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Svět

Black Ribbon Day — 
Den černých stuh

Za posledních 250 let im peria listic
ké Rusko a jeho přímý potomek So
větský Svaz ostatnímu světu ukořistili 
ročně (v průměru) území velikosti 
Belgie. Tento jev je, bohužel, statis
ticky dokazatelný.

250 let, 250 Belgií...
V novodobých dějinách byl v této 

expanzivní politice největším přídě
lem dokument, který se nazývá "M íro
vá smlouva mezi Německem a Sva
zem sovětských socialistických re
publik” . Když se k podpisu smlouvy 
na konci třicátých let schylovalo, 
poslal prezident Roosevelt svého 
zvláštního posla do Moskvy s dopi
sem, ve kterém varoval před pode- 
psáním smlouvy, která by mohla vést 
k rozpoutání světové války. I když si 
neděláme iluze, že by se Stalin nad 
Rooseveltovým dopisem alespoň za
myslel, vyslanec přijel pozdě. Přijel 
až po 23. srpnu 1939, kdy bylasm lou- 
va podepsána, zápalná nálož podpá
lena. H itler a Stalin si ihned rozdělili 
sféry vlivu. Stalin dostal pobaltské 
státy, o Polsko se s Hitlerem rozdělili 
bratrsky...

Norimberský proces fašismus jako 
ideologii zločinců odsoudil. Komu
nismus, který onou mírovou sm lou
vou deklaroval ideologii totožnou, 
odsouzen žádným procesem nebyl. 
Byl však a je denně odsuzován všemi, 
kteří pod tímto totalitním  systémem 
musí žít, těmi, kteří z něho musí utíkat, 
těmi, kteří ztratili své domovy, na něž 
mají nezadatelná práva.

Toto, a mnoho jiného, nám všem 
dobře známého, byly důvody, proč se 
na podnět estonských im igrantů a 
jejich potomků ustavila skupina, kte
rá se rozhodla den 23. srpen světu 
připomínat jako stále hrozící nebez
pečí. Od letošního léta budeme kaž
doročně 23. srpna demonstrovat, že 
jsme proti násilí, že v zemích míru a 
svobody nezapomínáme, že pod 
vládou Sovětů mír, svoboda a demo
kracie neexistují.

21. srpna letos nebudeme demon
strovat a připomínat v Kanadě i jinde 
výročí okupace Československa. 
23. srpna nás půjde demonstrovat 
mnohem víc — za svobodu všech 
národů. Nejen Čechoslováci, Poláci, 
Maďaři, Litevci, Estonci, ale i Afganis- 
tánci, Vietnamci, uprchlíci z dalších 
národů, které komunismus odsoudil 
ke ztrátě vlasti.

Demonstrace se budou konat nejen 
v Torontu, ve Vancouveru, v Ottawě, 
ale i v Londýně, v New Yorku a v dal
ších městech zemí demokracie a svo
body. A věříme, že i mnoho lidí v Čes
koslovensku onen den oblečou čer
nou pásku na rukáv...

Václav Táborský

Expo 86
Stojí to za to?
Ovšem že ano, je to zajímavá podí

vaná pro tatínka i pro dětičky, navště
vující babičku, zkrátka pro všechny 
kromě vašeho pejska, který by byl u 
vchodu odložen do expoziční budky 
a žalostně by tam poštěkával až do 
vašeho návratu. Ale jako většina j i 
ných velkolepých událostí Expo 86 
má své výhody i nevýhody. Tak na
před ta varování.

Letošní světová výstava byla uspo
řádána k 100. výročí založení Vancou
veru, jednoho z nejkrásnějších měst 
na světě. Mají tam všechno: moře, 
krásné domy a zahrady, velikánské 
kopce, bujnou vegetaci — to prý až 
200 dnů do roka. Tématem výstavy je 
transport a komunikace. Bohužel na
prostá většina vystavovatelů to vzala 
doslova. Takže jestli vás neukojitelně 
zajímá telekomunikační systém Saud
ské Arábie, elektronické zařízení z 
Norska a jaké telefóny produkuie In- 
donézie, tak si tam užijete. Jinak pavi
lony samotné jsou většinou nudné.

Druhým podstatným problémem je 
doprava. Přestože je sama o sobě po
lovičním námětem celého jarmarku, 
je tam nesmírně mizerné spojení. Po
zemek výstaviště vypadá jako nadroz- 
měrná protáhlá nudle se dvěma pří
stavišti. Je tam zatraceně daleko z jed
noho konce na druhý. Tohle vám po
vídá návštěvník, který se tam šest dní 
trmácel v průměru deset hodin denně 
a sedl si jedině na posilněnou předra
ženým bavorským buřtem, za hudeb
ního doprovodu jódlujících hudební
ků alpského původu. Různých do-

Nemusíme demonstrovat jen na 
náměstích velkých měst. Můžeme 
demonstrovat také na ulicích, kde 
žijeme, mezi svými přáteli v nových 
domovech tím, že třeba dáme černou 
stuhu na kmen stromu, na dveře do
mu, na anténu automobilu. Také tím, 
že budeme lidem vysvětlovat, co to 
komunismus je.

Proto vás žádáme, podpořte akci i 
vy. Morálně — a pokud můžete, i f i
nančně. Nepodporuje nás žádná 
vládni organizace, peníze na zabez
pečení celé akce a propagace na ni, si 
musíme vybrat sami mezi sebou.

Svůj příspěvek na Internationa. 
Black Ribbon Day můžete poslat na 
adresu: International Black Ribbon 
Day, Suitě 308, 958 Broadview Ave. 
Toronto, Ontario, M4K 2R6, Kanada.

Věra Rollerová

O

právních systémů je tam sice hodně — 
jsou tam čluny a lanovky a svižné jed- 
nokolejky — ale všude čekáte 'tak 
dlouho, že se raději ke svému příští
mu cíli dopotácíte vlastními, notně u- 
bývajícími silami. Jeden dva dny se to 
dá přežít. Pokud únavou vřískají děti, 
je možno jim  ucpat rozkošné hubinky 
mnoha druhy kandovaných a jinak 
přecukrovaných lahůdek, manželku 
lze ukonejšit nákupem čínského hed
vábného, japonského bavlněného ne
bo exotického pomalovaného šátku. 
Pokud poklesnou kolena navštěvu
jícím stařenkám, můžete jim  dát na 
mnoha střediscích první pomoci na
dechnout osvěžující kyslíkové bom- 
bičky.

Pavilony
Jsou všelijaké: výstavy národní, 

provinční (Kanada), státní (americké 
státy Washington, Oregon, Kalifor
nie) a podnikové ( General Motors, 
A ir Canada, Teleglobe a jiné). Ze 
všech nejzajímavější jsou patrně ty 
pavilony, které bystře ignorovaly ná
mět Expa a vystavily, co je u nich do
ma nejlepší. Byly to hlavně pavilony 
Peru, Polynézie a Severozápadních 
teritorií (kanadské Northwest Territo- 
ries). Ale protože vlastně všechno na 
světě jsou komunikace, možná že au
toři návrhů pro tyto budovy byli pros
té chytřejší než ti natvrdlí, kteří vzali 
směrnice doslova.

Peru má fascinující výstavu preko- 
lumbiánských zlatých předmětu z nej
lepšího zlatého muzea na světě: Mu- 
seo de Oro z Limy (v Limě se jmenuje 
Museo Miguel Mujica Gallo a je na 
předměstí Monterrico). Toto muze
um kvalitou i kvantitou exponátů da
leko převyšuje zlaté muzeum z Bogo- 
ty. Kromě mnoha jiných překrásných 
výrobků, které španělští vandalové 
nepřetavili na výrobu zlatých můstků, 
jsou v peruánském pavilonu vystave
ny také legendární zlaté ruce, které 
při obřadech navlékali kněží staré říše 
Inků. Polynézie vystavuje unikátní 
prim itivní řezby, Filipíny předvádějí 
bizární stromy a rostliny, které na je
jich ostrovech rostou. Kanadské NWT 
vystavují eskymácké oděvy, nářadí a 
umělecké předměty vytesané z kosti 
či kamene. Kromě toho se tam promí
tá jeden z nejlepších filmů, který au
tenticky a přitažlivě ukazuje všední 
den daleko za polárním kruhem. K těm 
dobrým pavilonům bych ještě zařadil 
Japonsko. Když transport, řekli si tam, 
tak jim dáme transport. Takže Japon
ci předvádějí několik rozsáhlých a 
fungujících modelů své pozemní do
pravy. A taky vás kousek provezou ve 
svém železničním voze systému mag- 
lev čili magnetická levitace. Pak je na 
Expu ještě pavilon zvaný Roundhou- 
se, kde jsou vystaveny exponáty z ka
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nadských muzeí, většinou starobylé 
vehikly z přelomu století, mezi nimi 
několik motocyklů a aut českého pů
vodu. Tam se poutník potěší mnoha 
malými i velkými modely bláznivých 
vynálezů ze stejné doby a rozkošným 
archivním filmečkem, kde se ti dávní 
cvoci snažili vzlétnout, mávat křídly 
nebo jinak se zmrzačit.

Za podívanou ještě stojí obě výsta
vy hostitelské provincie BC, Britské 
Kolumbie, pavilony Austrálie, A lber
ty, Hongkongu a Kalifornie. V tom 
posledním mají malou senzaci: pro
gram optických triků za účasti obe
censtva: let od severu k jihu přes je
jich rozlehlý stát. Dělají to daleko vtip
nějším způsobem, než to ukázali Če
ši.

Pokud jde o ta zklamání, patří mezi 
ně SSSR, přestože se tam snaží uká
zat několik nevídaností svého doprav
ního systému. Za zády asi desetimet
rového Gagarina, v jednom z největ- 
ších pavilonů, tam předvádějí film  o 
krásách Kyjeva a okolí, bohaté ko
mentovaný jinak nepolitickým i Seve
roameričany. Můj dojem ze sovětské
ho pavilonu nebyl úplně negativní, 
protože jsem tam dostal zadarmo dvě 
propagační brožury. Ta první se jm e
nuje The Soviet Transport System  a 
má mnoho barevných fotek jejich do
pravních prostředků. Tu druhou jsem 
si vždycky přál. Jmenuje se Návštěva 
míst spojených s Leninem. Je tam do
konce i fotografie té kupky sena, před 
kterou se Vladimír lljič  holil a jako vel
ký humanista moudře odpovídal na o- 
tázky zvídavého klučiny (viz ukázky 
z politických anekdot Jána Kalinu, 
Západ, ročník 4, číslo 4). Dám tu kní
žečku k vánocům některému ze svých 
bývalých přátel.

Mám dosti špatnou zprávu pro 
všechny, kteří slyšeli báje o vynikají
cím čs. pavilonu v Montrealu r. 1967. 
To je m inulost. Čs. pavilon sám o so
bě se dá vidět, protože jsou tam vysta
vena různá starobylá vozítka z Tech
nického muzea na Letné, doplněné 
kopiemi několika barokních soch. Fil
my, které tam předvádějí, však rozhod
ně neudělají díru do světa jako před 
21 lety. První je film  animovaný, pro
mítaný v kruhovitém předpokoji. Ne
vím, koho to napadlo, ale plátno je u- 
místěno ve výši dospělého člověka, 
takže desítky diváků, kteří nestojí 
zrovna v první řadě, toho moc neuvi
dí. Jinak ta animace není zvlášťvtipná 
ani vynalézavá. Hlavní film  celého pa
vilonu měl diváky přenést na širokém 
plátně z Vancouveru do Prahy, kde 
kamera přistane na Karlově mostě. 
Úspěšný tvůrce kinoautomatu, chvá
lený v Montrealu r. 1967, Radúz Čin- 
čera, měl zajímavý nápad. Na obou 
koncích širokého plátna dal postavit 
malé balónky pro skupinu pěti či šesti 
diváků. T ito vybraní sledují film  odra
zem v zrcadlech, postavených za 
zády obecenstva. Pro publikum tak 
měl vzniknout dojem, že diváci z ba
lónků jsou vlastně účastníky balóno
vého letu. Bohužel film  tento dojem 
nepodpořil ani vizuálními nápady ani 
nějakými vtípky ve scénáři, jako to u- 
dělali tvůrci programů pro pavilony 
Britské Kolumbie (Discovery) a Kali
fornie. Takže jenom sledujeme z heli
koptéry točené průměrné záběry měst 
a lesů a mostů. Podobných filmů bylo 
za posledních dvacet let vyrobeno 
moc. Tady se překvapení nekonalo. 
Daleko úspěšnější byl Cinčera v audi
ovizuální podívané, kterou natočil pro 
pavilon Slib (Promise), postavený pro 
kanadskou organizaci Ježíšových 
stoupenců, tzv. Křižovatky (křesťanské 
komunikace) anebo také podle to- 
rontské adresy — 100 Huntley Street.

HLAVNI HALA KANADSKÉHO PAVILONU



Je to zfilmovaný náboženský muzi
kál, natočený ve třech dílech pro tři 
různá kina, to vše pod jednou stře
chou. Nejdůležitější část této nábo
ženské podívané tvoří výňatky ze Zef- 
fire lliho  filmu Jesus ChristSuperstar, 
doplněné několika roztom ilým i sek
vencemi, kde malé děti odpovídají na 
otázku co je to Bůh, kde byly než se 
narodily a pod. Takže tradiční český 
talent je na Expu zastoupen jenom na 
dvou místech: v náboženském pavilo
nu, kam toto opium kapitalistickému 
lidu ochotně prodala komunistická 
společnost Artcentrum, a pak v pavi
lonu Teleglobe na Canada Plače, kde 
běží film  Zkroceni dém onů , velká po
dívaná o komunikacích, natočená na 
deset pláten, vytvořená Čechokana- 
ďany Emilem Radokem (scénář a re
žie), Antonínem Lhotským (kamera) 
a Dagmar Táborskou (střih).

Další atrakce
Přes všechny výhrady je Expo ne

zapomenutelným zážitkem. Kromě 
projektů v grandiózním měřítku je tam 
i mnoho atrakcí v menším, lidském 
rozměru. Na výstavišti je plno akroba
tů, žonglérů, tanečníků, mimů, hu
debníků, vtipálků či vypravěčů háda
nek, kteří cestují od jedné fronty k 
druhé (a že jich  tam jel) a baví čekající 
účastníky. Pak jsou tam ještě jiné 
magnety. Snad nejúspěšnější je Dál
nice 86, obrovský koncept moderní
ho výtvarného umění. Napříč přes tu 
protaženou nudli výstaviště je posta
vena skutečná dálnice, aspoň deset 
metrů široká, která vychází z moře, 
vzepne se a sestoupí v několika ob
loucích a nakonec se odpoutá k obla
kům. Do téhle dopravní superstužky 
jsou zabetovány desítky vozidel, po
čínaje letadlem, které se vynořuje z 
pacifického oceánu, přes bicykly, au
ta, motocykly, kanoe, helikoptéry, 
včetně družice a opravdové ponorky. 
A kolem jsou ještě zalité kecky, pa
mátky po dávných cestovatelích. V j i 
ném místě je ozdobný a docela ab
surdní vodotrysk. Celé betonové ve- 
ledílo je postříkáno uniformní pracho
vou šedí. Vším tím se proplétají stov
ky nadšených diváků, sedají na se
dadla, točí volanty, anebo se dávají i 
s rodinnými příslušníky na té Dálni
c i 86 fotografovat.

Další tři místa shrnují nejbarvitější 
dopravní prostředky z celého světa: 
Land Plaza, Marině Plaza a A ir Plaza, 
kde najdeme nejpodivnější auta, lodě 
a letadla, včetně pakistánského ná
klaďáku s ozdobným bronzovým ko
váním, filipínského autobusu se dvě
ma páry koní, pěti páry klaksonů a asi 
šesti páry světel na kapotě. A pak jsou 
tam cikánské maringotky, sicilské ká
ry a karnevalový vůz z Kostariky. Mým 
oblíbeným mistem byl plácek zvaný 
Folklile Festival na jihovýchodním 
konci Expa. Je tam autentická kovár
na, sedlářská dílna, tkalcovský stav. 
Obchody s lidovými řezbami, výšiv
kami, obrazy a maskami, většinou vy

robené indiánskými a eskymáckými 
umělci. Dále je tam kryté a otevřené 
auditorium, kde vystupují lidoví zpě
váci, vypravěči a tanečníci. A několik 
Stánků s jídlem, kde si můžete koupit 
speciality západního pobřeží: peče
ného lososa či guláš z karibů anebo 
zadarmo ochutnat vzorky různých 
národnostních kuchyní. Z těch byly 
nejúspěšnější indiánská a maďarská.

Filmy
Nejvíc mě na Expu zajímala sou

časná světová audiovizuální produk
ce. Chtěl jsem zjistit, jak umění filmu, 
televize, multimédií a všelijakých j i 
ných vizuálních fíglů pokročilo od 
dob toho montreálského pradědečka. 
S překvapením jsem zjistil, že nepo- 
kročilo vůbec. Možná, že se používá 
pěti a půl zrcadlových stěn místo čtyř, 
možná že před lety nebyl tak dokona
lý zvukový systém nebo návrháři ne- 
kombinovali různé technologické bý- 
kárny tak dovedně jako letos, to  p ři
pouštím. Technické vynálezy pokro
čily, ale obsah zakrněl. Těchnika bol- 
šája, ale smyslu moc nemá. Hlavně se 
promítá mnoho vlasteneckých přehlí
dek, které se předhánějí v tom, jak je 
která provincie či ostrov či systém ze 
všech nejsystémovatější, jak je v tom 
Kyjevě krásně, jaké mají kde západy 
slunce a usmívající se děti, jak vlnky 
osením hrají a klokani hopsaj a ptáčci 
řvou jak paviáni. Jeden film  se dá 
snést, ale vidět jich denně několik ve
de k poznání o jednobrdosti všech po
dobných přehlídek. Ze všeho nejvíc 
mě popudilo, že skoro polovina všech 
programů byla v diapozitivech, tom 
umění devatenáctého století. Dokon
ce i taková filmově nadaná provincie 
jako Quebec přispěchala se statickou

AKROBATI A JINI TAJTRDLlCI OBVESELOVALI

sérií pohledných pohlednic. Vřele 
jsem sympatizoval s jednou plačící 
desetiletou dívenkou která škemrala: 
“ Prosím tě, maminko, já už žádný film  
nechci.” Nedivím se jí. Ze všech těch 
negativně diapozitivních programů 
jsou snesitelné jen ty z Hongkongu a 
státu Washington (dynamické) a stá
tu Oregon (poetický). Po výchovné 
stránce ujde ještě ten japonský pro
gram, shrnující historii je jich kultury.

Nejlepší film y jako film y byly již 
zmíněné ze Severozápadních Terito
rií a budovy Roundhouse. V pavilonu



tratila  se do přírody. Tak ta divoká 
husa dostala ode mně pět hvězdiček 
za nejlepší program celého Expa 86. 
Nebýt jí, tak bych si myslel, že to 
s naším světem není docela v pořád-

EXPO 86 ve Vancouveru
Rudé právo, 15. května 1986

... Lze říci, že nejlépe obstá li v ostré tvůrčí kon 
kurenci sam otni hostite lé , byť s kanadským i au
to ry  nejednou spolupracovali i um ělci z dalších 
zemí. Kanadské pavilóny nesporně dom inu jí v 
d ivácké atraktivnosti, jis tě  i d íky značným  f i
nančním  prostředkům , které se podařilo  shro
máždit organizátorům  z federáln ího rozpočtu, 
od různých velkých společností či různým i akce
mi, prodejem  výhradních reklam ních a prodej
ních práv. Je také zřejmé, že Kanaďané bohatě 
těžili ze zkušenosti z m ontrealské výstavy v roce 
1967. Kanadský hlavní pavilón, pavilóny hosti
telské prov inc ie  Britská K olum bie i dalších ka
nadských prov inc ií přinášejí řadu výtečných 
audiovizuálních program ů i š irokou paletu ná
padů tvůrců  výstavních expozic. Zdálo by se, že 
s nákladným i film ovým i podívaným i na obrov
ských plátnech, sním aných novým i technikam i, 
jako je tro jrozm ěrný IMAX, které om raču ji d iváky 
působivým i obrazovým i i zvukovým i efekty, m o
hou pavilóny menšich účastn ických zemi stěží 
soutěžit. A le někteří autoři dokázali, že i s pod
statně skrom nější techn ikou, například v před
staveních kom ponovaných z barevných d iapo
zitivů, lze vy tvo řit působivou podívanou, nechy- 
bí-li ovšem tvůrčí invence a jasný dram aturg ický 
záměr.

