopis, k terý se týkal Vaší 
nespokojenosti s kanadskou poštov
ní službou.

Souhlasím s Vámi, že dodací lhůty 
zmíněné ve Vašem dopise, jsou ne
akceptovatelné. Omlouvám se za ne

ztratil v mlze, v níž se rozpouštěly 
zlaté koule pouličních luceren.

1953

□

příjemnosti, které Vám a Vašim zá
kazníkům byly způsobeny...

Pokud se setkáte s opětovným  
zpožděním v dodávkách Vaši pošty, 
doporučuji, abyste si poznamenali 
datum přijm u obálky a předložili to 
místním poštovním zaměstnancům  
k prošetřeni. Obdobně zpožděni do
dávek Vašeho časopisu by jim  mělo 
být dáno na vědomí. Přímý kontakt na 
místní úrovni je obvykle účinnější, 
protože tito  zaměstnanci jsou v lepši 
pozici, aby identifikovali problém y a 
provedli nápravné kroky, pokud si 
ověří, že jsou potřebné.

Výkonnostní zprávy ukazuji, že 
poštovní dodací lhůty se podstatně 
zlepšily od doby, kdy se Kanadská 
pošta stala korporací v roce 1981. 
Jsme si ale vědomi, že je  třeba stále 
hodně vykonat. Mohu Vás ujistit, že 
usilovně pracujeme na tom, abychom  
poskytli zákazníkům dobrou poštovní 
službu, kterou očekávají a kterou si 
zasluhuji.

R. M ichael Warren, prezident 
Ottawa, 5. června 1985

Pozn. redakce:
M. Warren rezignoval z funkce 

23. srpna 1985.

Nestačím zírat
Málokdy se stává, aby Západ uve

řejňoval ukázky z knižek dávno vy
šlých, knížek, které už většinou ti, kdo  
je omylem a pod donucením koupili, 
hodili na smetiště. Až v čísle 4/85 je 
pod titu lkem  “L iteratura" něco, co 
nejen nemá ani hlavu ani patu, ale co 
je psáno jakousi podivnou hrůzoslá- 
taninou a je tomu činěna reklama, že 
běži o veledílo filozofické a že autor 
bude zdvořile dotazován, jak se má 
psát česky!

Prosím za prom inuti, že píši česky
— jinak neumím a kojím se nadějí, že 
umřu dřív, než LITERATURA autosto- 
paře Svobody bude redakcí Západu a 
nakladatelstvím 68 Publishers navr
žena na Nobelovu cenu za literaturu.

Vladimír Škutina, Švýcarsko

Objevený Nietzsche
Zajímalo by mě, odkud čerpá pan 

Křesadlo své dohady č i znalosti o 
Nietzschovi (Interview, Západ č. 5, 
1985). Objevné, dosud patrně jinde  
nezveřejněné, m i připadají zmínky o 
Nietzschově sexuální požehnanosti, 
sadismu a nakažení v homosexuál
ním nevěstinci v Janově (snad tedy i 
jeden z prvých případů AIDS v dě ji
nách filozofie?), nemluvě o Nietzscho
vě sepsáni jakési ódy na Stalina ve 
starořečtině. Má-li toto být pouhá 
sranda typu cim rm anologického bá-



dání, pak m i moc legrační nepřipadá. 
To kvůli těm všem přečteným  vážně 
míněným báchorkám o Nietzschovi. 
Nedomnívám se, že je třeba Nietz- 
scheho změkčovat a zlidšťovat pro  
hoiubičči slovanské duše; spjš by p ro
spělo méně si o něm vymýšlet.

Aleš Zeman, Kanada

Kostarika — to nejlepší
Nesouhlasím s názorem pana Tá

borského v článku "Guatemala — 
curva peligrosa" (č. 5/85), který píše: 
"... jediným  místem z celé Latinské 
Ameriky, kde jsou lidé příjemní."

Neznám Guatemalu, ale zde v Kos
tarice — Bohaté pobřeží — je mezi 
cizinci, k te ři jako já zde žiji, ustálen 
názor, že Kostarika je to nejlepši v ce
lé Latinské Americe, včetně příjem 
nosti lidi.

Jan Brix, Kostarika

Řádky jako balzám
Zařadil som sa medzi nových uprch- 

likov, ktorých tak isto ako mnoho  
m ojich predchodcov vyhnalo policaj- 
no-represivne zriadenie v Českoslo
vensku. Západ sa m i veími páči a 
zh lto l som každý jeden centimeter 
potlačeného papieru. Boli to riadky, 
které zapůsobili ako balzám na moju  
ubolenú dušu.