Bohužel autoři našeho pavilónu zůstali ten to 
krát m noho d lužn i pověsti, kterou českosloven
ské výstavnictví získalo v M ontrealu. To, čím se 
snad můžeme v té to  velké m ezinárodní soutěži v 
oblasti dopravy a spojů poch lub it, jako je  třeba 
systém pražského metra, úspěchy našich ta tro- 
váckých nákladních autom obilů  či rozvinutá vý
roba tram vají a e lektrických lokom otiv — je zde 
většinou prezentováno v podobě takřka  ano
nym ních m odelů spolu s p rojekcí na m in ia tu r
ních obrazovkách, což vše divák EXPA, oh lušo
vaný dojm y, p rak ticky  vůbec nezaregistruje. A 
něko lik audiovizuálních představení našeho pa
vilónu trp i nevýrazností a chabou dram atu rg ic
kou stavbou (což je zejména případ hlavního 
představení tzv. A ctorscopu s herečkou, která 
živé program  uvádi) nebo roztříštěnou, ba až 
zm atenou form ální stránkou, jako ie tom u v pří
padě závěrečné podívané, která se snaží ukázat 
krásy Prahy, je jí ku ltu rn í život, způsoby zábavy i 
dětský pohled na naše hlavní město. Pro vstupní 
p rostor takzvané Rondovise, který se pokouši 
diváka naladit do hum orné polohy kresleným  
film em , byl zvolen dosti nešťastné autor příliš in- 
te lektuálského projevu, který je jednak neadek
vátní poslání pavilónu a k němuž ostatně zůstává 
většina návštěvníků zcela lhostejná. J iránkova 
groteska Pivo přes u lic i či jiné  jeho film y by na
příklad daleko lépe sp ln ily  to to  posláni.

Je pravda, že před našim pavilónem  přesto 
s to ji pořád fron ta  diváků, protože dobrá povést 
našeho výstavnického umění stále ještě působí, 
ale je jich  dojm y z pavilónu jsou pak dosti rozpa
čité. Výsledná podoba naši expozice ve Vancou
veru jako by chtěla názorné dem onstrovat, že 
spánek na vavřínech se vůbec nevypláci. I tato 
oblast tvůrčí práce zřejmé potřebuje neustále 
příliv čerstvých tvůrčích sil a nových podnětů 
stejně jako pravidelné kritické  hodnocen i sku
tečné dosahovaných výsledků.

V lad im ír Solecký, 
zpravodaj Čs. rozhlasu

PĚTIHVĚZDICKOVA ATRAKCE EXPA — DIVOKÁ HUSA SEDlCl NA VEJCÍCH; VPRAVO PAMĚTNÍ DESKA S JEJlM 
ŽIVOTOPISEM

provincie Alberta předvedli roztom i
lý kraťas o mladé baletce, jejíž tatínek 
pracuje v obrovských otevřených do
lech na ropu (tu ropu dobývají povr
chově z olejových břid lic) na severu 
Alberty. Dívenka nacvičí s olejářskými 
dělníky několik tanečků na hudbu z 
Čajkovského Louskáčka. Dílko pří
jemné, nenápadné a dobré. Také fi l
my v obou pavilonech hostitelské pro
vincie stojí za vidění.

Z těch speciálních projektů neboli 
multimédií byl patrně nejlepší Free- 
dom to Move natočený systémem 
omnimax vynikajícím quebeckým f il
mařem Michelem Braultem. Je v té 
velké kouli nebo osmačtyřicetistěnu, 
nebo co to je, ale oficiá lně se to jm e
nuje EXPO Theatre. Celým filmem, 
který na jednom z největších pláten 
světa nenásilným způsobem propa
guje život v Kanadě, procházejí zábě
ry dvou Eskymáků, kteří stavějí velké 
sáně, aby mohli své rodiny dovézt k 
novým lovištím. Skoro ve stejné kate
gorii byly dva již zmíněné programy, 
Zkroceni démonů a náboženský film  
z pavilonu Slibu. K tomu ještě přidám 
holografický film  The S p irit Lodge 
z pavilonu General Motors (produkce 
hollywoodského genia Boba Roger- 
se, autora tří film u z celého Expa), a 
film  Transitions z kanadského pavilo
nu, který natočili dva osvědčení ka
nadští filmaři Colin Low a Tony lan- 
zelo systémem imax, poprvé ve třech 
rozměrech.

Co se dá ještě vidět bez újmy na 
duševním zdraví: všechny tři film y v 
pavilonu společnosti Canadian Paci
fic, Portraits ofCanada  v pavilonu Te
lecom (natočený společností W. Dis- 
neyho), a možná Futures v Expo The

atre. Další programy nestojí ani za 
patnáct m inut čekání ve frontě.

Pokud jde o tu propagandu: každý 
stát se samozřejmě chce ukázat v nej
lepším světle, někdy dokonce v císa
řových nových šatech. N ejpřijate lněj
ší se mi zdál přístup Kanady. Severo
západní Teritoria mají 50.000 obyva
tel a nikdy by si nemohly dovolit ne
jen natočit film , ale ani postavit re
klamní pavilon. Totéž platí o teritoriu  
Yukon, které má jen 20.000 obyvatel. 
Přesto kanadská vláda nelitovala pe
něz, aby mohla ukázat způsob života 
na dalekém severu.

Jediný program s pěti hvězdičkami
Všechny filmy, o nichž jsem mluvil 

pochvalně, by při kritickém hodnoce
ní kvality dostaly nanejvýš tři hvězdič
ky. Daleko méně, než ty nejúspěšnější 
programy z Montrealu: český Kino- 
automat, kanadský Labyrinth  a ame
rický US (natočený kameramanem 
českého původu Alexandrem Ham- 
midem, pozdějším výhercem Oskara). 
Ale přes toto nepříznivé porovnání 
jsem viděl ve Vancouveru program, 
kterému bych dal pět hvězdiček.

U východu z pavilonu státu Washing
ton se 30. dubna, dva dny před otev
řením Expa, usadila divoká kanadská 
husa (Canada Goose) a usmyslela si, 
že tam vysedí housátka. Seděla tam 
pilně dva měsíce, přežila miliónové 
proudy návštěvníků a fotografů a zvě
davých dětiček a trpělivě seděla na 
vejcích, ohražena od nevěřícího pub
lika provázkem a dvěma sloupy, asi 
půl druhého metru od jejího hnízda. 
Prvního června vyseděla šest housat. 
Pak se rodinka odbatolila k vodě a vy-



Ota Ulč

Churavý americký antikomunismus
Na naší škole (State University of 

New York at B inghamton) se profeso
rováním živí všelijaká individua. Na 
příklad filosof Sid Thomas. Z Texasu, 
z hodně náboženské rodiny, a mimo 
učebnu prosazuje své názory pravi
delným dopisováním do novin. O pře
dácích americké země se vyjadřuje 
jako o teroristech, tvorech-netvorech 
s mentalitou psychotických vrahů. 
Korejské letadlo sestřeleno a okam
žitě sympatičtí redaktoři tisknou Tho
masovo tvrzení, že šlo o “obviously 
staged act” , o zločinnou americkou 
provokaci a že Washington se musí 
Moskvě neprodleně omluvit. Vždy lze 
vyrukovat s teorií o konspiraci: v tom 
je přece její báječnost — je nevyvra
titelná.

Thomas posléze též napsal — a 
promptně mu byl uveřejněn — protest 
proti právu Jeanne Kirkpatrickové, 
velvyslankyně u OSN, uveřejňovat 
své názory.

Podstatný bod první: jak a kam se 
zvrtla politická orientace kádrů ve 
sdělovacích prostředcích.

Podstatný bod druhý: kam se podě
la ochota proslovit cokoliv provládní
ho, ergo “antikom unistického” .

Hle hlas univerzity, vždy hlas Tho
mase, v jediných novinách, co vychá
zejí v našem asi stotisícovém městě. 
Nikdo z více než 500 profesorů se ne- 
ráčí ozvat.

Tak to tedy zastal Ulč s neméně 
českým kolegou Jiřím Klírem. Napsa
li jsme, že za předpokladu příčetnosti 
dotyčného filosofa nuceni jsme usou
dit na případ monumentální jeho aro
gance. Že Ronald Reagan byl znovu- 
zvolen převážnou většinou americ
kých voličů. On si vybral mezinárod
ně známou vědkyni K irkpatrickovou, 
aby zemi reprezentovala v OSN — a 
jí teď nikým nezvolený, ničím se ne
proslavivší provinční filosof se domá
há umlčet, o její občanská práva ji při
pravit. Doporučili jsme zatracovateli 
všeho amerického, aby se přestěho
val do SSSR, tam těmto postojům 
hodně přejí a navíc tam bude mít i pří
ležitost v satanských USA mu ode
přenou: že kdyby v tisku mínil zapo
chybovat o kráse místního zřízení, 
šup s ním do Gulagu.

A našim jediným městským novi
nám se naprosto nechtělo do zveřej
nění: že to nedošlo, že se ztratilo, to- 
hleto, tamhleto. Teprve téměř po dvou 
měsících, po telefonování několika 
občanů, ba i podpisů sbírání se po
krokoví novináři uráčili. Posléze do
konce i uveřejnili hlas lidu, poděková
ní, že už se konečně někdo ozval. Že 
my přistěhovalci se neelitářsky zto
tožňujeme s lidem, od něhož se inte
lektuální mysjitelé vesměs tak doko
nale distancují.

Též se ozval filosof Thomas mno- 
hastránkovým, na univerzitě d is tribu
ovaným memorandem, v němž nás 
setřel, degradoval na takzvané Ame
ričany, v uvozovkách, co ničemu ne
rozumí, beztoho dávali přednost H it
lerovi a též nám doporučil “ to take 
their Gulag and go fuck themselves 
with it, if you fo llow  what l’m saying."

Nedovedu sledovat ty to  myšlenko
vé toky, stejně jako jsem nepochopil 
jiné jeho memorandum, v němž zjistil, 
že křesťanství způsobuje růst rako
vinných nádorů, a že všichni jsme na 
pokraji masové sebevraždy. Filosof 
Thomas jistěže je dost unikát, ale je
ho politické názory zas tak příliš uni
kátní nejsou. U nás na univerzitě na 
příklad máme Fernand Braudel Cen
ter — “one of the most im portant cen- 
ters of Marxist thought in this coun- 
try .” 1

Kde jsou asi ony zuřivě antikomu- 
nistické centrály, o nichž píše Rudé 
právo? Počínání v naší centrále při
pomíná průběh sjezdu Demokratické 
strany v r. 1984 nominovat na prezi
dentský úřad bídně pak prohravšího 
Waltera Mondalea: nepadlo ani jedno 
dobré slovo o USA, vlastní zemi, a rov
něž nepadlo ani jedno špatné slovo o 
SSSR. Naše kádry, vesměs socio lo
gové, sice usilují o totální demontáž 
kapitalismu, ale Sovětský svaz ani ne- 
velebí ani nekritizují. Jejich sympatie 
se lomí do hlubokého předklonu k 
diktaturám Třetího světa a k osvobo
zeneckým hnutím, usilujícím o zave
dení těchto diktatur.

Přijela delegace sovětských akade
miků z Ústavu dějin dělnických a po
dobně pojmenovaných hnutí a odbo
rů. Vedoucí delegát půl hodiny četl 
zabijáčky nudný projev, speciálně 
pro nás ho sepsal velikán Boris Pono- 
marev. Dva dny se konferovalo a s vý
jim kou jedné rozdurděné fem inistky 
jsem neslyšel hlas, co by pípl, aspoň 
trošku se podivil nad prezentovanými 
nehoráznostmi.

Naše centrála si ale nezve jen ty 
pravověrné, Kremlu věrné. Přijel bý
valý velvyslanec jedné ze socialistic
kých zemí a za dvě hodiny, co jsem 
s ním strávil jen mezi čtyřma očima, 
se dopustil několika závažných zloči
nů — hanobeni největšího přítele, též 
představitelů svého státu, též prozra
zování zajímavých tajemství.

A nedávno tu hostoval maďarský e- 
konom: mladý, velmi inteligentní a 
vtipný, rovněž báječně cynicky se vy
jadřující o socialistickém hospodář
ském počínání, včetně jejich domác
kého, kadárovského modelu.

Po přednášce malý potlesk a na

1 Norman Cantor, “Thereal C risis in the Huma-
nities Today," The New C riterion, červen 1985.

kvašené dotazy. Jak je to možné, že 
vesnické masy nedávají přednost 
družstevnímu zemědělství?

Řečník se na pokrokového chudáč
ka dlouze, shovívavě podíval a já za
tím vletěl s odpovědí: "Asi proto, že 
neradi hladoví,” a pak dlouze podrob
ně, asi jako žactvu v pomocné škole, 
jsem elaboroval, že nedobrovolné 
hladovění je vesměs mrzutá záleži
tost.

Tohle představení se tedy nepo
vedlo, posluchači neslyšeli to, pro co 
si přišli a nevesele se trousili do tmy. 
Dal jsem se do řeči s kolegou, pleša
tým ekonomem, jménem Mel Leiman.
V těch našich jediných novinách pro
testoval proti přítomnosti u nás hostu
jícího Henry Kissingera, obvinil ho z 
"amoral barbarism” a ze snahy zbru- 
talizovat svět.

Ekonom pravil, že nesouhlasí se 
sovětskou intervencí v Maďarsku, Čes
koslovensku a Afganistánu, a rychle 
dodal, že tohle je počínání nikoliv hor
ší, než počínání Ameriky.

Tak jsem se ho cestou pozeptal s 
prosíkem o důkazy o těchto ekviva
lentech.

Grenada přece.
Namítl jsem, že Američani přijeli, 

dávno jíž odjeli, obyvatelstvo si na o- 
strově již dávno uspořádalo svobod
né volby, Američané jsou tam ti nej
populárnější, nejvítanější návštěvní
ci, kdežto Afganistáh...

Vědečtí socialisté mají po ruce dia
lektiku, vše souvisí se vším, odrovnal 
mě odkazem na cosi v Angole, a svě
řil se, jak by se v případě válečného 
konfliktu supervelmocí zachoval. “Se 
zbraní bych bojoval na straně Sovět
ského svazu!” pevně slíbil šedesátile- 
tý poživač kapitalistických požitků, 
celoživotně odepřených většině čte
nářů tohoto povídání.

Hodně marxistů a snad i ještě více 
marxistek máme mezi historiky, a na
ši sociologové jsou tom uto vousaté
mu učení oddáni téměř in toto. Jejich 
věhlas se šíří. Například kolega James 
Petras obdržel od newyorských žur
nalistů (Newspaper Guild of New 
York) cenu, řád “ Page One Award for 
Crusading Journalism " za článek dr
tící Reagana v nejpokrokovějším ča
sopise Nation (28. 3. 1982).

Petras je odborníkem na záležitosti 
západní hemisféry. V našem univer
zitním časopise Suny-B Inside uve
řejnil další, Reagana drtící obžalobu. 
Ve zdůvodňování se dopustil řady ne
smyslů, nejen interpretačních, ale i e- 
lementárních, faktických. Též mával 
mezinárodním právem, o němž nic 
neví a což je zrovna obor, který já je
diný tady u nás učím.

Tedy jsem bez velké námahy na
psal článek, dokazující Petrasovy ne



smysly, bod za bodem, a dopadl jsem 
přesně tak, jak jsem čekal. Nic uve
řejněno nebylo, ovšem.

Ono to americké akademické pro
střed! — se vším zdůrazňováním plu
ralismů, individualism ů — je dost, 
zbytečné příliš konform ní svět, a proti 
větru se nemá m očit ani zde. Není to 
vítr vyloženě prosovětský, ale napros
to anti-antikom unistický. Jdeme s do
bou, víme, co se nosí a co nutno od lo
žit, odhodit. A je to právě antikomu- 
nismus, co je out-of-fashion, out-o f- 
favor, co je naprosto disrespektábl. 
“ But how can you (read, say, write...) 
thaťs anti-com m unist!" hrozí se kon- 
form isté, jako by mě přistihovali při 
okrádání slepých sirotků, a já odmí
tám se červenat. Zpravidla poukazuji 
na samozřejmosti, že rovněž se ne
stydím za sklony své antinacistické, 
a že komunisté konec konců odpravi- 
li víc nevinných, než nacisté stačili 
kdy stihnout, a nadále odpravují.

Tohle, prosím, nemá být profesio
nální lamentace. Důvody k osobním 
nářkům nemám, dokonce mi prošel — 
dosud prošel — heretickýčlánek o Již
ní A frice bez většího kádrového šrá
mu. Nemohu ovšem přesné zjistit, jak 
typ ická či úchylná je naše škola, jak 
horší či lepší je to jinde, ale to lik  si 
troufám  tvrdit, že od normálu se příliš 
nelišíme.

Trestem pro některé z protivětrných 
močitelů je víc, než zvlhlé pantalony. 
Politolog Edward Rožek, profesor 
polského původu na univerzitě ve Ska- 
listých horách (University of Colora
do, Boulder): do něj, z popudu pokro
kových nepřátel, se škola pustila ve
hementně, konflik t se dostal do soud
ní síně. Rožek sice utkání vyhrál, ale 
n ikoliv bezbolestné: kromě ztráty ča
su, nervů a patrně i iluzí, přišel o 7 5 ti-  
síc dolarů, to lik  totiž stála právní ob
hajoba nevinného, výlohy mu nikdo 
nehradil.2

Na Stanfordu, proslulé kaliforn
ské univerzitě, antropolog Steven W. 
Mosher dopadl hůře. Pro svou dizer- 
taci jel shánět materiály do Cíny, tam 
udělal kus pořádné badatelské práce, 
leč, žel, strčil nos, kam neměl — do 
čínské praxe nucených potratů, bez 
ohledu na velikost plodu či utrpení 
plodonosičky. Čínská strana zapro
testovala, americká univerzitní strana 
se vyděsila, Mosherovi přikázala m l
čenlivost, žák neposlechl, kniha vy
soké vědecké kvality vyšla, a tím skon
čila autorova vědecká kariéra: Mosher 
ze Stanfordu vyletěl, doktorát mu byl 
navždy odepřen.3

•’ E lizabeth Hatfie ld  McParland, “ The Persecu- 
tion  of Edward Rožek", N ationa l Rewiew, 22.2. 
1985.

5 Nevéřlcim  doporuču ji sm utné důkazy, sepsal 
. Tom  B ethe l, "L ib e ra lism , S ta n fo rd -S ty le " , 

Com m entary, leden 1984.

Není neposlušnost jako neposluš
nost. V univerzitních profesorských 
tvrzích projdou myslitelům nápady a 
počiny, jež v méně izolovaných, priv i
legovaných podmínkách by způsobi
ly ne-li vyhazov, tedy aspoň připnuti 
svěrací kazajky.

Ledacos se u nás smí. Například 
naprosto zatratit pokusy Reaganovy 
vlády zavést do škol základního vzdě
lání d isciplinu, zpřísnění zkoušek a 
též hodnocení učitelstva podle zásluh 
jako "nesprávný, stupidní, reakcio- 
nářský a věru antihum anistický.’’4

Profesor emeritus Kenneth Neill 
Caneron vydal nedávno dílo, v němž 
dokazuje, že Sovětský svaz je mode
lem správné kom unistické společ
nosti; též se mu velice líbí a za vzor 
dává způsob vládnutí v Českosloven
sku a Albánii. Na knihu5 upozornili 
recenzenti v předních amerických 
zdrojích.

Paul Holladner, americký sociolog 
maďarského původu, je autorem vy- 
nikalfcí knihy Political Pilgrims: Tra- 
vels of Western Intellectuals to the 
Soviet Union, China and Cuba (Ox
ford University Press, 1981), o p o li
tických poutnících do zemí zaslíbe
ných. O přísných skepticích západní 
reality, co se ale v okamžiku změní v 
prosťáčky chudé duchem a přebo
haté vírou. V třicátých letech, v době 
ukrajinského hladomoru, si pochva
lovat životní úroveň a stravování 
tamějího lidu. B řitký kritik  George 
Bernard Shaw si pochvaloval. Profe
soři a justiční odborníci velebili počí
nání justičního vraha Vyšinského.

Pravda, poté co hlavní bůh Stalin 
padl, ozvali se svědci, po nich se ob
jevili noví filozofové — Bernard-Henri 
Lévy, André Gluksman a další — zá
padní intelektuálové se pustili do hle
dání nirvány jiným  směrem. Hodně u- 
čaroval Mao a jeho veledestruktivní 
Velká revoluce ani proletářská a ze
jména nikoliv kulturní. Významní 
američtí myslitelé si tato léta hrůzy 
nemohli dostatečně vynachválit — 
prý “a remerkable example of sociál 
engineering”) s nemenším nadšením 
se vyjadřovala prom inentní pražská 
lidská tvář v exilu. S příjemně racio
nálními, překvapivě značnými změ
nami v postmaoistické Číně opadly 
sympatie těch nejpokrokovějších vů
či zemi s m iliardou obyvatel. Nový 
idol nalezen: Nikaragua, sandinistic- 
ký režim, tam, kde se zpívá hymna 
s textem "Yankeeové jsou nepřátelé 
lidstva".

Vždy lze měřit nestejným metrem. 
Chudoba v kapitalismu je důkazem a 
obžalobou ostudného, bezcitného

4 Tak se vyjádřil Irw in  Howe, věhlasný D istin- 
guished Professor na C ity  U niversity o f New 
York, New York Times. 30. 1. 1984. O velikosti 
po litického  univerzitn ího m yšleni vyšla řada 
knih, např. Berte ll O llm an a Edward Vernoff, The 
Left Academ y (McGraw. H ill, 1983).

' M arxism: The Science o f Society (Bergin 
Garvey, 1985).

systému, kdežto nebohatost v socia
lismu dokazuje vítězství etických 
hodnot nad vulgárnostm i spotřební 
společnosti. Manuální práce v kapi- 
tralismu je ponižující, v socialismu 
je povznášející. Dětská práce v USA 
je něco naprosto skandálního, kdežto 
na Kubě patnácihodinové dětské bri
gádničení na plantážích s cukrovou 
třtinou plní obdivuhodný pedago
gický a ideologický cíl.

Koncem šedesátých let se rozbuje- 
la tak zvaná counter-culture či adver- 
sary culture. Též vypukla móda “ radi- 
cal ch ic” <’ — ztotožňovat se s kauza
mi co nejradikálnějšími. K módě 
třeba ideologie. Zatím co filosofie za
číná s pochybnostm i, ideologie po
chybnosti zruší. Napřed se vyřknou 
dogmata a pak se hledají — a moc se 
vlastně nehledají— aspoň trochu při
jatelné argumenty k jejich podpoře. 
Tak jako v m inulosti náboženství ve 
svých m ilitantnějších verzích, auto
ritářské ideologie přitahují osoby jed
nak ty nejprim itivnější, jednak ty nej
více školené.

“ Marx — Mao — Marcuse” skando- 
vávali naši američtí studentíci a páni 
kolegové intelektuálové, a já tehdy 
málem nostaligicky bažil po stalinis
mu padesátých let na Karlově učení, 
tehdy trpícím zhovadilostm i snad 
snesitelnějšího druhu. Zbožnění se 
dočkal Hebert Marcuse, židovský u- 
prchlík před Hitlerem a posléze ve 
slunné Kalifornii znovuobživovatel 
revolučních receptů. Listuji v jeho 
svazku An Essay on Liberation (The 
Beacon Press, 1969): Uskutečněné 
reformy v kapitalistickém řádu7 jsou 
politováníhodné, dělnická třída zbur- 
žoaznéla, zkorumpována pozlátkem 
konzunmí společnosti. Teď, když je 
z ní kontrarevoluční plebs, k realizaci 
vizí prusko-kalifornského filosofa je 
třeba nového člověka. Toho si vyna
šel ve středostavovské inteligenci a 
ta bude revolučně jednat k společné
mu prospěchu zabedněné většiny. 
Marcuse demokracií opovrhuje. Však 
na co je dobrá svoboda, když většina 
se rozhoduje nesprávně? S opratěmi 
dějinné odpovědnosti pevně v nemo- 
zolnatých rukách, uskutečňovat se 
bude role elity při přetváření světa. 
Titul, mandát morálního intelektuál
ního vůdcovství ("moral leadership” ) 
se přece nezískává v nějakých voleb
ních šarádách!

Někdy ovšem přílišné uplatňování 
ideologie v praxi je zdraví škodlivé, 
ba i životu nebezpečné, jak dokonale 
dotvrdil intelektuální elitista, teoretik-

h Autorem  term ínu je Tom Wolfe, též autor kn i
hy The Purple Decades (Farrar, Strauss, 1982).
Užitečný dobový obrázek poskytu je  Joan Cole-
brook, Innocents o f the West: Travels Through 
the S ixties (Basic Books, 1979).

7 Kdesi jsem četl, že devadesát p rocent poža
davků Kom unistického manifestu z r. 1847 již 
bylo  ve Velké B ritánii splněno, dosaženo — jak 
konečné též potvrzuje stav britského hospodář
ství a společnosti.



-praktik — Pol Pot. Jím se aleMarcuse 
nezabýval ani teoreticky, natož prak
ticky.

Mezi četným i Marxovými om yly by
lo jeho vědecké tvrzení, že kapitalis
mus je zdrojem svého vlastního zniče
ní, jež uskuteční vykořisťovaní prole
táři. Lépe se ve věci vyznal Joseph 
Alois Schumpeter (1883, tedy rok 
Marxovy smrti, — 1950), rakouský mi
nistr a posléze harvardský profesor 
ekonomie. Ten totiž předpověděl 
destrukci kapitalismu třídou odcize
ných (“ alienated” ) intelektuálů. Prá
vě tento kapitalismus je zbavil závis
losti na politické moci: uplatňují svoji 
moc slova, mluveného a psaného, 
k dispozici mají sdělovací prostředky, 
nakladatelství, nadace; svoboda kri
tizovat ba i do zničení kritizovaného 
cíle se stává jakýmsi Ding an sich. Ba 
věru je jich profesionální prestiž ne
zřídka závisí na energickém pokračo
vání v negativních postojích a činech.

Intelektuálové sloužívali kapitalis
mu k roztříštění feudálních zbytků, 
ale pak se obrátili proti novému stavu 
věcí.

Což si v pohodlí piplání nevidí ani 
na špičku vlastního nosu?

Lichá to otázka. “ Burza je ubohá 
náhražka za svátý Grál",vyslovil 
Schumpeter. Ano, bodejť. V tom to 
věku — s velkou nepříjemnou výjim 
kou mohamedánského fundamenta- 
lismu — vliv náboženství ve s\étě vad
ne. Marxismus v nových svých ver
zích se nabízí jak zájemcům o neracio- 
nálno, tak zájemcům o velmi kon
krétní privilegované role v novém 
uspořádání světa. Elitní nová třída za
stane historickou funkci, jež patřila 
kněžstvu ve středověku. John K. Gal- 
braith, rovněž harvardský profesor 
ekonomie, předvídá, že intelektuálo
vé budou ovládat všechny sféry v 
americkém životě.8

Doba plyne, maestro Leonard 
Bernstein již nepořádá koktejlové dý- 
chánky pro černošské revolucioná
ře dost teroristického typu.

Ale snaha co nejvíc se distancovat 
od čehokoliv “Antikom unistického” 
trvá. Všechno něco stojí, tento postoj, 
tyto obavy, způsobily též přepisování 
nedávné minulosti, takže do dějepis
ných učebnic se dostaly soudy, jak že 
Amerika zavinila studenou válku a jak 
nevinen byl J. V. Stalin na stavu věcí.1'

Stopy se drží všelikde. Například 
Webster’s New UniversaI Unabridged 
Dictionary  hodnotí velikány dvacáté
ho století takto: Hitler, Mussolini a 
Franco jsou diktátoři. Stalin je státník

« V knize The Industrial State. N iko liv  netyp ic
ké: Galbraith, bývalý velvyslanec za prezidenta 
J. F. Kennedyho, člověk kritický, vele iron ický — 
a přesto, vydá se do Cíny za Velké ku lturn í revo
luce a najde pro ni m noho dobrých slov v knize 
China Passage, 1972). N icméně v jeho pozděj
ších memoárech A L ife in O urT im es (1981) není 
o této chvále m aoistikého šílenství ani zmínka.

■' Za p rolistováni stoj i s tudie How Ihe C old War Is 
Taught: Six Am erican H is torica l Textbooks 
(1978), napsal M artin F. Herz.
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(“statesman” ). Mao, Castro, Hočimin 
rovněž nejsou diktátory. V komunis
tickém světě je za diktátora pokládán 
pouze Tito. Potrestán snad proto, že 
si troufl neposlouchat státníka Stali
na.

V Moskvě sice nemohou příslušní
kům “ New Left” přijít na jméno, ale 
příslušníci dovedou Moskvě sloužit 
dobře. Příkladem nám poslouží Insti
tute for po iicy  studies (IPS) ve 
Washingtonu. Tento ústav politických 
studií vznikl v r. 1963 z mnoha m ilió 
nů, jež poskytl Samuel Rubin, zakla
datel voňavkářského koncernu Fa- 
bergé a též samozvaný revolucionář. 
Štědrý příval nových fondů udržuje ve 
finančním zdraví organizaci se štá
bem 75 permanentních vědců, mnoha 
vědců dočasných, návštěvních, plus 
početné výzkumné a administrativní 
kádry. Ústav publikuje jeden týdeník, 
dva čtvrtletníky, v Amsterodamu má 
dokonce odbočku Transnational In
stitute, spolupracuje s londýnským 
Institutem of Race Relations a se Svě
tovou radou církví v Ženevě. IPS se 
pustil i do pedagogické činnosti, v r. 
1979 ve Washingtonu otevřel svou 
vlastní školu, kde vzdělávátéž úřední
ky federální vlády, Kongresu a jiných 
sídel dosud existující moci.

Pedagogy nelze vinit z buržoazního 
objektivismu. Například profesor Saul 
Landau, specialista na karibskou o- 
blast a osobní přítel FidelaCastra, ve
hementně obhajoval správnost dva
cetiletého uvěznění básníka Huberta 
Matose.

“ IPS je první respectabie produkt 
Nové levice", oznámeno ve Washing
ton Post, zdaleka nejvlivnějších novi
nách v hlavním městě.

Cora Weissová, dcera zatím již ze
snuvšího mecenáše Samuela Rubina, 
je presidentkou nadace, zaručující 
materiální bezstarostnost Ústavu. V 
době vietnamské války navštěvovala 
severní Vietnam a oznamovala zprávy
o něžném zacházení s americkými vá
lečnými zajatci.

Dlouholetým i spoluřediteli Ústavu

se stali vědci Marcus G. Raskin a Ri
chard J. Barnet.

Raskin charakterizuje USA jako im
perialistickou zemi, s obyvatelstvem, 
trpícím pod vlastním koloniálním jař
mem. Americká vláda není nic jiného, 
než kopie nacistické vlády. Je to též 
vláda válečných zločinců, vedoucích 
nejbrutálnější války v historii této pla
nety. Zemi je nutno dekolonizovat a 
obranný systém nutno zlikvidovat. 
Raskin též předkládá svůj model “de- 
militarizace americké společnosti” .10

Spoluředitel Barnet vyslovuje ne
méně pokrokové názory. Za vietnam
ské války též dojížděl do Hanoje o- 
znamovat svoji solidaritu se spraved
livým bojem. Po válce si vývoj ve zví
tězivší zemi velmi pochválil spolu s 
Corou Weissovou a sedmnácti další
mi soudruhy ve velkém placeném in
zerátu (mnoha tisíci dolarů placeném) 
v New York Times, 30. 1. 1977. Též 
pochvaloval Pol Pota.

Když byl dotázán, zda snad SSSR 
je též imperialistická země, odpově
děl záporně: nikoliv, Sovětský svaz 
je status quo země, též zákrok v Afgha- 
nistánu je naprosto pochopitelný. 
Sovětské počínání je zásadně obran
né. Též i československý únor 1948 
byl oprávněnou reakcí na provoka
tivně agresivní Marshallův p lán ."

Patrně toto a další nevěděli česko
slovenští Chartisté, když připo jili své 
podpisy k Barnetově a řadě dalších 
zastánců pokroku v placeném, taktéž 
mnohotisícovém inzerátu v New York 
Times, 1. 12. 1985, v protestu proti 
Reaganově politice ve Střední Ame
rice.

Po patnácti letech ředitelství IPS 
převzal Robert Borosage, vědec, o- 
slavující osvobození Laosu a Angoly, 
a varující před vypukávajícím fašis
mem v Německé spolkové republicea 
ve Velké Británii.

10 Joseph D. Duffey, někdejší ředite l velepres- 
tižn i nadace National Endowm ent fo r the 
Hum anities, se vyjádřil, že Raskina pokládá za 
nejdů ležité jšího inte lektuá la v celé Americe.

11 Richard J. Barnet, The AHiance (Simon and 
Schuster). Commentary, duben 1984, str.71 násl.



ňedite l je obklopen kádry neméně 
zakaleného kalibru: Gareth Porter si 
velmi pochvaluje dem okratické počí
náni v severní Koreji, ba vyjádřil i ná
zor, že demokraté na severu odmítají 
jednat s fašisty na jihu proto, aby tak 
protestovali proti nedostatku jihoko 
rejských občanských práv. Porter též 
napsal knihu k obhajobě Pol Pota.

Malcom Caldwell, další vědec IPS, 
se dokonce vydal do Kambodže do
kázat Pol Potovu m írum ilovnost a tam 
ho právě tito  m írum ilovníci odkráglo- 
vali.

Volby jsou bezcenné, je to “ surren- 
der of sovereingty” , tvrdí vědec M i
chael Parenti. Volbami se lidu mož
nost podílet se na vládě nikoliv dává, 
ale bere, tvrdí vědec A rthur Waskow.

Pracovníci IPS vyjadřují podporu, 
ba i nadšení, p ro  revolučně-teroris- 
tické počiny různě po světě.

Z ukázek publikační činnosti IPS:
V r. 1977 chvála socialistické výstav

by v nezávislé severní Koreji, v kon
trastu s hrůzou, noční můrou (“ night- 
mare” ) kapita listického vykořisťování 
v loutkové (“ puppeť’) jižní Koreji.

V r. 1979, Alan Wolfe v publikaci 
"The Rise and Fall of the Soviet Threat” 
vysvětlil, že ne Sovětský svaz, ale A- 
merika sama je si svým úhlavním ne
bezpečím.

V r. 1980, Fred M. Kaplan v publika
ci “ Dubious Specter: A Skeptical Look 
at the Soviet Nuclear Threat” přináší 
další důkazy o sovětské mírumilov- 
nosti, atd., atd.

Nejvétším nepřítelem lidstva jsou 
americký imperialismus, mezinárod
ní společnosti (IBM např.) a západní 
špionážní služby (CIA zejména). Mar- 
cus Raskin je členem poradního výbo
ru, publikujícího světový unikát, totiž 
časopis Counter-spy, jehož účelem 
je odhalovat, identifikovat americké 
agenty, aby mohli být likvidováni. 
O úspěch časopisu se zejména za
sluhuje Philip Agee, ex-CIA man, co 
o sobě prohlašuje “ I aspire to be a 
Communist and a revolutionary” .

Ústavu IPS ale naprosto nevadilo 
mít ve svých řadách kubánského 
agenta Orlando Leteliera.

IPS důsledné prosazuje požadav
ky, jež jsou též sovětskými požadav
ky: odzbrojení (Západu), likvidace ja
derných zbraní (Západu), podpora 
prosovětských gueril, obhajoba so
větských expanzí. Americké odzbro
jení a smíření se s veškerým sovět
ským počínáním kdekoliv ve světě n i
koliv snižuje, ale naopak zvyšuje bez
pečnost Ameriky. Likvidace vlastního 
vojenského a bezpečnostního systé
mu jsou nejlepší zárukou americké 
bezpečnosti — to ťjsou  výsledky ana
lýz IPS.

Brian Crozier, ředitel londýnského 
Institutu fo r the Study of C onflict se v 
r. 1979 (v National Review) vyjádřil 
naplno: IPS je "perfect intellectual 
front fo r Soviet activities” .

New York Times poskytuje IPSdva-

krát to lik  místa než kterémukoliv jiné
mu “ th ink tanku” , a IPS charakterizu
je jako “ nezávislou výzkumnou orga
nizaci ve W ashingtonu” .

V Kongresu se IPS soustřeďuje na 
podminování vojenského rozpočtu 
(jménem lidských potřeb), zpravodaj
ské činnosti (jménem svobody proje
vu), proam erických vlád (jménem lid 
ských práv). Centrálním úkolem kam
paně je likvidovat USA, onu kolonii 
násilí (“violence co lony” ).

A není málo členů Kongresu, kteří 
prosazují zákony k uskutečnění cílů 
IPS. Časté je pořádání seminářů pro 
kongresmany a je jich štáb. Chartisté 
nevědí co činí; kongresmani, např. 
černoši John Čonyers a Roland V. 
Dellums, to  védídobře. Č innost IPSsi 
též pochvaluje Paul Warnke, bývalý 
Carterův emisar a vyjednávač se So
věty o odzbrojení.^

V lednu 1986 se v New Yorku konal 
mezinárodní kongres spisovatelské 
organizace PEN. Delegáty oslovil mi
nistr zahraničních věcí George Shultz, 
zdůrazňoval tvůrčí svobody, způsobil 
značnou nevoli mezi posluchači. Pro
testní podpisy sbírány, protestní le
táky rozdávány.

Poté prom luvil Senegálec M B ow , 
ředitel UNESCA, organizace usilující 
o= zavedení globální cenzury noviná
řů. N ikdo nic nerozdával, neprotesto
val, nepřerušoval. Též nikdo nevznesl 
nezdvořilý dotaz nikaragujskému řeč
níkovi, jenž se věnuje literatuře jako 
autor a též jako hlavní cenzor v zemi, 
ve funkci náměstka ministra vnitra.

Petice k podpoře ofic iá lní to talitní 
po litiky Nikaraguy kolovala otevřené, 
z pódia ji pochválil Norman Mailer, 
president PENu. Petice proti te roris
mu a Kaddáfimu kolovala pokradmo,

12 Převzato zejména ze dvou zdrojů: Rael Isaac, 
M idstream : a M on th ly  Jewish Review, části 
přetiskl Barron 's, 21. a 28. 6. 1980; Joshua Mu- 
ravchik, "The Th ink Tank of the Left", New York 
Times Magazíne,
26. 4. 1981.

a když se v debatě kdosi přece jen o- 
zval, proč že se Kreisky objímá s Ara- 
fatem, přítom ní v sále nevolí syčeli a 
předsedající spisovatel tazatele po
káral. Hodně stížností bylo vyřčeno 
na řádění cenzury — v USA.

Život v USA je už natolik hrozný, že 
spisovatelka jménem Jan Morrisová 
se natrvalo odstěhovala do britského 
Walesu. Nicméně soudy o rodnézemi 
nadále vyjadřuje v nejlepších rodných 
novinách:

“ Největší hrozbou míru a lidskosti 
jsou USA. Z počínání vlády se mi zve
dá žaludek. Nevěřila jsem jejím mluv
čím, co tvrdili o korejském letadle, 
o Grenadé, a rozhodně jim nevěřím, 
co tvrdí o sovětských záměrech v za
hraniční politice. Je daleko méně 
pravděpodobné, že oni by rozdmy- 
chali novou válku. Myslíte si, že je na 
světě vůbec někdo, kdo by věřil, že 
Rusové by úmyslné sestřelili korejské 
letadlo, vědouce, že by nemínilo ško
dit? Nesmysl, vy krutí lháři!” 13

□
Dokončeni příště

11 Souhrn au to rč iných  slov z d louhého článku 
uveřejněného v New York Times, 13.11.1983. O 
zahraničním  politickém  zpravodajství tohoto  
zdroje  se lze ledacos zajímavého dozvédét z 
kn ihy Russ Braley, Bad News: The Foreign  
P olicy o f the New York Times (Gateway Books).

Hazard se zdravím
Rudé právo, 13. března 1986

“ Koupil jsem si konzervu — m leté maso se ze
lím — vyrobenou v závodě 08 v Moravském Jáné. 
Když jsem po ohřátí konzervu otevřel, byl jsem 
nemile překvapen jejím  obsahem — jednak hroz
ným kyselým pachem, a pak hlavně, v celé kon
zervě jsem nenašel kousíček masa. Konzerva 
stála 6,60 Kčs ve skutečnosti to  m ělo jen cenu 
p lechového obalu. Věřte, divím se tom u, jak mů
že podnik něco tak špatného vyrábět..."