Marián Majovský, Rakousko

Poděkování za všechny
Před čtrnácti dny jsem i s rodinou  

překročil ce ln ic i v M ikulově a přih lásil 
se v rám ci placené dovolené na po lic ii 
ve Vídni. Odtud tábor Traiskirchen 
a nyní jsem již  takřka týden v penzio
nu.

Ještě dnes jsem konsternován o r
ganizaci, péči, ochotou, dobrým za
cházením, výbornou stravou, ubyto 
váním a veškerou péči rakouských  
úřadů a sponzorujících organizací o 
nás uprchlíky. O čistotě a pořádku na 
každém kroku nemluvě.

Měl by se p řije t podívat pan Kopec
ký (zas!. umělec), který nás na jaře 
letošního roku tak přesvědčivě za
strašoval v rám ci své zřejmě exis
tenční role v pořadu “Krok do nezná
ma", či jak se ten paskvil jmenoval.

Škoda jen, že se široká televizní 
divácká veřejnost v Československu 
nedoví o tom, že ti, kdo opustí repub
liku, nejsou ani zdaleka ztraceni. 
Pravděpodobně by si dodal odvahu 
každý druhý — a pak chudáci Raku- 
šáci a země, které nás mají p řijm out 
za své. I tak nás tu je jak much. To je 
bilance po tolika letech "svobodného 
a šťastného budováni''. Snad hlavně 
pro všechny ty Husáky, Biíaky, Štrou- 
galy, Indry, Koldery a jak se všichni ti 
posovětštěnci jmenuji. Ale těm je to 
zřejmě jedno. D oplní stav obyvatel 
ČSSR velice snadno dalším i Rákos- 
níky a věc je vyřízena.

Jsem přesvědčen, že by se činitelé, 
zabezpečující u nás doma rekreaci 
ROH, včetně obsluhujícího personálu 
m ohli š úspěchem přije t do Rakouska 
ledasčemu přiučit.

Co kdyby Západ vyslovil rakouské  
vládě za nás všechny tady poděková
ní o fic iá ln í cestou? Nechci zde sbírat 
podpisy, ale jistě by se našla většina 
těch, k te ři by poděkováni podpořili. 
Rádi bychom také pochopitelně po
děkovali organizacím, které celou  
akci financuji.

Karel Lorenz, Rakousko

V diskusi s argumenty
Velice mne překvapilo vašé posled

ní čislo (viz č.5/85, Dopisy). Neni to 
tak zcela fair, když článku, v kterém  
dokazuji podobnost mezi aparthei
dem a situaci v Československu dáte 
název Komunismus je lepši než apart
heid. Takové věci se zkrátka nedělají.
V diskusi se m ajipoužívat argumenty. 
Bohužel zde se použilo něco jiného a 
to mě upřímně mrzí.

Aleš Březina, Kanada

Pozn. red.
V dopisech čtenářů redakce Zápa

du dává dopisům  (n iko liv článkům) 
název podle obsahu a dojmu z dané
ho dopisu. Nejinak tomu bylo i v dop i
se Aleše Březiny. Redaktor použil do
slovně citátu biskupa Tutu, který byl 
součásti této Březinovy věty: "Škoda 
jen, že výsledkem tohoto boje jsou slo
va nositele Nobelovy ceny biskupa 
Tutu: ‘Komunismus je lepši než apart
heid. ' "  Škoda jen, že Aleš Březina ta
ké nepoužil slova jiného černošského 
předáka, velitele UNITA Jonase Sa- 
vimbiho, který řekl: ",Jak bych mohl 
jako černoch, který bojoval p ro ti por
tugalskému kolonialismu neopono- 
vat apartheidu? Jsem ale realistický. 
Každý je pro ti apartheidu; i b ili Jiho- 
afričanési přejí změnu. Apartheid ne
má kapacitu růstu. Ten neni hrozbou  
Afriky. Sovětský imperialismus ale je .”

INDEX ZÁPADU 1979 — 1984
VÁŽENÍ ČTENÁŘI!

V příloze k tomuto číslu Západu  najdete 
přiložen Index Západu  za prvních šest ročníků 

Západu  1979-1984.
Index je sestaven chronolog icky podle čísel 

v rámci ročníků a také abecedně podle 
autorů jednotlivých příspěvků.

Věříme, že Vám Index pomůže orientovat se 
v hledání dříve přečtených příspěvků 

a jejich autorů.
Budeme rádi, když nám nejen pošlete 

® přiloženou všitou kartou $3.00 za tento 
Index, ale že si objednáte i chybějící 

výtisky či čísla, která Vás podle 
indexového obsahu zaujmou. 

Děkujeme Vám za Vaši čtenářskou přízeň 
a dovolte nám, abychom Vám popřáli 

příjemné prožití vánočních svátků a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů 

do nového roku 1986.
Váš časopis Západ