Náš čtenář, důchodce M axm ilián Sedláček z 
Krnova, p řipo jil ke svému dopisu i etiketu oné 
konzervy. Na ní je černé na bílém, že závod patří 
podn iku  S lovlik Trenčín.

Případ není o jedinělý...

REPORTÉR

oanenaBoa
Postfach 1737 
8048 ZORICH 
Schweiz ■ Switzerland

LEDEN

BŘEZEN

KVĚTEN

CERVENEC

ZÁŘI

LISTOPAD

UNOR

DUBEN

ČERVEN

SRPEN

ŘÍJEN

PROSINEC

DVA
VZÁJEMNĚ

SE
DOPLŇUJÍCÍ

DVOUMESÍCNfKY

7áiaď

P.O.Box 322 
WATERLOO, On. 
Canada N2J 4A4



Interview

Rozhovor s dlouholetým vězněm Jaroslavem Javorským
V úterý 11. února 1986 v 10 hodin dopoledne přešel G lienický most z východního do západního Berlina vězeň č. 01258 

Jaroslav Javorský, který by l propuštěn po osmi letech vězení v tzv. špionážní výměně”.
Jaroslav Javorský, syn nejznámějšiho čs. tenisty padesátých let byl v Československu 13.12. 1978 odsouzen vojen

ským soudem na 13 let za pokus o převedení své snoubenky z Bulharska do Turecka.
Jeho uvězněni a výše trestu patřily  k nejtvrdším v Československu. Jeho případ a dramatické okolnosti propuštěni 

vzbudily široký zájem mezinárodních organizaci a veřejnosti.
Časopis Západ připom enul případ Jaroslava Javorského dvakrát. V č.4/79 na str. 36 jsme uveřejnili článek "Případ 

Javorský" a v 6.5183 na str. 30 pak "Sděleni matky J. Javorského".
Vzhledem k tomu, že jeho případ vyvolal velikou pozornost, požádali jsme Jaroslava Javorského o rozhovor. Za Západ 

připravil toto interview Miloš Suchma.

Západ: Po vašem zatčení v roce 1977 
jste byl obviněn hned z několika pa
ragrafů najednou a postaven před vo
jenský tribunál. Jak hledíte na tento 
postup čs. orgánů a na nové odsouze
n i ke 13ti letům do vězenís nejtvrdším  
režimem?
Javorský: V sedmdesátých letech, v 
jejich druhé polovici, se zdvihla v Čes
koslovensku vlna špionománie. Aby 
byla možnost prokazovat snahy zá
padu o rozvracení socialistického 
státu, byl každý prostředek dobrý. 
Vyšetřovací oddělení StB dostalo za 
úkol usvědčit co nejvíce potencionál
ně možných pachatelů z protistátní 
činnosti. Pro “ prokázání” takové č in 
nosti je nejvhodnější paragraf 105 — 
výzvědná činnost. Čelé jednání, i před 
soudem, probíhá nejen s vyloučením 
veřejnosti, ale není třeba žádných 
přímých důkazů, ani obavy z in ic ia ti
vy obhájce. Tyto podmínky jsou ještě 
umocněny ve prospěch “ spravedl
nosti” před soudem vojenským. Ne
směl jsem si zvolit obhájce — byl mi 
přidělen soudce (!) druhého tribuná
lu stejného soudu. Důkazy obžaloby 
byly pouze nepřímé a netvořily zá
konem vyžadovaný souvislý řetěz, 
který by vinu dokazoval — rozsudek 
se zakládal na domněnkách a na vnitř
ním přesvědčení soudců. Důkazy ob
hajoby, mnou podávané nebo vyža
dované, byly odmítány pro jejich “ne- 
podstatnost” , “ nehodnověrnosť’ ne
bo “ nepřipustite lnost” . Tak jsem ne
dostal k soudu důkaz, který by býval 
nezvratně vyvrátil obviněni z porušo
vání předpisů v oběhu zboží s cizinou, 
vystavený agenturou Pragosport. Ne
obstála ani má obhajoba k obvinění 
pro opuštění republiky a k napomá
hání opuštění republiky. Marně jsem 
poukazoval na vyhlášku ministerstva 
vnitra a zahraničních věcí č. 120 z roku 
1976, ve které je uvedeno právo člo
věka opustit i vlastní zemi na základě 
Helsinské dohody, Československem 
ratifikované. Po celých 17 měsíců vy
šetřovací tým StB vedený tehdy ještě 
mjr. Horákem v mém soukromém ži
votě, aby našli opěrný bod obžaloby. 
Po celou dobu jsem byl vystaven je
jich pečlivé připravenému psychic
kému tlaku, založeném na mém cito

vém vztahu k rodině a ke snoubence. 
Odsouzení bylo podle mého názoru 
nejen potřebným důkazem o snaze 
západních mocností ubližovat socia
listickému státu, ale i aktem msty na 
rodině předního čs. sportovce, který 
by svým příkladem mohl ovlivnit ma
sy.
Západ: Můžete ve stručnosti popsat 
podmínky ve Valdickém vězeni tak, 
aby si čtenáři m ohli udělat představu
o nejtěžších žalářích v ČSSR? 
Javorský: Vězení se nachází na území 
někdejšího Kartuziánského kláštera 
u Jičína, který založil v r. 1627 Wallen- 
stein tehdy pro 14 řádových bratří. 
Dnes žije ve zdech tohoto kláštera 
téměř 3,000 vězňů. Nápravně výchovná 
skupina 3, jak se honosně nazývá, je 
určena pro recidivisty, násilné trest
né činy, činy proti lidskosti a pro zá
važné delikty v armádě a proti repub
lice. Protože Československo o fic ie l
ně tvrdí, že nemá politických vězňů, 
jsou tito  nuceni žít od sebe odděleni 
mezi zločinci, většinou toho nejhrub
šího zrna. Vězeni se dělí na čtyři od
dělení. Některé cely jsou naplněny až 
26 vězni při nedostatečných hygie
nických podmínkách (jedno umyvad
lo, jedno WC). Návštěva (pouze pří

mých příbuzných) trvá, pod dozorem 
jednu hodinu, jednou za deset měsí
ců. Třetina vězňů nemá návštěvy vů
bec. Rodině se smí psát jednou za tři 
týdny, a to jedert dopisní papír. Tímto 
šikanováním je potrestána i rodina. 
Ponižování lidské důstojnosti je na 
denním pořádku. Každých 14 dní jsou 
všichni vězni stříháni dohola. Před 
každým bachařem a před každými 
dveřmi vyžadují ti, kteří to  u Hitlera 
odsuzovali, smeknutí pokrývky hlavy. 
Na každém kroku vládne psychický 
teror: vězeň musí mít neustálý pocit 
provinění a strachu. Náboženství je 
zakázáno. Starý kostel dokonce vy
plenili a zřídili v něm pracoviště želez
nobrodského skla a Agrostroje. Přes
to, že je v ústavním řádu klausule, za
jišťující vězňům duševní a tělesný 
rozvoj, existuje trest zákazu kulturní 
činnosti. Cvičit a sportovat je pod 
trestem přísné zakázáno. O fyzický 
rozvoj se má postarat hodina vycház
ky denně. Zimní oblečení je stejné ja
ko letní. Nosit v zimě rukavice nebo si 
ohřát ruce v kapsách je zakázáno a 
trestáno. Pracovní normy překračují 
v mnoha případech lidské možnosti. 
Lékařská péče je z velké části jen 
předstíraná. Během půlhodinové or
dinace je "vyléčeno” 40-50 pacientů. 
K dispozici je pro 3000 vězňů třicet 
nemocničních lůžek. Výživa je chudá 
na vitamíny. Většina vězňů trpí avita- 
minózou a není výjimkou vidět mladé
ho bezzubého člověka.
Západ: Kolík vašemu případu podob
ných zůstává ještě v tomto vězeni? 
Javorský: Bohužel ještě víc než dost a 
obávám se, že mají mnohem menší 
vyhlídky na dřívější propuštění, než 
jsem měl já. U některých lze jen těžko 
určit, jaká je jejich vina, protože se bo
ji m luvit o svém případu s kýmkoliv. I 
tento jev je státním aparátem v člově
ku uměle vypěstovaný. Svými in trika
mi a sítí špehů štvou lidi proti sobě, 
vzbuzujíce v nich takto nedůvěru jed
noho k druhému. Jsou tam však pre- 
cedentni případy vykonstruovaných 
procesů pro účel, o kterém jsem se již 
zmínil. Jedná se případy Josefa Ro- 
mera, Františka Weisse, Waltera Ka- 
nii, Jiřího Wolfa, Helmuta Heubacha 
a dalších, o kterých jsem se zmínil ve



svém referátě na Helsinské kontra- 
konferenci v Bernu, 15. dubna t.r. 
Západ: Co děláte nyní a jaké jsou va
še další p lány do budoucna? 
Javorský: Jsem stále ještě ve stavu 
nemocných, ale snažím se, aby se ve
řejnost co nejvíce dozvěděla o pod
mínkách soudnictví a vězeňství v Čes
koslovensku, ať již při besedách s žá
ky škol, s členy politických stran, se 
skupinam i Amnesty International a 
společnostm i pro lidská práva, nebo 
v televizních, rozhlasových a tisko
vých rozhovorech. A plány do bu
doucna? Začínám život vlastně znovu 
a chtěl bych zpříjem nit ten podzim 
života i svým rodičům, kteří se o mé 
propuštění nejvíce zasadili. Říká se, 
že úkolem muže v životě je zasadit 
strom, postavit dům, přivést na svět 
potomka a napsat knihu. S tou knihou 
jsem již začal a to další chce čas. 
Západ: Ze sdělovacích prostředků a 
od krajanů, kteří se s vámi již  setkali, 
vešlo ve známost, že jste na tom po 
duševní stránce obdivuhodně dobře. 
M luvil jste o psychickém příkoří. Co 
vám pomáhalo nejvíce je překonávat 
a co vás drželo duševně po celou tu 
dobu?
Javorský: Během doby jsem si vybu
doval spojení až za “železnou opo
nou” , a tak jsem se také dozvídal, co 
vše se pro mé propuštění na Západě 
činí. Vědomí toho, že se za mne zasa
zují nejen krajané v Evropě, ale i ve 
Spojených státech, Kanadě a Austrá
lií, stejné tak jako organizace a státní
ci z mnoha významných států, mě po
stavilo úplně nad věc. Bylo to i několik 
věrných přátel, kteří mi dávali tam za 
tou zdí jis totu, a nakonec to byla poe
zie a verše, které jsem sám psal. Byly 
mi v té době ventilem hromaděných 
citů a vjemů, které jsem nemohl zese- 
be vypustit jinou formou. Byly mi i 
určitým sebepotvrzením při monotón

ní a duševně nenáročné práci, která 
mi byla účelně přidělena. V neposled
ní řadě to bylo vědomí pevného svaz
ku s rodiči a povinnost sama o sobě: 
nepodlehnout!
Západ: Co myslíte, že by bylo základ
ním kamenem toho, že jste byl vůbec 
zařazen do výměny ‘‘šp iónů ’’? 
Javorský: Když jsem přecházel v Ber
líně po Glienickém mostě, představo
val jsem si obraz své svobody jako 
západní veřejnosti a tím i hlav jejich 
států. Pod tím to tlakem se nakonec 
významných kamínků. Za každým z 
těch bylo pak slovo, věta, dopis, ur- 
gence... které z různých koutů světa 
od různých lidí vytvořilo ve svém 
množství lavinu, která uvedla do po
hybu věci další, pohnula s vědomím 
západní veřejnosti a tím i hlav jejich 
států. Pod tím to tlakem se nakonec 
prolom ila i zeď mého vězení. Nespor
ně nejdůležitějším bodem bylo zápa- 
doněmecké občanství, které mi bylo 
vládou uděleno již v době mého věz
nění, a tvrdý boj vlády Spojených stá
tů na ženevské schůzce státníků, kde 
se o této výměně vlastně rozhodlo. 
Západ: Jaký ohlas mělo vaše propuš
těni v NSR a v Evropě vůbec? 
Javorský: Byla to vlastně první pře
dem ohlášená a sdělovacími prostřed
ky oficiá lně sledovaná výměna lidí 
mezi Východem a Západem. Bylo to 
ho napsáno a řečeno mnoho. Byla to 
prostě zase jedna senzace svobodné
ho světa. Žel otázka lidských práv tím 
zůstala pouze v pozadí.

* * *

Už nic m i z mé lásky nezbylo 
jen cosi jak ranní vláha 
od Ní pár dopisů prolhaných  
s razítkem "pošta Praha" 
pár fotek, pár dopisů, pár pohlednic  
pár křičících vět v rozsudku 
a pak už vůbec nic 
a pak už vůbec nic

Už n ic m i z mé lásky nezbylo 
jen hluboká na čele vráska 
za vše prý v životě p la tí se 
ví však kdo, co s to ji láska?

Mně zbyly jen oči zkažené 
jsou místa, kde i ve dne je šero 
co nevzal si osud vzal si čas 
mně zbyl už jen papír a pero

□
Cena Jaroslava 
Seiferta

Letos 23. září, u příležitosti nedoži
tých mistrových 85. narozenin, bude 
poprvé udělena Cena Jaroslava Sei
ferta za nejlepší díla české a sloven
ské literatury, která nesmějí být pub li
kována v Československu.

Cena Jaroslava Seiferta byla zříze
na Nadací Charty 77 se sídlem ve 
Stockholmu k uctění památky klasika 
české literatury a prvního českoslo
venského nositele Nobelovy ceny za 
literaturu.

Cena Jaroslava Seiferta, jež bude 
udělována každoročně, sestává z pe
něžní odměny, jejíž výše se bude po
hybovat podle výsledků sbírky — me
zi 30.000 až 50.000 SK (cca 10.000- 
17.000 DM), dále z diplomu, provede
ného jedním z předních českosloven
ských výtvarníků a konečně z kulturní 
subvence, která umožní vydat odmě
něné dílo v jednom z exilových nakla
datelství.

O udělení ceny rozhodne výbor v 
sestavě Jiřího Gruši, Milana Kunde- 
ry, Antonína J. Liehma, Sylvie Rych- 
terové, Josefa Škvoreckého a Jana 
Vladislava a předsedy Nadace Char
ty 77 (ex offo). Členy výboru jsou ta
ké dva významní českoslovenští lite
ráti, žijící v Československu, jejichž 
jména budou případně uveřejněna 
později. Sekretářkou výboru pro Ce
nu Jaroslava Seiferta je paní M ilosla
va Slavíčkové ze Slovanského ústavu 
university v Lundu.

Nadace Charty 77 se obrací na čes
kou a slovenskou veřejnost se žádostí
o zaslání návrhů kandidátů na Cenu 
Jaroslava Seiferta, a to nejpozději do
15. července 1986. Návrhy posílejte 
na adresu:

Miloslava Slavíčkové 
Járnakravágen 23A 
S-222 25 LUND,
Švédsko.

Nadace Charty 77 se zároveň obra
cí na všechny příznivce svobodné 
české a slovenské literatury, aby na 
tu to  cenu přispěli finanční podporou. 
Příspěvky mohou být zasílány šekem 
nebo na kterékoliv z níže uvedených 
kont Nadace Charty 77 s poznámkou: 
Seifertova cena.

František Janouch 
Předseda správního výboru 

Nadace Charty 77



_________________________ Umění

O Babičce v navlhlém listí
Jana Brychtu znají čtenáři 68 Pub- 

lishers Toronto především jako ilustrá
tora Tankového praporu a Babič
ky. Ti, kterým je dnes kolem třic ít
ky a chodili do Školy v Českosloven
sku, si možná ještě vzpomenou na je 
ho obrázky, jež provázely učebnici 
Vlastivědy. Brychta však není jen 
vtipný a osobitý ilustrátor. Patřím k těm 
nemnoha šťastlivcům, kteří mohou 
občas shlédnout i jeho obrazy. Jsou 
radostné a hravé v barvě i tvaru a čas
to i s trochou ironie využívají všech 
soudobých výtvarných vynálezů, vy
hýbají se však velikášské svévoli. (V 
leckterém ohledu jsou také doplň
kem, ba protikladem  zahloubané, 
rozjimavé tvorbě jeho manželky L i
dy.) V tomto nepříliš veselém světě 
vyzařují Brychtovy obrazy dobrou ná 
náladu někdy až jásavě a jsou potěše
ním pro oko i pro duši. Ale v londýn
ském ateliéru, kde jsme se sešli, jich  
bylo málo. Kam se poděly?

Jsou v Německu.
Na výstavě?
Jestli z toho bude výstava, to ví čert. 

Asi před třemi lety jsm měl výstavu 
v Duisburgu a taméjší pořadatel se 
rozhodl, že si otevře galerii v M nicho
vě a zahájí její provoz mými obrazy. 
Souhlasil jsem už jen proto, že si ob
razy sám odvezl a ušetřil mě balení, 
tahaček s celníky, vyplňování lejster 
a všeho, co musí člověk podstupovat, 
když jde o výstavu v zahraničí. Jenže 
namísto galerie v Mnichově postavil 
nový kancelářský blok a obrazy teď 
leží v Hamburku a čekají, až se jich 
ujme někdo, kdo nebude předem po
žadovat kauci, což je takový nový 
zvyk. Já tady stejné na ty obrazy ne
mám misto.

Vystavoval jste i jinde v Německu?
Měl jsem dvě nebo tři výstavy v 

Hamburku. Taky v Oslu jsem před ně
kolika lety vystavoval.

A  co v Anglii?
Tady na to nejsou lidi, výstava je tu  

ztrátová záležitost. Tady je především 
trh starožitností. Zdejším lidem zcela
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chybí výtvarný smysl, obrazy kupují 
jen takové, u nichž lze předpokládat, 
že jejich cena bude stoupat a že se na 
nich dá vydělat. Dívají se na ně jako 
na investici. Já jsem spíš pro ty, co 
mají rádi obraz na zdi. Anglie není ze
mě, kde se dají vydělávat peníze — a 
prodejem obrazů už vůbec ne.

Proč tedy v Ang lii žijete?
Mně se líbí to počasí: věčně prší a je 

trochu navlhlo. Já měl vždycky nejra
ději podzim, kdy pršelo a tle lo listí. 
To je tady pořád. Anglie je země k 
bydlení a dobře se mi tu pracuje, i 
když tu vlastně nemám publikum a 
jsem v tom ohledu odkázán na konti
nent. Ilustroval jsem kdysi řadu kní
žek pro jedno německé nakladatelství 
a dokonce mi nabídli, abych se k nim 
přestěhoval i s rodinou, že by mi za
jis tili stálý přísun práce. Dnes bych 
asi jezdil v porsche, ale to není důle
žité. Třeba bych si mohl navíc i trochu 
malovat, určitě však ne takovým způ
sobem jako tady. Bydlet v Londýně 
má svou vlastní cenu. Mé se ani Paříž 
nijak nelíbí, připadá mi našlehaná. 
Londýn má atmosféru, která je mi pří
jemnější. Byl bych ovšem raději, kdy
bych si mohl na živobytí vydělávat 
malováním obrazů, než zakázkovým 
výtvarnictvím, ale jako kompromis mi 
to nevadí. Vzájemně se tyhle dvě čin
nosti neruší už tím, že tady v ateliéru, 
kde si maluju, nemám žádné materiály 
k ilustrační práci. Tu práci, kterou se 
živím, dělám doma.

A co to je?
Především jsou to ilustrace pro te

levizi BBC, pro dětský pořad zvaný 
Jackanory, s kterým spolupracuji už 
patnáct let. Jde v podstatě o vyprávě
ný příběh doprovázený ilustracemi.

Dělají se s nimi všelijaké triky, zabírají 
se detaily nebo celky a pod., ale ani
mace to není. Jackanory je klasický 
pořad, rok poté, co jsem s ním začal 
spolupracovat, jsem byl pozván k o- 
slavě dvoutisícího vysílání.

Kolik lid í se na tom pořadu podílí?
Mají asi deset kmenových výtvarní

ků, kteří se více méně pravidelně stří
dají. Jeden pořad trvá týden, pětkrát 
po čtvrthodině, a obsahuje obvykle 
pětašedesát ilustrací. Není tedy ani 
možné, aby to dělal stále týž člověk, 
přišel by z toho o rozum. Já dělám asi 
pět programů ročně. Libí se mi ta prá
ce i proto, že mi umožňuje poznat do
cela jiný  svět. Když je člověk příto
men ve studiu při natáčení, má příle
žitost se setkat se zajímavými lidmi. 
Já jsem se prostřednictvím toho dět
ského pořadu seznámil s řadou vyni
kajících britských herců, s některými 
jsem se i spřátelil, a to  je pro mne vel
mi cenné. Stejně tak s režiséry; když 
se nám spolu dobře pracuje, zůstává- 
váme pak jako tým.

Ilustrujete stále ještě dětské knihy?
Málo. Teď zrovna jednu knížku při

pravuji, ale jsou tu problémy. Redak
toři ve zdejších nakladatelstvích jsou 
liknaví, všechno se táhne na dlouhé 
lokte, mají pocit, že aby si svůj chleba 
zasloužili, musejí s vámi “ pracovat". 
Neustále si něco vymýšlejí a přimýš- 
leji, výsledkem jsou otravné průtahy 
a nevede to k žádnému konci. Ty při
pomínky se týkají hlavně textu, proto
že knížka tu přichází do nakladatel
ství už jako ilustrovaný text. B uďně-
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jaký spisovatel něco napíše a řekne, 
Hele, udělej mi k tomu obrázky, nebo 
si musím sám vymyslet příběh a na
psat si ho nebo ho dát někomu na
psat. Napadlo mě například, že tu ne
ní žádná dětská knížka o cricketu, 
ačkoliv ta hra je národní posedlost. 
Vymyslel jsem legrační příběh pro 
malé děti a svěřil jsem ho známému 
herci. Jenže on je takový cricketový 
nadšenec, že mu z toho vyšel text sice 
vtipný, ale spíše pro zasvěcence než 
pro děti. Redaktoři usoudili, že je tam 
toho cricketu příliš mnoho, nakonec 
jsme se vrátili k mé původní jedno
duché verzi. Teď už kreslím ilustrace, 
ale jak dlouho to trvalo...

Vaše ilustrace pro děti nejsou p ří
liš realistické. Nejsou děti překvape
ny, když m aji zvířátka na obrázku no
žičky trochu jiné  než ve skutečnosti?

Já myslím, že dětem tohle vůbec 
nevadí. Sám jsem se často díval na ve
lice dobré ilustrace a všiml si najed
nou, žetřeba nakreslený kočár má jen 
dvě kola. Tohle přece nemůže jezdit, 
řekne si člověk. Ale když má ten obrá
zek něco navíc, jako to mají řekněme 
obrázky Františka Tichého, atmosfé
ru, ztvárnění, je to  chybějící nahraže- 
no, naplněno néčím jiným. U plytké 
ilustrace naopak: hned postřehnete, 
že realita je necelá.

Pamatuji si, jak jste m i kdysi uka
zoval nějakou knížku a o ilustracích  
jste prohlásil, že jsou typ icky anglic
ké. V čem se liš í od vašeho viděni?

Oni mají rádi realisticko-rom an- 
tické ilustrace, na legraci moc nejsou. 
To mě překvapilo. Typicky anglická 
ilustrace je dost suchopárná, jsou 
na ní všechny nohy i kola, bývá tro 
chu nasládlá a staromódní. Ještě před 
deseti lety to bylo běžné, teďuž se vy

skytli lidé, kteří to  dělají trochu mo
derněji.

Když jste dělal ilustrace k Babičce, 
musel jste se asi držet trochu zpátky, 
k legraci tam mnoho příležitosti ne
bylo.

To byl spíš takový sentimentální 
přístup k věci. Babičku už zkoušelo 
ilustrovat mnoho lidí. Vzpomínám na 
klasické ilustrace Kašparovy, ale také 
na Babičku, kterou kubistickým i 
kresbami ilustroval Špála. Mám Spá
lu jako malíře rád, ale myslím si, že 
Babička je přece jen něco jiného a 
musí se ilustrovat zkrotle, Dokonce 
ani jeden z nejnovějších ilustrátorů 
Babičky, Vladimír Tesař, se podle 
mého názoru úplně netrefil. Co poří
dil, je ovšem spíše volný doprovod 
než přímo ilustrace. Měl možnost za
jet si na místo a tam vytvořit akvarely 
krajiny a prostředí. Ten nejpokorněj- 
ší a nejuctivější přístup měl přece jen 
asi Kašpar. Ilustroval Babičku něko
likrát, černobíle i barevně, takže exis
tu jí různé verze a vydání.

Opakem volného doprovodu jsou  
patrně ilustrace, jenž přesně zachy
cu jí určitou scénu. V m inulém století 
se pod n im i běžně uváděl i příslušný 
řádek textu. Kam byste se zařadil me
zi těmi dvěma krajnostm i?

Ilustrace k Babičce jsou taky vlast
ně doprovod. Nejsou tam žádné, kte
ré by se vztahovaly k určitému místu 
v knize. Původně jsem zamýšlel udě
lat jen čtyři, jednu pro každé roční ob
dobí, pak se k tomu připo jily  menší 
obrázky pro vyplnění stránek a k vý
zdobě knihy.

A co Tankový prapor?
To je něco docela jiného. Tam se 

musel ilustrovat text. Navíc jsem byl 
na vojně ve stejné době, co Josef

škvorecký, a dokonce jsem byl zku
šebním komisařem Fučíkova odzna
ku, ač nikoli u tankistů. Když jsem 
ještě v Praze četl ten výňatek o prove
dení zkoušek Fučíkova odznaku, já to 
před sebou viděl. Bylo to přesně tak 
i u našeho pluku; ono to asi bylo po
dobné všude. V mém případě to bylo 
opepřeno zážitky, jaké se ani v Tan
kovém praporu nenajdou. Tak třeba 
po jednom zkoušení u odloučené jed
notky se mi tam rozplakal velitel útva
ru protiletadlového dělostřelectva. 
Sužovaly ho výčitky svědomí, když 
četl Polevého Příběh opravdového 
člověka. Sloužil totiž ve Slovenské 
armádě na východní frontě jako veli
tel baterie a sestřeloval sovětská le
tadla. Kdyžsi přečetl román o Meres- 
jevovi, nebyl si najednou jist, zda to 
všechno nezavinil. Tak jsme si říkali, 
jestli mu ten odznak máme dát nebo 
ne. Z morálního hlediska by ho dostat 
neměl, vždyťm ožnásestřelil Meresje- 
va.

Kromě ilustrováni knížek — a těch, 
jak říkáte není moc — a práce pro te
levizi pořád malujete. Proč, když se 
v B ritán ii nedají obrazy prodat?

Já maluju kvůli sobě, mě to baví. Je 
to taková protiváha těm ilustracím, 
můj nákladný koníček. Ideální by sa
mozřejmé bylo, kdybych mohl jenom 
malovat, ale pokud si vydělám na ži
vobytí ilustracemi pro televizi a kníž
ky, je tohle taky řešení. Práce pro te
levizi má své výhody: jsou to většinou 
krátké věci, na nichž nestrávím moc 
času. Najednou mi zavolají a řeknou, 
Tohleto potřebujeme a pozítří si pro 
to pošleme taxík. Já tedy vím, že zít
řek je zabitý, ale pozítří, když to ráno 
taxík odveze, si už zase mohu hrát 
na svém pískovišti.

Malujete, abyste se měl nač dívat, 
pro estetický zážitek, nebo z nějakého 
vnitřního důvodu?

Připadám si při malování absolutně 
svobodný. Ale to není jediný důvod. 
Nejvíc mě baví, když to dělám. Začí
nám obraz a nevím nikdy, co z toho 
vyjde. Vycházejí mi z toho obvykle j i 
né věci, než zpočátku očekávám, sle
duji urč itý  vývoj, co se v tom obraze 
děje a to je nejzajímavější. Když je věc 
hotová, už mě to lik nezajímá. C os tím 
můžete dál dělat?

Zdá se mi, že ve vašich obrazech 
jsou nějak obsaženy skoro všechny 
prvky moderního uměni. Je to pravda?

Asi je, protože já se hodně koukám 
kolem sebe. Ovšem to moderní umění 
v mých obrazech je spíš středního vě
ku. Říkávám si často, jaká je to škoda, 
že jsem nežil o takových padesát let 
dřív. Malířská revoluce, která se ode
hrála ve Francii na začátku tohoto



století, mi připadá fascinující. Co se 
děje ve výtvarném umění dnes, to mě 
zajímá míň. Sleduji to, samozřejmě, 
i proto, že se v tom snažím objevit ně
co velkého, ale jaksi se mi to nedaří. 
Velikost pořád nacházím v údobí vel
kých klasiků Matisse, Picassa, M iró- 
na, Légera.

Objevil jsem i malíře, kteří v té době 
žili v Americe a kteří nejsou příliš zná
mí, případné nejsou oceňováni tak, 
jak by si zasloužili. Například Stuart 
Davis: ve dvacátých letech žil nějaký 
čas ve Francii, pak se vrátil do Spoje
ných států. Pobyt ve Francii ho po
znamenal, ale byl to  malíř vyloženě 
americký, co maloval on, nemohl na
malovat Francouz. Vyšel sice z kubis
mu, ale do jeho pozdějších obrazů už 
třeba pronikala americká reklama, 
vmaloval do nich písmena a pod. Dal
ší američtí malíři, například Jackson 
Pollock, získali ovšem světovou slá
vu, ale počátky moderního malířství 
příliš známy nejsou.

Na jednoho amerického malíře si 
pamatuji ještě z Prahy. Někdy po vál
ce se tam konala výstava moderního 
amerického umění a jako student 
Umprum jsem pomáhal při je jí insta
laci. Nosili jsme obrazy a rozvěšovali 
je po zdech v Umělecké besedě. Když 
člověk ty obrazy pořád bere do ruky 
a nosí je z jednoho konce sálu na dru
hý, má příležitost si je dobře prohléd
nout. Byl mezi nimi i maličký obrázek, 
který se mi ohromě líbil, malíř se jme
noval M ilton Avery. Pak jsem zjistil, 
že je zastoupen v Muzeu moderního 
umění v New Yorku, občas vídám 
některý jeho obraz vystaven i v Lon
dýně. Zemřel asi před patnácti lety. 
A to je opravdu skvělé malování, na ú- 
rovni Matisse nebo kohokoli jiného 
z té doby — a přesto je poněkud za
nedbáván.

Přátelé češti výtvarnici m i říkávali, 
že americké malířství za nic nestojí a 
dívali se na ně pohrdlivě. A tak jsem  
mu nevěnoval velkou pozornost. Až 
když jsem chodil po amerických ga
leriích, stál na americké půdě a díval 
se na obrazy amerických malířů, když 
jsem se ocitl mimo oblast evropských 
předsudků, začaly se m i některé z 
těch obrazů úžasně Ubít. A tak jsem už 
začátkem šedesátých let objevil Hop- 
pera, snad dřív, než ho plně docenili 
i v Americe, protože velkou Hoppero- 
vu výstavu jsem viděl teprve o dvacet 
let později v San Franciscu.

K tomu vám něco povím. Když jsem 
byl z Prahy na zájezdě v New Yorku, 
to bylo v roce 1963 nebo 1964, konaly 
se v Muzeu moderního umění dvě vý
stavy. Ta jedna, to bylo Bonnardovo 
dílo zapůjčené z Paříže, druhá byla

věnována Hopperovi. Já jsem samo
zřejmě ihned vletěl do toho Bonnarda 
a byl jsem oslněn. Jednak byla výsta
va nádherně instalována, jednak to 
byl skvělý výběr. Pak teprve jsem zašel 
vedle, kde byla výstava Edwarda 
Hoppera — a zhrozil jsem se. Kde se 
tohle tady bere, říkal jsem si. Co je to 
za člověka, vždyť je to namalované 
příšerné. Po té kultovovanosti Bon- 
nardově, po jeho francouzské noble
se, mi připadal Hoppér jako když 
Mistr Špaček tamhle z Pardubic hně
te něco na plátno. Byl jsem úplné zdě
šený. Možná, že na tom něco je, říkal 
jsem si, jenže jsem nechápal, co by to 
mělo být. Vrátil jsem se do Prahy, dál 
jsem žil a pracoval v tamějším pros
tředí.

Pak jsme přesídlili do Londýna, a 
po dvanácti letech našeho života tady 
se v Hayward Gallery konala velká 
Hopperova výstava. To už jsem měl 
na tyhle věci trošičku jiný pohled. Při
šel jsem na výstavu a najednou jsem 
viděl: No jo, ona je to Amerika. Je to 
sice syrové a nemá to tu francouzskou 
eleganci, ale je to absolutně přesné. 
A podobně tomu bylo s Wyethem. 
Vždyť on je to v podstatě kýčař, říká
val jsem si, dělá to tak realisticky, že 
to vypadá až pitomě. A nejednou uvi
díte, že je to americké, žádná p ito
most, že je výborný a jde až na jádro 
věci, stejně jako Hopper z jiné strany. 
Vidíte tu americkou periférii, tu o- 
pravdu syrovou skutečnost, prostor, 
světlo, všechno v tom je.

Když žijete v Čechách a jste zvyklý 
na český estetismus, nemůžete to po
chopit. V Americe to jde úplně od ji
nud, působí tam jiné hodnoty, než se 
s nimi seznámíte, jste hrozně zmaten.

Stuard Davis byl pro mne hned od 
počátku přijatelný, protože měl za se- 
bou francouzskou zkušenost, pochy
til ten esprit, ten flaír dvacátých let a 
přenesl je pak do amerického malíř
ství. Já jsem v něm cítil raného Picassa 
a raného Braqua, z nichž vyšel. Hop
per ovšem byl ryze americký, ten tam 
vyrostl a celá jeho tvorba je v Americe 
zakotvená. A proto jsem ho ze začát
ku nebyl schopen strávit.

Tohle si často neuvědomují ti, kdo 
se dnes v Čechách inspirují americ
kými vzory. Česká a francouzská es
tetika mají k sobě jen krůček, v 19. sto
letí dokonce čeští malíři žili v Paříži, 
obě kultury si byly blízké. Americká 
kultura, ta je jiná, je nová, vychází z j i
ných kořenů, i v malířství. Když se její 
vliv přenese do českých poměrů, je 
mnohdy žalostně vidět, že je to jen 
povrch.

Přitom americké malířství ve srov
náni s touto evropskou kultivovanosti

působí málem jako socia listický rea
lismus. I na ten pak začne člověk hle
dět trochu smířlivějšíma očima, ze
jména na sovětské malíře z počáteč
ního údobí.

Když to přišlo do Československa, 
říkali jsme si, Kristaboha, to jfe šíle
nost, to jsou idioti. Ale oni musejí být 
jiní, prošli jiným  vývojem. I v o fic iá l
ních sovětských publikacích, kde se 
patrné nejlepší věci neobjevily, proto
že výběr byl ovlivněn politikou a zá
sluhami, se leckdy našlo něco zajíma
vého. Časopisu Iskustvo se ovšem 
každý předem děsil, tak se to šmahem 
zavrhovalo.

Jiná půda, jiné nebe, jiné  světlo?
A taky jin ý  konzument. Ve Francii 

i v Čechách býval konzumentem 
vzdělaný občan, který chtěl mít obra
zy doma, rozuměl jim , kochal se jim i. 
Nebo to byl sběratel, který na nich 
chtěl vydělat — ale to nevadí. V Rusku 
sice v určité době žilo pár vybraných 
estetických velikánů, kteří kupovali 
Matisse — dnes se jim i pyšní Ermi- 
táž — v zásadě se tam však dělaly ob
razy pro veřejné instituce, pro zase
dací síně, pro galerie, ale ne pro lidi 
do bytu. Ti si kupovali ikony — a ku
pují dodnes.

Co na vás nejvíc zapůsobilo z čes
kého malířství?

Vždycky jsem měl v oblibě klasiky 
českého moderního malířství, Josefa 
Čapka, Jana Zrzavého, i když ti dva 
byli každý úplně jiný. Myslím si, že 
tohle bylo i v Československu skvělé 
údobí. Když na ně hledíte s odstupem, 
vidíte, jaká to byla obrovsky silná vý
tvarná generace. Jsem přesvědčen, 
že kdyby byla vyrůstala někde ve 
Francii, byla by se stala součásti svě
tového kulturního odkazu. A zkuste 
tady někomu říct jméno Zrzavý, Filla, 
Kubišta — v životě o nich nikdo nesly
šel. Ani tu nemají příležitost české 
umění spatřit.

A co devatenácté století?
Chittussiho jsem měl rád, ten mi byl 

zvlášť blízký. Oni tam byli taky ohrom
ní malíři vtom  minulém století, vezmě
te si takového Kosárka: to byli velcí 
mistři. Jejich dílo má nejen světovou 
úroveň, má dokonce špičkovou svě
tovou úroveň. A všechno se to tam 
ztratilo. Chittussi žil v Paříži, jezdil do 
Francie, já nevím, snad se odtamtud 
neměl vracet domů. Nebo Kubišta — 
ten umřel, když mu bylo něco přes 
třicet a byla to klíčová osobnost mo
derního malířství nikoli pouze české
ho, nýbrž světového. Nikoho nenapo
doboval, byl docela svérázný — a kdo
o něm ví? Takových malířů tam bylo 
hodně, třeba...

...Kremlička...



...no Kremlička, co to bylo za zjev! 
To nenajdete v té době nikde na svě
tě. Neuvěřitelný malíř. Má v sobě 
všechno: vysoké řemeslo a přitom 
noblesu, barevnost, tvar. Kdyby to byl 
Francouz, bude mít někde postaveno 
obrovské muzeum a lidé tam budou 
chodit posvátně se na jeho obrazy dí
vat. A jiní: J indřich Průcha, který se 
nedožil ani třic ítky, co to bylo za veli
kána! Přišel jako venkovský balík od
někud z Českomoravské vysočiny a 
jak s tím zacvičil! Člověk žasne, kde 
se to v těch lidech vzalo. Byla to velká 
generace. Dneska? Nevím, nevím...

Máte přehled o tom, jak se maluje 
v Čechách v současnosti?

Mám. U rčitý estetický standard, 
který je od českého malířství neod
myslitelný, se zachovává, ten Krem
lička jim  tam pořád stojí za zády. Ale 
jestli se dá m luvit o nějaké převrat
nosti nebo novátorství, tím si jis t ne
jsem. ňekl bych, že se hodně opisuje, 
n ikoli z domácích vzorů, které jsou 
skvělé, spíše se najdou následovníci 
docela průměrných malířů západ
ních. Jenže ono vlastně není nikde 
nic výjimečného. Snad se to všechno 
přesouvá do nějaké nové disciplíny. 
Přemýšlím o tom a někdy mě napadá, 
zda třeba reklamní uměni, ty obrov
ské plakáty, nejsou něčím, co za dva 
tisíce let bude pro budoucí archeolo
gy představovat dnešní dobu a co je 
bude nejvíc zajímat. Nebo to bude ně
co, co se hýbe, nějaká elektronika, 
reklamy v televizi. Ten, kdo bude za 
dvacet let rozpoznán jako velikán této 
doby, si zatím někde v tichosti kutá.

Chybí vám odloučeni od českého 
prostředí? Cítíte stesk po vlasti?

Je to hrozné, když řeknu, že necí
tím? Někdy mě napadá, že je to snad 
nějaký nedostatek, že mi to nevadí. 
Jako výtvarník na volné noze jsem byl 
v Československu ve výhodné situa
ci, nemohu říct, že by mi tam bylo ně
co chybělo. Po materiální stránce 
jsem se tam měl možná lip než tady, 
ale ten životní pocit je docela jiný.

Škvorecký ani Kundera nejsou v 
exilu nešťastni, napsali oba už m no
hem víc knih, než za stejnou dobu 
kdysi v Čechách, namaloval jste vy 
víc obrazů?

Určité. Mám tady mnohem vyšší 
produktivitu, to se vůbec nedá srov
nat.

I p ři tom, že za vámi pořád chodí 
spousta lid i a zdržu ji vás od práce — 
jako třeba já?

I při tom. Hlavní je ten pocit, že ne
máte nikde strop, že nad vámi je otev
řeno nekonečno, že můžete, co chce
te.

Zaznamenal Igor Hájek

JAN BRYCHTA: AKROBAT NA KOLE (OLEJ NA PLATNÉ)

Ve lví
V Rakousku péčí SVU vyšla již třetí 

gramofonová deska (a také kazeta) 
Vladimíra Veita Ve lv i stopě.

Po desce Texty (hudba V. Veit, 
texty předních českých spisovatelů) 
a desce Quo Vadis (hudba a texty V. 
Veit), deska na nerudovské téma Ve 
lv i stopě je hudbou V. Veita na texty 
významných českých básníků. Již to 
mu napovídají názvy jednotlivých pís
ní:
1. strana:
Zle, matičko, zle — K.H. Borovský 
Pánu našemu — S. Čech 
Ve lví stopě — J. Neruda
V zemi kalichu — J. Neruda 
Věštba č. 5 — K.J. Erben 
Žalm 130 — K. Kryl
2. strana
Česká duma — J. V rchlický 
Slyšíš? — P. Javor 
Svatební... — J. Seifert 
Déšť padá... — P. Javor

Češi oslaví 150. výročí 
Texasu

Američané českého původu z ce
lých Spojených států se 3.- 5. října 
1986 sejdou v Dallasu na počest te
xaských Čecho-Moravanu a oslav 
150. výročí nezávislosti Texasu.

Texasané českého původu před
stavují velkou část texaského oby
vatelstva. Čeština, která byla přinese
na do Texasu im igranty v 19. století, 
zůstává třetím nejrozšířenějším jazy
kem v Texasu.

Během oslav bude organizována 
řada kulturních a společenských ak
cí, které vyvrcholí v neděli 5. října 
programem Cotton Bowl, kde bude 
tančena česká beseda. Součástí oslav 
bude také vystoupení českých taneč
ních a pěveckých souborů, jakož i vy
stoupení sokolských organizací. Pro 
další informace pište na adresu:

American Czech Cultural Society 
P.O. Box 271221 
Dallas, Texas 75227 
U.S.A.

stopě
Píseň — J.V. Sládek 
Ať velcí — J.V. Sládek 
Až planety... — J. Neruda

Redaktor měl možnost si kazetu 
přehrát a byl mile překvapen. Texty 
jsou výborné, zhudebnění Vladimíra 
Veita citlivé, jeho hlas příjemný a ky
tarový doprovod profesionální.
Vřele doporučujeme, deska/kazeta 
je pro všechny generace. Doufáme, 
že Vladimíra Veita uvidí také naši 
čtenáři osobně při některém z jeho 
vystoupení.

Cena desky (včetně poštovného a 
obalu) je v Evropě letecky 216 šilinků 
(kazeta 137 šilinků), za oceán deska 
276 šilinků (kazeta 154 šilinků). Pla- 
títe-li šekem, zvyšte obnos o 35 š ilin 
ků. Desku/kazetu, jakož i předchozí 
desky si lze objednat na adrese: Alfa- 
Einwanggasse 17/2/3, A-1140 Wien, 
Austria.

ČESKÉ FILMY NA VIDEOKAZETÁCH!
VIDEO EL CANADA expeduje již celou řadu českých filmů na video
kazetách s Vašimi oblíbenými hrdiny filmového plátna — s Vlastou 
Burianem, Oldřichem Novým, V+W, Theodorem Plštěkem, Hugo Haasem, 
Jindřichem Plachtou, Adlnou Mandlovou, Věrou Ferbasovou, Natašou 
Gollovou a dalšími.
VIDEO EL CANADA zkvalitňuje a rozšiřuje své služby. Informace I 
objednávky vyřizuje obratem. Prémie za větší počet odebraných kazet. 
VIDEO EL CANADA není anonymní — můžete volat kdykoliv. 
Informace a objednávky na adrese:
VIDEO EL CANADA 
587 Talbot Street 
London, Ontario N6A 2T2 
Tel.: (519) 434-9939.



PROVEDENI VYVEZENI: JAN (JULIUS EFFENBERGER) A ŠVÝCARSKÁ POLICIE; FOTO MIROSLAV PAZDERA

Film

Petr Topol

Provedení vyvezení
Na okraj nového švýcarského 
filmu Oas kalte Paradles

Celovečerní barevný film ; 35 mm; 109 
min; 38 natáčecich dnů; premiéra 28.2. 
1986; režie a produkce: Bernard Šafa
řík; scénář: Bernard Šafařík a Jaroslav 
Vejvoda; kamera: Wedigo von Schultz- 
Vejvoda; kamera: Wedigo von Schult- 
zendorf, Tomi Streiff, Pavel Schnabel; 
v hlavních úlohách: Nohemi Dragon- 
né, Julius Effenberger, Berta A lig  a j.

Chladný ráj je název film u a podtext 
jeho příběhu. Je to metafora dle mé
ho soudu zdrženlivá v době, kdy švý
carské úřady tisícům odmítnutých 
uprchlíků (přes devadesát zamítnutí 
ze sta) po letech čekání suše sdělují: 
“ Vašemu odsunu zpět do domovské 
země nestojí v cestě žádné závažné 
důvody." Odhaduje se, že až dvacet 
tisíc žadatelů o azyl čekalo v zemi s 
jedním z nejvyšších světových příjmů 
na hlavu, jakož i s nejnižší nezaměst
naností (v únoru t.r. 1,0% při klesající 
tendenci), přitahující navíc svou ne
utralitou a účastí na humánních pro
jektech, několik let na vyřešení svých 
případů — dnes vesměs negativní. 
Mezi nimi asi dva tisíce našich kraja
nů... Většina z postižených, nucených 
k odchodu pod pohrůžkou odsunu, 
přišla ovšem z hladové Asie, přičemž
i u mnohých Evropanů hrál jistě dů
ležitější roli švýcarský konzumní 
ráj, než možná ochrana před proná
sledováním. To však nastane, jak je 
nám známo z čs. trestního zákona, po 
návratu — bez ohledu na důvody útě
ku. Stalo se po provedeném odsunu v 
lednu 1985 (letadlem ČSA ze Švýcar
ského Klotenu do Prahy a později 
před slovenský soud), který byl pod
nětem k natočení filmu a jedním z dě
jových předobrazů jeho příběhu. Ve 
filmu i ve skutečnosti zůstala ve Švý
carsku družka deportovaného — mat
ka jeho dítěte. Tou je ve skutečnosti 
Polka, dnes sama se zamítnutým azy
lem. Ve filmu, s úvahou bezprávní si
tuace osoby nezávislé na místních 
úřadech, jakož i ve snaze uvést příběh 
nadnárodní a obecněji platné polohy, 
jde o tragédii Východoevropana a 
mladé ženy a matky odkudkoliv z la- 
tinsko-amerického zámoří. Tvůrci f i l
mu, zjevně odpůrci hesel, nelíčí poli
tické pozadí postav i probíhajícího 
konfliktu v azylové zemi, obsahem 
filmu i jeho jediným poselstvím je tra
gedie dvou mladých lidí (a dítěte), to 
noucích ve_vlnách moderního stěho
vání národů, v němž loví političtí pirá
ti a zachraňují se keťasové. Vždyť i

mnozí z nás, čerstvé zachráněných, 
volají z paluby: Loď  je  plná.

Das Boot ist voli! — nelidské heslo 
z válečných let, jehož důsledkem byla 
smrt neodhadnutelného počtu židov
ských uprchlíků, dnes neopakují zno
vu (také v parlamentě) jenom zástup
ci švýcarské “ Národní akce” , ale i vá
žených vládních stran — mezi nimi 
mnoho novoobčanů. Zaznívá i v pod
textu dvou zostření azylového záko
na, z nichž nejnovější (z března t.r.) 
zavádí nejen instituci t.zv. “vězení k 
vyvezení” (Ausschaffungshaft — do 
30 dnů, snad než se zamítne i posled
ní odvolání), ale i v zemi přímé de
mokracie nebývalé generální zmoc
nění vládě zarazit zcela jakékoliv p ři
jímání uprchlíků při jejich přívalu, a to
i v mírových dobách. Zatím je to asi 
desetina žadatelů uznána za uprchlí
ky... Ale i podle zákona dosud platné
ho je povinností uprchlíka svoje 
uprchlictví dokázat (čl. 12 zákona o 
azylu z 5.10.1979) a právem státu oso
bu, které se toto nepovedlo, vyvézt 
(čl. 21a, nařízení o azylu z 12.11.1980). 
Protože bezprávní doba, která ještě 
neznala konvence o lidských právech 
a uprchlíci byli postrkováni Evropou 
k sousedům (ale nikdy zpět — viz Re- 
marque M iluj bližního svého) už dáv
no minula, zamezují bilaterální smlou
vy tento úkon a odsunu odmítnutých
— zpět! — nestojí v cestě "žádné zá
važné důvody” ... A co ty brilantní 
výklady pana Ulče ve vašem časopise
o mezinárodné-právním zákazu "Non- 
Refoulement” — nuceného návratu 
uprchlíků do domovské země? Ty 
ovšem nikdo neporušuje, protože 
deportovaní prostě nejsou uprchlíky. 
(Dnes už to mohou ve Švýcarsku do
ložit jenom písemně, právoplatnými 
rozsudky o dlouholetých trestech za 
jasné politické činy, přičemž platí sta

novisko téméřchňoupkovskě, že totiž 
"poškozováni majetku v soc. vlast
nictví" — např. poškození vozů v so
větském držení — není akcí po litic 
kou, nýbrž trestanou i v právním stá
tě, poškozovat se prosté nemá. Toto 
jsem osobně tlum očil.) Rozsudky za 
opuštění republiky jsou pro azyl práv
ně irelevantní, neboť platí jen to, co 
bylo předtím. Podaří-li se čerstvým 
uprchlíkům oklikou, úplatky či kdo ví 
jak vůbec získat, pak mohou být pou
ze podkladem k t.zv. “ internaci", což 
je jediná právní forma setrvání odmít
nutého azylanta v zemi — na kauci, 
bez práva pohybu a hlavně dočasně!
I tohoto dobrodiní se však dle slov 
příslušné m inistryně dostane jedno
značně pouze rodinám, které mnoho 
let čekaly na azyl, s dětmi školou po
vinnými — ty už hovoří schwyzer- 
důtsch. Ostatní — a těch je většina
— mladí, svobodní, bezdětné páry a- 
nebo i rodiny s dětmi do 6ti let musí 
čekat na zázrak a jsou opakované vy
zýváni k odchodu. Kam?

Proti větru
Ano rozhodnutí o zamítnutí azylu 

a ani film , o němž na okraji referuji, 
a zejména diskuse v parlamentě či po 
hospodách o “ provedení vyvezení” 
neobsahují jakoukoliv radu, kam se 
mají postižení obrátit. To už není sta
rost místních, jejichž právem je roz
hodnout koho přijm out a koho niko
liv. Film, jako umělecké dílo, nemůže 
suplovat politiku a správné to ani ne
zkouší. Ostatně posloucháním příbě
hu, jak ho vyciťuji, je nejspíše apel na 
lidskost: "Nechte je tady!” Ale opak je 
už dávno heslem dne i národa. S mno
ha čerstvými výjimkami... jedna z nich 
se ve filmovém ději pokouší svoji no
vou a po odsunu druha bezprostřed
ně ohroženou přítelkyni zachránit na



LÁSKA V KUCHYNI: ELBA (NOHEMI DRAGONNÉ) A JAN (JULIUS EFFENBERGER); FOTO MIROSLAV PAZDERA

chatě v horách. Což je čin spíše sym
bolický, ve film u vizuálně jedna z nej- 
krásnéjších scén, ledovce Panny 
představující chladný ráj. Globální 
řešení to  ovšem není. To mohl být ja
kýsi to leranční patent pro d louhole
té čekatele, parlamentem zamítnutý
— většinou pouhých několika hlasu.
I to  ukazuje na skutečnost, že Švýcar
sko, vždy na své cizince alergické, 
zůstává demokracií, v níž mají své 
místo hlasy pro i proti, ba i umělecká 
díla s nepohodlným vyzněním. Pro
testy “ Nacionální akce” proti kanto- 
nálnl subvenci, odm ítnutí spolkového 
příspěvku tom uto projektu, výpady 
z krajní levice, jak se objevily v tisku, 
nic nezměnily na filmu, realizovaném 
za čtvrtinu nákladu průměrného švý
carského film u, ale seriózní kritikou 
přijatý více než pozitivně. Toto je také 
v pofilm ových diskusích argumentem 
mnohých novoobčanů z řad krajanů, 
kteří ovšem nemají zdání o stresu prá
ce s omezenými prostředky, o bez
břehém risku realizátora tohoto od 
počátku až do konce ohroženého 
projektu. Že film  vznikl doslova "proti 
větru", tedy proti hlavním proudům 
veřejného mínění, jemuž už se stal 
termín "azylant” nadávkou, je jistě 
důkazem svobody, ale není jejím bez- 
pracným a v žádném případě bezrizi
kovým důsledkem. Také však není její 
kritikou, jak se obávali krajanští opatr- 
níci, kteří od počátku okřikovali tvůr
ce. Naopak extremisté zleva, např. 
“ nezávislí" levičáci ve svém týdeníku 
WoZ vytýkají film u “ nebojovnost” hr
dinů, je jich  “ nepolitičnost” atd. Což 
fundovaní recenzenti, zdůrazňující 
bezvýhradnou koncentraci na lidský 
příběh, považují za přednost díla a 
důvod jeho účinku na diváky. (Bund, 
Basler Zeitung, NZZ, Tele a j.) Ostat
ně fantazie extremistů jsou jako ob

vykle vzdálené realitě života v uprch
lických ubytovnách, kde odmítaní 
azylanti zlomeně a rezignované oče
kávají zázrak... takoví lidé nemyslí 
na demonstrace. Najde-li k nim je
nom hrstka filmem zasažených divá
ků cestu, podaří-li se rozšířit úzký 
prostor internace o další ohrožené, 
ale odmítané, už to bude úspěchem. 
Zejména mnohým odmítnutým kraja
nům teď nepomůže naše pravdivé 
tvrzení, že k nám, posrpnovým a o ně
co pozdějším, se chovalo Švýcarsko 
vskutku velkodušně. Nepomůže jim  v 
žádném případě, budeme-li z vděč
nosti mlčet. I takto jsem pochopil 
poselství film u a předávám ho dál...

Film a skutečnost
Chladný ráj je dílo vyrůstající ze si

tuace tak, že se mnohým poučeným 
zdá být dokumentem. Uprchlíci, jaksi 
mohl každý ověřit při natáčení, hráli 
na plátně povětšinou samy sebe, svo
je touhy i beznaděj, svoje smutné ra
dosti. Scény, přesně odpozorované 
švýcarské skutečnosti obsahují černý 
humor, jaký je ovšem doma spíše v 
Krušných či jiných horách, než v A l
pách. V jedné filmové scéně, kde azy
lanti ironizují sebe i švýcarské úřed
níky neschopné pojmenovat a pocho
pit jejich osudy. (“ Chtěli po mně potvr
zení, že jsem v zakázaných odborech 
platil příspěvky."), si vyndá mladý 
uprchlík zubní protézu a podotkne, 
že tyhle zuby mu vym látili doma — 
ovšem bez potvrzení. Při švýcarském 
výslechu mu neuvěřili s tím, že jezná- 
mo, že v jeho vlasti není zubní medicí
na na helvetské úrovni... (c itu ji ne
přesně, z paměti diváka). Představite
le této epizody jsem se na veřejné 
premiéře měl možnost zeptat, jakým 
trikem si připevnil vyndavací zuby na 
své původní. Místo toho si vsunul prst

do úst a vyndal — protézu! Trik nevy
mysleli film aři, nýbrž život, jak vysvět
lil. Ta scéna byla napsána ve scénáři 
d louho předtím, než si ho režisér po
všiml — v předpokoji kterési z úřado
ven pro cizince. Když mu později blí
že vysvětlil smysl jeho úlohy a ocito- 

%  val scénář, zamyslil se nad trikovou 
realizací. Ale uprchlík — ve filmu a ve 
skutečnosti — zaexceloval s proté
zou. (I to s těmi domácími policajty 
souhlasilo.) Náhoda? Spíše znalost 
prostředí a mnoha osudů, středoev
ropsky smolných. Černý humor, kte
rý zaplňoval ovzduší, v němž stěží dý
chali — nikoliv pro ty pozdější popíl
ky. Smích bezzubých a bezmocných... 
Vskutku? Nechci citovat známou esej 
Václava Havla, dokazující hluboce — 
ostatně i hrdinstvím autora — moc 
těch zdánlivě bezmocných. Zůstanu 
u předmětu své recese, u filmu, který 
vznikl v prostředí, jež je jeho tvůr
cům víceméně papírovým domovem, 
proti mnohým protestům a za podmí
nek, v jakých byli Šafaříkovi místní ko
legové, nemluvě o mistřících z Barran
dova, ani nezvedli prst. Nedávno jsem 
dočetl brilantní Malostranské hum o
resky Karla Pecky (68 Publishers, To
ronto) a tam mě zaujalo líčení, jaké 
podmínky dokázala vytvořit strana a 
vláda — za dolary — mistru Forma
novi. Desítky náklaďáků dováželo do 
Nerudovky čerstvý sníh, aby po kaž
dém záběru znovu vznikla iluze zimní 
Mozartovy Vídně, okna hlídaly desítky 
esenbáků, kteří před každým ostrým 
záběrem snaživé proběhli ulicí a kři
kem upozorňovali obyvatele na přís
ný zákaz otevřít okna — na základě 
jakého zákona? Dobové tržiště, kočá
ry, kostýmy a davy statistů byly sa
mozřejmostí. Dokonce, píše Pecka, 
nebyl jsem tam, nevím, vznikly v bar
randovském studiu speciální toilety 
s nápisy For Amadeus Only... Vzniklo 
mistrovské dílo, které obdivuji — a 
spolu se mnou m ilióny diváků po ce
lém světě (až dosud s výjimkou měs
ta, v němž vznikalo, ačkoliv jde o dílo 
zcela apolitické) — Chladný ráj ne
mohu a nechci v nejmenším porovná
vat, patří zcela jinam. V podmínkách, 
v jakých ve státním filmovém průmys
lu nepracují ani debutanti, vzniklo 
však už druhé dílo, které je nejen hlu
boce angažované, ale i bez výhrad 
profesionální. K tomu jeden z nejvýz
namnějších švýcarských kritiků H.R. 
Haller: "Z autentických zpráv převed
li Bernard Šafařík a Jaroslav Vejvoda 
příběh do fikce — aby jej učinili život
ně pravdivějším. Osudy působí doku
mentárně, dojímají, umožňují pocho
pit existenci azylantů zevnitř...” 

Chladným rájem  učinil Šafařík, mě
řeno jeho debutem Hunderennen — 
Honička — velký režisérský skok. Stal 
se působivým vypravěčem, orientu jí
cím obrazem. Skoro lehce, s pomocí 
dvou hlavních představitelů, kteří "vy
zařují", nepřímými náhledy do azy- 
lantského a švýcarského života, opti-



Fosil Jaroslava Hutky
První Fosilova akce je série deseti 

šedesátiminutových kazet s doku
mentárními nahrávkami koncertů 
v Praze v Baráčnické Rychtě v roce 
1974. Nejvhodnéjší ilustrací a možná
i reklamou je komentář jednoho fízla 
při pozdějším výslechu v Bartoloměj- 
ské ulici: “Ani se mi tomu nechce vě
řit, co jste si všechno dovoloval.”

Těchto deset kazet bude obsaho
vat něco přes sto písní/ povětšinou 
vlastních, v menším množství morav
ské lidové balady a Davidovy žalmy 
z Amsterodamského kancionálu Jana 
Amose Komenského. Komenského 
Amsterodamský kancionál je vlastně 
první exilová “ po litická” literatura. 
U všech nahrávek je zachováno mlu
vené slovo, tedy se bude jednat o věr
ný záznam koncertů s tehdejší atmos
férou. Na závěr těchto desíti kazet 
vyjde ještě dvousetstránková publi
kace, týkající se tohoto období. Na 
kazetách budou též drobné ukázky 
tvorby tehdejších kolegů v původním 
volném uměleckém sdružení Šafrán.

První kazeta PROČ PROČ je na
zvána podle stejnojmenné písně, nej
delší, nejveselejší, nejdrzejší a záro
veň v Československu nejpopulárněj
ší písně v exilu zcela neznámé. Další 
písně na téti kazetě jsou: O čem vy
práví zvon; Abychom náhodou; Pok
lička a pára; Tkanička; Zastánce prá
va Jáchym; Es kondor pasa; Ková sy
nek...; Hadí rokle.

Druhá kazeta SVĚTLO A STÍN je 
laděna trochu komorněji, důraz je na 
atmosféru při představeni. Jsou zde 
zastoupeny písně: Světlo a stín; Sou
dili synečka; U sklenky vína; Žalm 25; 
Koňské dostihy; Život tě naučí; Knof
lík; Lžička; Kolík; Hromada smetí;

Hanči, číči a čevabčiči. Na obou ka
zetách se vyskytují písně, které ještě 
nikdy nebyly publikovány, což bude 
povětšinou případ i následujících ka
zet.
CENA:

1 kazeta 20 DM
2 kazety 30 DM

Prvních pět kazet bude hotovo na 
podzim, celý projekt RYCHTA 74 do 
vánoc 1986.

Způsob placení: v DM nebo ekviva
lentem plaťte buď převodem na ban
kovní konto a nebo postgiro. Eventu
elně poštovní poukázkou na adresu, 
či strčte jednoduše peníze do obálky 
a pošlete je jako dopis.

Pokud chcete platit šekem v kaž
dém případě, připište ještě částku 
5 DM na manipulační poplatky.

Letos se Jaroslav Hutka začal zase 
intenzivně věnovat své české tvorbě 
a míní u toho zůstat. Z tohoto důvodu 
se pokusí zavést od října 1986 pravi
delnou scénu. Od října KAŽDÝ PÁ
TEK od 20. hodin bude vystupovat 
v Café Kafka, Frankfurt/M , Gutleut- 
str. 15, tel.: 069/ 25 11 45 (vedle knih
kupectví Dialog). Míní tím navázat na 
svou pražskou tradici stálých scén 
s tématickými a měnícími se progra
my. Z koncertů budou vydávány také 
kazety. Pokud by byl zájem uspořá
dat koncert i na jiném místě, dejte vě
dět.
Objednávky:

Jaroslav Hutka 
W. Buytewechtraat 52 B
30 24 BN Rotterdam 
Holland
AMRO BANK Rotterdam 
42.67.23.546 
Postgiro: 152 58 56

Z torontského 
divadelního života

Profesionální soubor Necessary 
Angel uvedl v květnu kanadskou pre
miéru hry Milana Kundery Jacques 
and His Master. Ve stejné době se tato 
Kunderova dramatizace a parafráze 
díla Denise Diderota hrála na východ
ním pobřeží USA.

České Nové divadlo uvedlo další 
komedii pražského televizního a di
vadelního dramatika Jiřího Hubače 
Dům na nebesích. Zdenka Novotná v 
roli Kláry zahrála jedno z nejlepších 
představení své kariéry. Hra byla he
recky na vysoké úrovni, hlavně díky 
režii Duka Kasana. Stejný soubor na
studoval pro torontské děti hru Sně
hová královna podle H.CH. Anderse
na v režii Marie Klečkové a J itky Rů
žičkové. Režisérkám se podařilo  
zvládnout třicet účinkujících dětí. 
Posledním představením sezóny byla 
komedie U pokladny stál. Režisér 
Adolf Toman plně využil komických 
schopností perfektního Burianova 
im itátora Františka Vainbucha. Nad
šené obecenstvo si patrně brzo vynutí 
další hru Vlasty Buriana.

A konečně bývalý soubor Járy the 
Cimrmana, nyní divadlo Koloseum, 
uvedlo snad nejlepší hru z mistrova 
dědictví, Posel z Liptákova. Doporu
čujeme obecenstvu, aby nezanedbá
valo tuto malou, ale velice vtipnou 
skupinu, která chystá několik her pro 
podzimní sezónu.

VT

Služba čtenářům
Pětatřicetiletý, 178/70 kg, hledá k váž
nému seznámení 28-35ti letou, spor
tovně založenou partnerku. Společné 
zá]my: turistika, tramping. Ditě není 
překážkou. Zn.: Calgary, Alberta.

Češka, žijící 2 roky v NSR, 168/58, 
pohledná blondýna, hledá seznáme
ní s pohledným mužem přiměřeného 
věku, který ještě neztratil charakter. 
Zn.: Foto vítáno.
Chtěla bych se seznámit s hodným, 
inteligentním a tichým mužem přes 
35, který také hledá šťastný domov. 
Jsem prý hezká, hodná a pracovitá. 
Mám dcerku. Zn.: Žijeme v Kanadě.

A ž přijedete do Kitcheneru, navštivte 
krajanskou

RESTAURACI METRO
164 V ic to ria  Street N o rth , 

K itchener, O n ta rio , Tel.: (519) 743-2720

Deset d ruhů řízků a další jíd la . 
O tevřeno sedm dní v týdnu.

Politická, hospodářská a duchovni 
budoucnost světa je ohniskem spe
kulativních debat ve vědeckých ústa
vech i vládách, na pracovištích i 
v hospodách, v totalitním i demokra
tickém tisku.

Polemická kniha Pavla Steigera 
“Zápas o duši” nehledá odpovědi na 
budoucí politicko-státni a hospodář
ské rozčleněni Evropy, Ruska, Blízké
ho východu, severní Afriky a zbytku 
světa ani u intelektuálů, ani u politiků, 
ani u lidu, ani u piva, ani v Rudém prá
vu, ani v New York Times, ale v bibli, 
u starozákonných a novozákonných 
proroků. Více než tři tisíce biblických 
proroctví je již dnes přesně vyplněnou 
historií. Jsou zbývajici proroctví 
přesně vyplněnou budoucností?

Objednejte si tuto nekonvenční 
knihu na adrese:

Zápas o duši 
1647 Hummer Court 
Leadville, CO 80461 
U.S.A.

Cena $7 nebo dobrovolný příspě- 
věk.

mističky zasahujícími jakoby nechtě
ně, vypráví svůj příběh.”

Tolik k filmu. A k té skutečnosti? 
Ještě citát z téže recenze: "Zasahuje
— bez jakékoli polemiky. Smutný 
obraz současnosti, plný šibeničního 
humoru, probouzí dvojjazyčné poci
ty a skrytý hněv — stydíme se za vlast
ní zemi. Nový film  exilového Čecha 
Šafaříka usvědčuje humanitní posej- 
ství dřívějších švýcarských filmů, 
vzbuzujících mezinárodní ohlas, ze 
lži...” Tvrdá slova, ale nejsou ode mne, 
vyslovil je švýcarský filmový kritik, 
který rozumí své věci a své zemi.



Hudba
Jlři Traxler

Karel Vlach odešel...
26. února 1986 ve věku 74 let navždy 

odešel Karel Vlach. Jméno Karla Vla
cha znamenalo pro většinu jeho přá
tel a tisíce posluchačů vždy předsta
vu výborného hudebníka, jedné z nej
výraznějších postav české taneční 
hudby po m noho let. Orchestr Karla 
Vlacha by l pak pojem znamenité kva
lity, jak po stránce výběru repertoáru, 
tak i technické dokonalosti, díky ne
jen p rvo třidnosti hráčů, ale přede
vším dlouholetém u vedení jeho d ir i
gentem.

Docenit význam přínosu Karla Vla
cha české taneční hudbě bude jistě 
zaměstnávat hudební h istoriky řadu 
let. Redakce Západu, která byla vždy 
jeho příznivcem, chce osobnost Karla 
Vlacha připom enout krátkou vzpo
mínkou jeho přítele, skladatele a spo
lupracovníka Západu — Jiřího Trax- 
lera — z jeho knihy "Já nic, já m uzi
kant" (vydalo v roce 1980 nakladatel
ství 68 Publishers, Box 695, Station A, 
Toronto, Ont., Canada M5W 1G2), ja 
kož i jim  připsaným dodatkem.

“ ...Má známost s Karlem Vlachem 
šla nazpátek do doby, kdy byl ještě v 
zodpovědném postavení zaměstnán 
u velké kožařské firm y v Dlouhé třídě 
na Starém městě v Praze a taneční 
hudbu provozoval jako favorizované, 
ale přeci jenom jako vedlejší zaměst
nání. Sám hrál na tenor-saxofon (bez 
obvyklého dublování na klarinet) a 
založil si solidní reputaci účinková
ním na studentských zábavách a ple
sech s orchestrem, jehož velikost se 
měnila podle potřeby (...) Jeho re
pertoár byl téměř stoprocentně ame
rický; jestli se nemýlím, tanga snad 
vůbec nehrál a výrazy jako polka ne
bo valčík vyvolaly jen nechápavý po
hled v jeho jinak velmi bystrých očích.
V době, kdy jsme s mým bratrem byd
leli na Vinohradech blízko domu 
Jednoty, Vlach tam hrál každou ne
děli taneční sezóny na odpoledních 
čajích. Když jsem se na něj poprvé 
přišel podívat, sál byl naplněn davem 
swingujících potápek a bedel, o r
chestr dul ze standartních americ
kých úprav, Kavka se kroutil před 
m ikrofonem ve své standartní imitaci 
Binga Crosbyho, kterou se pak živil 
to lik  let a která mu nikdy nevyšla. V lé
tě potom celý soubor hrál na Zimním 
stadionu, kde s ním bubnoval Honza 
Rychlík. A někdy v tu dobu se Vlach 
dostal na životní rozcestí, kdy se mu
sel rozhodnout mezi dvěma obchody: 
kůžemi a taneční hudbou. Měli jsme o 
tom spolu dlouhou debatu, poněvadž 
pořád nevěděl, co dělat. Nechci na

značovat, že jsem byl jeho rádcem, 
těch měl jistě dost a bližších, ale sám 
o tom se mnou začal m luvit, což zřej
mě znamenalo, že chtěl slyšet moje 
mínění, ňekl mi, že jeho šéf mu nabízí 
místo prokuristy s výborným platem, 
což také — myslel jsem si — hodně 
znamenalo pro jeho paní Boženku. 
Zeptal jsem se ho, na co myslí, když 
přijde domů z kanceláře, a on mi od
pověděl, že na muziku. Pak jsem se 
ho zeptal, na co myslí, když přijde do 
kanceláře, ale to už se smál a řekl, že 
také na muziku. Potom jsme se smáli 
oba, když jsem mu předpověděl, že 
jako prokurista by asi za moc nestál. 
Vím, že se také radil s Dvorským, kte
rý mu jistě pověděl o svých daleko
sáhlých plánech na ustavení pevné 
základny pro rozvoj české taneční 
hudby a jejího komerčního potenciá
lu. Dvorský sám o sobě neměl před
stavy jako o králi českého jazzu nebo 
swingu, přestože se takové názvy v 
tisku a reklamách někdy objevily. Ne
měl pochyby, kdo je jeho obecen
stvem a dávno už si uvědomil, že ne 
samými synkopami živ jest český mu
zikant. Ale nesnažil se to změnit an
gažováním mladé krve (která by mu 
zase nerada hrála lidovky); svědčí o 
jeho rozhledu a dobrém obchodním 
čichu, že logické řešení viděl ve spo
lupráci s orchestrem, který jednak už 
ty mladé měl a v případě potřeby by 
další snadno přitáhl. Ale nezávisle na 
všech radách, jsem přesvědčen, že 
Vlach věděl sám nejlíp, jaké bude je
ho rozhodnutí, a tak to nakonec udě
lal. Takže v souhlasu s fyzikální pouč
kou, že se žádná energie neztratí, co v 
tom směru pozbyl obchod s kůžemi, 
získala ke svému trvalému dobru čes
ká taneční hudba.

Osobně byl Karel Vlach prostý, ne
komplikovaný člověk a takové byly i 
jeho potřeby. Povahu měl mírnou, 
trpělivou a každého nejdříve vyslechl, 
než si dal slovo. Neměl rád derviše, 
fanatiky, profesionální intelektuály, 
kulturní snoby a krasoduchy a nevím 
o jeho žádných zálibách mimo taneční 
muziku. Zde musím zdůraznit, že 
jsem s ním naposled m luvil koncem 
roku 1949 a od té doby jsem ho nevi
děl a kromě nepravidelně vyměňova
ných p.f. k vánocům jsem s ním nebyl 
v žádném styku.

Prostě — za mých časů byl takový, 
jak jsem o něm napsal. Od okamžiku, 
kdy se rozhodl pro hudbu, neznal nic 
jiného, nečetl o ničem jiném a také se 
o ničem jiném nebavil. Nemohl po
chopit, že v zimě jezdím na lyže (“co 
blbneš, dyť je tam zima"), že v létě

jezdím na ryby ("co blbneš, dyť sou 
slizský a smrděj” ). Pokud se mne tý 
kalo, byl jediný člověk takového dru
hu, s kterým jsem se pořád — i přes to 
jednostranné zaměření — mohl bavit, 
a nejen to, mít s ním skutečné legraci. 
Nebyla s ním nuda, tak to bylo. Měl 
vždy spoustu nápadů a plánu a jestli 
kdy měl takové to velké, jediné život
ní přání, myslím, že to bylo mít kou
zelný proutek, mávnout s ním — a z 
Václaváku by byla Broadway, z Příko
pů 42nd Street, ve Fénixů by hrál 
Woody Herman a ve Vltavě Artie 
Shaw. Klimentská ulice by byla Tin 
Pan Alley a Dvorský by byl Eddie 
Duchin; z Allanek by se staly Boswell 
Sisters a z J iřiny  Salačové Connie 
Boswell. A Kavka by opravdu zpíval 
jako Bing Crosby. Karel sice žil na 
Žižkově, ale jeho svět byla Amerika, 
pokud možno bez černochů, které 
neměl moc rád, kvůli Uggému. (Pozn. 
red: Emanuel Uggé byl publicista, 
který tvrdil, že jazz je hudebním výra
zem utlačované černošské rasy.)

Ve vývoji jazzu a jeho derivátů se 
Vlach moc nezajímal o žádnou formu, 
pro níž různí samozvaní proroci a in
terpretové se široce odstupňovanou 
odborností oprašovali místo na pe- 
destalu UMĚNÍ. Ježkův orchestr ho 
stejně jako orchestr Gramoklubu ani 
neupoutal, a zvláště na Šímu a na Ug- 
gého se díval skoro s podezřením. (...) 
Zabýval se jazzem jako užitkovou 
hudbou a já sám, po zavržení nesmy
slné pověry, že jazz patří pouze na 
koncertní pódium, což bylo něco jako 
říkat, že obrazy patří pouze do mu
zea, jsem s nim plně souhlasil. Všech
no, co si přál dělat, bylo hrát k tanci, 
což chtěl — a dokázal to — dělat, jak 
nejlépe uměl.”

Potud výňatek z knihy, vydané 
nakladatelstvím 68 Publishers Corp. 
v Torontě.

Jak se tak dneska dívám nazpátek, 
je mi jasné, že jsem měl z pekla štěstí, 
tenkrát před padesáti lety v Praze, 
když jsem začínal v muzice a dostal se 
do styku — skoro přátelského — s 
osobami jako Jaroslav Ježek, R.A. 
Dvorský a Karel Vlach, v tom chrono
logickém pořadí.

N ikdy jsem se nechlubil, že jsem 
znalcem lidských povah. Nepřehá
ním však, když říkám, že ve Vlachovi 
jsem od samého začátku naši zná
mosti tušil něco mimořádného, co se 
skrývalo pod jeho nenápadným ze
vnějškem. Chté nechtě jsem tomu od
povídal respektem, což z mé strany 
byla reakce, kterou jsem neplýtval ani 
vůči ustaveným a doporučeným au
toritám a pohlavárům, jež mi život na
líčil do cesty. Na tom to místě se chci 
zmínit o dvou epizodách, které jsem 
ve svém otištěném vzpomínání ne



Rozhlas

Anténa proti rušičkám

uvedl z obavy, abych Vlachovi ne
uškodil.

První:
Někdy na jaře 1949 jsem byl s Vla

chovým orchestrem na zájezdu, který 
nás přivedl také do Aše. Nepamatuji 
se, kdo byl in iciátorem  schůze or
chestru, svolané před večerním kon
certem. Tam nám bylo řečeno, že se 
naskytla solidní možnost dostat celý 
orchestr, i s nástroji, přes hranice do 
Západního Německa. Byla to bomba 
a po vzrušené debatě jsme se všichni 
rozhodli, že budeme hlasovat. Vlach 
řekl, že se přidá k většině. A tak se hla
sovalo, tajně, s výsledkem, že hlasy 
pro ti vyhrály. Při dalších, neméně 
vzrušených rozhovorech, vyšlo naje
vo, že proti dobrodružství byli členo
vé orchestru, kteří byli ženatí, s rod i
nami nebo s jiným i lukrativním i záj
my. Dodnes ovšem nevím, jestli to ne
bylo naše štěstí. Celá ta věc, včetně 
slibovaného angažmá pro americkou 
vysílačku, mohla být podvodem, in
spirovaným ze strany SNB nebo jiné 
Tizlovské organizace. Bylo nebylo, já 
jsem se koncem téhož roku stejně 
dostal ven, i když ne tak pohodlně, 
jak nám to tehdy bylo nabízeno v Aši.

Druhá:
R.A. Dvorský nebyl posledním, s 

kým jsem se loučil před odchodem. U 
něho jsem byl odpoledne, ale večer 
jsem šel k Vlachovi. Neměl tušení, oč 
půjde, když jsem ho te lefonicky žádal
o schůzku. Nebyl ani moc překvapen, 
když jsem mu při štam prličce koňaku 
řekl, že druhý den jechám  na Západ. 
Jenom jsme si potřásli rukou, popřál 
mi štěstí a se smíchem mě žádal, abych 
mu neposílal ani pohledy.

A teď, spolu s tisíci jiných, si budu 
muset zvykat na to, že už dohrál. Ne
bude to snadné.

Od společného známého "se styky 
v Praze" mám pár podrobností o Vla
chových posledních dnech. 23. února 
za ním přišla jeho přítelkyně zpěvač
ka, po obědě, a on si stěžoval, že ho 
nějak bolí žaludek a vůbec že se cítí 
nesvůj.

Načež jeli do Krče — Vlach řídil — a 
tam odborníci z jistili, že má patrně 
potíže s horním zažívacím ústrojím, 
ale řekli, že by bylo lépe jet na Bulov
ku, kde mají nějaký desetim ilionový 
aparát, jímž mohou provést rychlou 
diagnózu a že to by bylo doporučite l- 
né. Dojeli tedy na Bulovku — Vlach 
stále řídil — a tam shledali, že má sla
bý infarkt přední srdeční stěny. Ne
chali si ho tam, rodina a známí ho 
chodili navštěvovat a on byl samá leg
race, takže sestřičky si libovaly, jaký 
je to výborný pacient. A tak to šlo až 
do středy, 26. února, kdy kolem šesté 
večer ve spánku zemřel.

Závěrem nemohu říci nic víc, než 
co jsem napsal v kondolenci: je ho 
škoda a bude nám všem scházet.

□

Časopis Západ v čísle 1/82 v článku 
Aleše Březiny “Zahraniční rozhlaso
vá vysílání do Československa” uve
řejnil přehled všech zahraničních sta
nic a pásem vysílajících pořady v čes
kém nebo slovenském jazyce do Čes
koslovenska.

V č. 3/85 v článku M iloše Šuchmy 
"Jak bojovat proti rušičkám” jsme 
pak uveřejnili popis konstrukce pří
stroje KONY 84 (převod krátkých vln 
pásem 13, 16 a 19 m na frekvenci 
střední vlny 1 600 kH) podle in form a
ce rozhlasové stanice Svobodná Ev
ropa, vedle dalších inform ací k boji 
proti rušení.

V tom to článku bychom chtěli pou
kázat na konstrukci antény Směrovka 
84, opět podle inform ace vysílané 
Svobodnou Evropou v prosinci 1984 
do Československa. Věříme, že čte
náři Západu pomohou rozšířit tuto 
inform aci do Československa po
dobně jako v případě návodu ke kon
strukci přístroje KONY 84.

* * *

Naši technici skonštruovali anté
nu, ktorú sme pomenovali SMĚROVKA 
84, z koaxiálneho —súosého kábla. 
Jeho vonkajšije tienenie potláča 
elektrické pole a přijímá len magne- 
tickú zložku elektrom agnetického vl- 
nenia. Spolu s otáčaním a naklápa- 
ním zmierni, alebo aj úplné potlačí 
rušenie, takzvanú priamu povrchovú 
vlnu miestných rušičiek, ale aj menej 
priestorovú vlnu vzdialenych ruši
čiek, odrazenú od ionosféry. Koaxiál- 
ny kábel s impedanciou 50 až 75 oh- 
mov sa používá například na pripoje- 
nie antény k televizoru. Tento návod 
sa týka len a výlučné antény, ktorá 
přijímá na frekvencii 9 až 18 mega- 
hertzov, to znamená v pásmach 16 až
31 metrov. Anténu možno konstruo
vat’ aj pre ďalšie pásma, ale o tom až 
na závěr tohto popisu.

Anténa sa skládá z dvoch na sebe 
ležiciach slučiek koaxiálneho kábla a 
ladiaceho kondenzátora s kapacitou

200 pikofaradov. Koaxiálny kábel, sfor- 
movaný do tvaru kruhu, sa upevní na 
kříž z dřevených latiek do vopred vy
vrtaných otvorov. Často používaná 
anténna slučka štvorcového tvaru je 
podstatné horšia a preto jej použitie 
nedoporúčame.

Dřevený kříž pozostáva z dvoch la
tiek o priereze asi 2 x 3 centimetre: vo
dorovná latka má dlžku 48 cm, zvislá 
latka je dlhá 65 centimetrov. Tá krat- 
šia, vodorovná latka sa upevní na 
zvislú látku 24 centimetrov od horné
ho konca širším i tro jcentim etrovým i 
plochami. V mieste kríženia vyhlbime 
na obidvoch látkách jednocentim et- 
rové zářezy tak, aby boli obidve látky 
po zložení v tej istej rovině. Látky v 
mieste skríženia zlepíme a upevníme 
mosadznou skrutkou.

Spodný, dlhší koniec zvislej látky 
klbove spojíme s ďalšou látkou v dlž- 
ke 137 cm. Spojenie upevníme mo
sadznou skrutkou M6 s křídlovou ma- 
ticou. Klb by mal pracovat’ pokial 
možno plynulo, ale pevne, lebo od 
přesného naklonenia antény bude 
závisieť aj přesnost’ jej naladenia. 
Spodný koniec zvislej, 137 centim et
rov dlhej látky upevníme do stabilné- 
ho dřeveného kríža. Ideálny podsta
vec je taký, ak sa v ňom dá volné otá- 
čať celou dřevenou konštrukciou an
tény bez toho, že by sa muselo pod- 
stavcom pohybovat’.

Aby sme mohli ob idveslučky upev
nit’ na kříž, musíme ešte pred zlepe- 
ním kríža vyvrtat’ šesť otvorov do tej 
užšej dvojcentim etrovej strany o pol 
m ilimetra váčším vrtákom než je prie- 
mer koaxiálneho kábla. Do kratšej lát
ky o dlžke 48 centim etrov vyvrtáme 
otvory vo vzdialenosti dva centimetre 
od obidvoch koncov. Do zvislej 65 
centimetrovej látky odhora vo vzdia
lenosti dvoch centimetrov, 34,2 cm, 
44,7 cm a 46 cm. Pre anténu s rozsa- 
hom 9 až 18 megahertzov potřebuje
me anténnu slučku z koaxiálneho 
kábla o dlžke 138 cm. Po sformovaní 
dostanete kruh s priemerom 44 cm.

Obidva konce kábla anténnej sluč-



ky upravíme: opatrné odřežeme tie- 
nenie a izoláciu tak, aby vnútorný vo
dič přesahoval o dva centimetre, a 
cfalej ešťe vonkajšiu izoláciu tak, aby 
zostalo 5 m ilim etrov holého tienenia.
V nijakom případe sa tienenie nesmie 
dotýkat’ vnútorného vodiča! Přibližné 
v střede odstránim e ešte 3 až 5 cm 
vonkajšej izolácie, aby tienenie boto 
holé a nepoškodené.

Na horný koniec dlhšej 65 centi- 
metrovej látky připevníme spředu 
doštičku z izolantu teflónu, perti- 
naxu, o rozmeroch 7 x 9 centimetrov, 
hrůbky 3 až 5 milimetrov, a to tak, 
aby sa 9 centimetrová strana kryla 
s pravou hranou látky a 7 centimetrová 
strana s horným koncom látky. Nad 
l’avú hranu látky presahujú ešte 4 cm 
doštičky, kde 4 a pol centimetra zhora 
a 2 a pol centimetra zl’ava vyvrtáme 
otvor o vel’kosti upevňovacej skrutky 
ladiaceho kondenzátora s oskou. La- 
diaci kondenzátor 200 pF upevníme 
přiloženou maticou tak, aby jeho vý
vody směrovali nahor. Upravený ká- 
bel anténnej slučky prevlečieme von- 
kajšími otvorm i tak, aby sa obidva 
konce nachádzali vzadu nad konden- 
zátorom, vl'avo od horného otvoru 
zvislej látky. Obidva dvojcentim etro- 
vé středné vodiče anténnej slučky při
pojíme ku kondenzátoru — každý k 
inému vývodu. Medzi l’avý koniec 
kábla a doštičku z izolantu dáme vlož
ku, a z prednej strany vyvrtáme dve 
dierky, cez ktoré prevlečieme drótik 
až za kábel a zakrútime, aby sa zabrá
nilo vol’nému pohybu konca anténnej 
slučky. Osku kondenzátora predlži- 
me aspoň 7 centimetrovou osou z 
umelej hmoty, na ktorú upevníme ně
jaký váčší gombík. Predlžením osi 
umelou hmotou zabráníme jednak 
rozladeniu antény přiblížením ruky, 
jednak dotyku ruky s kovovou časťou 
ladiaceho kondenzátora.

Prvú časť vázbovej slučky vyrobí
me takto:

Z obidvoch koncov ďalšieho 16 a 
pol centimetrov dlhého koaxiálneho 
kábla odstránime vonkajšiu izoláciu v 
dlžke jedného centimetra a tienenie 
zhrnieme tak, aby vnútorná izolácia s 
vodičom přesahovala.

Vnútornú izoláciu potom skrátime, 
aby na obidvoch koncoch bolo asi 
5 m ilim etrov volného vnútorného vo
diča. Na to presunieme tienenie cez 
vnútornú izoláciu až k vnútornému 
vodičů a spojíme tienenie s vol’ným 
koncom vnútorného vodiča. Toto pla
tí pre obidva konce.

Druhá časť vázbovej slučky:
Na ďalší koaxiálny kábel, nie dlhší 

ako 2 až 3 metre, si urobíme značky 
od jedného konca vo vzdialenosti 15 
a pol centimetra a 20 a pol centimetra. 
Medzi tým ito  značkami odstránime 
vonkajšiu izoláciu. 16 a pol centimet
ra od konca, teda natienení, urobíme 
značku alebo cínovú kvapku. Z toho 
istého konca odstránime vonkajšiu 
izoláciu, tienenie i vnútornú izoláciu 
v dlžke 5 milimetrov, až zostane len

vol’ný vnútorný vodič. Na tom to konci 
sa tienenie nesmie v nijakom případe 
dotýkat’ vnútorného vodiča! Tento 
vol’ný koniec vnútorného vodiča sa 
spája s jedným koncom prvej časti 
vázbovej slučky. Takto upravený ko
niec kábla prestrčíme do ešte vol'nej 
spodnej diery nad anténnou slučkou 
sprava dol’ava a vedieme ho oblúkom 
nahor. Potom ho prestrčíme hornou 
dierou zl’ava doprava a ďalej pokra
čujeme oblúkom, až dokončím e dolu 
tvar kruhu. Koniec připojíme natiene- 
nie k značke — na cínovú kvapku dru- 
hej časti vázbovej slučky.

Vazbová slučka by mala byť vopred 
nasunutá tak, aby sa koncový spoj 
nachádzal vedl’a spodnej diery vpra
vo od zvislej látky. Druhý spoj by mal 
byť vedl’a vrchnej diery, vl'avo od 
zvislej látky. Pri poslednom spoji hro
zí nebezpečenstvo zlomenia kábla. 
Preto postupujeme opatrné.

Tienenie vázbovej slučky sa teraz 
křižuje s tienením váščej anténnej 
slučky, pri spodnej diere vpravo od 
zvislej látky. Kríženie spojíme spájko- 
vaním. Vol’nú časť vázbovej slučky je 
vhodné vopred upevnit’ na látku lepia- 
cou páskou vpravo dolu, asi 10 cm 
pod spodnou dierou. Vol’ný koniec 
slúži na pripojenie k přijímačů. Vnú
torný vodič sa spojí s anténnou zdier- 
kou a tienenie s uzemnením prijíma- 
ča. Vnútorný vodič k přípojů na anté
nu by mal byť podl’a možností krátký. 
Přenosné batériové přijímače nemajú 
spravidla přípoj pre vonkajšiu anténu 
a uzemnenie. V tom to případe připojí
me vnútorný vodič k zloženej, tele- 
skopickej či prútovej anténě a tiene
nie na vonkajší krúžok slúchadlovej 
zásuvky, alebo niekde na kostru.

Radiotelevízna opravovňa alebo ra
dioamatéři vám móžu individuálně 
poradit’ ohTadne iných alebo lepších 
uzemňovacích bodov. V praktickej 
prevádzke sa ukázalo, že je vhodné 
spojit' bod kríženia obidvoch slučiek 
pri spodnej diere s vodorovným po
trubím alebo s ústředním kúrením. 
Takto sa rušenie ešte viac potláča.

Obsluha antény:
1. Přijímač vyladíme na žiadúcu 

frekvenciu.
2. Kondenzátorom na anténě na

stavíme maximálnu hlasitost', aj keď 
počujeme rušiacu stanicu.

3. Anténu pootočíme horizontálně, 
až rušiacu stanicu počuť čo najslab- 
šie. Žiadnú stanicu by sme už nema
lí počuť.

4. Teraz nakloníme anténu vertikál
ně, až kým rušičku počuť čo najme- 
nej. Dalším horizontálnym pootoče
ním móžeme minimum rušenia ešte 
znížiť.

5. Změnou umiestenia antény sa 
móže příjem ešte podstatné zlepšit’.

Pri použití antény je výhodné, aby 
jej podstavec bol pokial’ možno otá- 
čavý.

Najlepšie výsledky dosiahneme, 
keď anténa stojí asi pol metra až me
ter od okna, najlepšie v místnosti, kto-

rá je najďalej od miesta rušičky. Sa
motná budova pósobí ako dodatočné 
tienenie proti rušiacej stanici.

Tento popis platil pre anténu s roz- 
sahom 9 až 18 megahertzov, naše 
hlavné vysielacie pásma 31 až 16 met
ro v.

Rovnakou metódou móžeme po
stavit’ rámové směrové antény pre 
rozsah od 4 do 9 megahertzov, teda 
pre vlnové pásmo 49 až 31 metrov a 
pre 18 až 26 megahertzov, čiže pre 16 
až 11 metrové pásmo, ak zmeníme 
rozměry anténnej a vázbovej slučky a 
kondenzátor.

Pre rozsah 4 až 9 megahertzov má 
anténnna slučka priemer 70 centi
metrov, teda kábel o dlžke 220 centi
metrov, vazbová slučka má priemer 
14 centimetrov a dlžku 44 centim et
rov, a ladiaci kondenzátor má kapaci
tu 500 pikofaradov.

Pre rozsah 18 až 26 megahertzov 
má anténna slučka priemer 35 centi
metrov, dlžka kábla je 110 cm, vazbo
vá slučka má priemer 8 cm a dlžku 24 
cm. Kondenzátor má 100 pikofara
dov. Ak ho nezoženetie, použité 200 
pikofaradov. ^

Cena Egona Hostovského
Cena Egona Hostovského za rok 
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českému nebo slovenskému spisova
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Svědectví

Ján Mlynářík

Zpráva o perzekuci čs. Intelektuálů
6. 5. 1981 — 28. 5. 1982 

(K 5. výročí připravovaného politické
ho monstrprocesu)

Dne 6. května 1981 v 6. hodin ráno 
jsem byl vzbuzen zvoněním u dveří 
domu. čeka lo  mé několik nezná
mých lidí s doprovodem příslušníka 
SNB — dopraváka (poznal jsem ho 
podle bílé části čepice, kterou doprav
ní složka VB nosí). Ihned jsem sešel 
dolů a tam mi mjr. STB V. C ibulka o- 
známil, že je pověřen provést u mně 
domovní prohlídku. Kromě Cibulky, 
dopraváka, byli tam ještě dva muži, 
a to "m ůj” referent a další důstojník 
StB. Asi za hodinu poté přišel do bytu 
muž, který se nepředstavil, a také pro
hlídku nedělal, jen pozoroval průběh. 
Jak jsem později zjistil, byl tokp t. StB 
JUDr. Marián Slávik, který byl speci
elně pozván z Bratislavy, aby mě vy
šetřoval, což také po dva měsíce dělal. 
(Viz kauza “Šiklová a spol.", fasc. 4 — 
Spisy Generální prokuratury ČSSR)

Mjr. Cibulka mi předložil oprávnění 
k provedení domovní prohlídky a pro
hlídky v ateliéru. Dozvěděl jsem se 
z něho, že dne 27.4.1981 vyšetřovatel 
StB mjr. Ján Trkovský zahájil trestní 
stíhání pro trestní čin podvracení re
publiky podle § 98. odst.1,2 písm. a, b 
trestního zákona. (Připomínám, že to 
znění pak bylo převzato prokutaturou 
a figurovalo na všech spisech beze 
změny.) Datum vyhotovení příkazu k 
domovní prohlídce bylo vepsáno tuž
kou, jíž použil Trkovský k podpisu, 
z čeho se lze domnívat, že strojem vy
plněné formuláře příkazu k domovní 
prohlídce byly vyplněny dříve, přesné 
datum pak bylo vepsáno podle potře
by.

Když jsem se zúčastnil “ uzavírání 
spisů", tj. seznamoval se s výsledky 
vyšetřování na začátku července 1981, 
zjistil jsem, že dne 6. 5. a v následují
cích dnech bylo zatčeno na 50 česko
slovenských intelektuálů v Praze, Br
ně a Bratislavě. U všech byla provede
na domovní prohlídka a byli vzati na 
48 hodin do cely předběžného zadr
žení — CPZ. Po výsleších, o kterých 
jsou zachovány protokoly, byli pro
puštěni na svobodu. Připomínám zde 
namátkou spisovatele Karla Pecku a 
docentku Holubovou. Jedenáct ze 
zadržených však zůstalo ve vazbě, tj. 
ve vyšetřovací vazbě a z rukou StB by
li převzati po 4 dnech zástupcem Ge
nerální prokuratury ČSSR dr. Bala- 
šem.

V Praze byli zadrženi ve vyšetřovací 
vazbě ve věznici č. 1 — Ruzyně: Jiřina 
Siklová, Jan a Jiří Rumlovi, Eva Kan
tůrkové, Karel Kyncl, Jaromír Hořec,

a já; v Brně Jiří Můller a v Bratislavě 
Jozef Jablonický, Miroslav Kusý a 
Milan Šimečka. (Kusého a Šimečku 
po několika dnech převezli do Prahy.)

Vyšetřováni se vedlo pod kauzou 
"šiklová a spol.” a na svobodě byli ob
viněni a vyšetřováni v souvislosti s ná
mi bratr Václava Havla Ivan Havel, 
manželka Václava Havla Olga, prof. 
Jiří Hájek, prof. Zdeněk Jičínský a spi
sovatel Mojmír Klánský.

Dne 5. 6. 1981 usnesením v trestní 
věci “Šiklová a spol.” byli ze společ
ného řízení vyloučeni dr. Jozef Jablo
nický a Jiří Můller, a to “v zájmu urych
lení řízení” , neboť je jich trestní č in 
nost prý nesouvisela s činností vyše
třované “ skupiny".

Při seznamování se s výsledky vy
šetřování na začátku července 1981 
jsem zjistil, že protokol č. 1 obsahoval 
výpovědi dvou francouzských obča
nů, Erica C. Thonona (nar. 1952) a 
Franc. Anis (nar. 1957). Byli zatčeni 
dne 27. 4. 1981 ve 22.30 hod. na hra
ničním přechodu. V jejich pežot-ka- 
ravanu byly nalezeny tiskoviny — po
dle protokolu knihy a časopisy, roz
množovací stroj a příslušenství k ně
mu a také peněženka se 4 000 DM, o 
čem Thonon vyhlásil, že za peníze si 
chtěl koupit náročnější fotoaparát, až 
se bude vracet přes BDR domů.

Vzpomínám tyto peníze proto, ne
boť jsem se po propuštění z vězení 
dozvěděl, že čs. televize vysílala pro
gram o pežotu-karavanu a ukazovala 
obálky s penězi, jakož i adresy lidí na 
obálkách. V protokolu nic takového 
není obsaženo, tudíž si televize s po
moci StB obálky a adresy vyrobila sa
ma.

Thonon uvedl, že nevěděl, komu 
jsou tiskoviny určeny, že o nich ani 
nevěděl, převzal už plné zapůjčené 
auto. Sám si ho nepůjčoval, ačkoli 
půjčovací formuláře, které měl u se- 
be vyplňoval vlastnoručně, schodo- 
val se i podpis. Tvrdil, že všechno za
řídil prostředník, který mu formuláře 
přinesl a auto zapůjčil. Uvedl, že přijal 
tuto službu, totiž dojet s autem do Pra
hy a ponechat ho na určitém místě 
odstaveno několik hodin, a pak s ním 
zas odjet, proto, že si mohl tím to au
tem s přítelkyní udělat zdarma cestu 
po některých evropských zemích. Ne
věděl, kdo si měl pro auto přijet a také 
nevěděl, co má v něm odvézt. Měl ho 
v Paříži odevzdat prostředníkovi.

Vyšetřovatel se mě ptal, zda znám 
Thonona a Anisovou. Popřel jsem to, 
neboť jsem je neznal a nikdy o nich 
předtím ani neslyšel. Také jsem nebyl 
vyšetřován na obsah zásilky, tj na tis

koviny, neboť, jak jsem se dočetl v 
protokolu, nebyly opatřeny adresami, 
jenom kódy, které nebyly rozluštěny 
a tudíž se nevědělo, komu jsou tisko
viny posílány.

Dne 20. května 1981 vedoucí vy
šetřovatel mjr. Trkov.ský dal návrh na 
propuštění Francouzů z vazby "vzhle
dem k tomu, že budou vyhoštěni". Té
hož dne vydal zástupce Generální 
prokuratury ČSSR dr. Balaš usnesení 
s textem: “ Protože obviněný je cizím 
státním příslušníkem a není nutné, 
aby jeho případ byl ukončen podá
ním obžaloby, bylo rozhodnuto o ad
ministrativním vyhoštění z republiky” . 
Týkalo se to obou Francouzů.

Vytvoření skupiny “ Šiklová a spol.” 
bylo umělou konstrukcí politické po
licie — StB. Některé členy skupiny 
jsem v životě osobně nepotkal a ne
měl s nimi nic společného. J. š ik lo - 
vou jsem viděl před 3 lety v tramvaji, 
E. Kantůrkovou před 2 lety v hospo
dě. Jiřího Rumla jsem poprvé osobně 
viděl ve vězeňské nemocnici na Pan
kráci. Poukazoval jsem na umělost 
vytvoření skupiny a několikrát jsem 
žádal o konfrontaci, když mi bylo ně
které jméno spomenuto, což bylo vždy 
zamítnuto. Bylo věcí umělé konstruk
ce, že ve skupině "Šiklová a spol." byli
i Francouzi.

Zatýkání a vyšetřování začalo 6. 5. 
1981, několik hodin poté, jak zní pro
tokol, co se v garáži jistého emigran
ta ve Staré Boleslavi (v ulici Ladislava 
Zápotockého) našel sklad ruko
pisů, tedy 9 pytlů asi po 50 kg, ze 
kterých 7 pytlů bylosam izdatových 
materiálů a 2 pytle můj archiv h istori



ka, který jsem posílal do BDR v sou
vislosti s mým vystěhováním. Sami
zdatové materiály byly označeny kó
dy, které dešifrovala J iřina Šiklová, 
např. GHA Hannover FRANT, bylo 
krycí jméno Viléma Prečana, h istori
ka, žijícího v Hannoveru, pro kterého 
šik lová  od března 1980 sbírala sa
mizdatové materiály, dále BRD RER. 
bylo krycí jméno novináře Jiřího Lede- 
rera, krycí jméno Jana Tesaře bylo 
RICHARD, krycí jméno Ivana Kyncla 
Bory. 12 balíků mého archivu adresáta 
nemélo, byly označeny jenom ML YN1 
až 12.

Vyšetřování se vedlo na základě 
těchto nalezených materiálů a pak 
materiálů z domovních prohlídek. Vy
šetřováni byli autoři samizdatových 
materiálů, které byly označeny jmé
ny autorů. Tak např. moje studie Vati
kán a genocida slovenských Ž idů  by
la nalezena v samizdatové zásilce s o- 
značením Druhý, což byl Pavel Tigrid. 
Toto označení provedli ti, co materiá
ly rozdělovali a posílali. Prof. Kalista 
byl vyšetřován, protože našli jeho kni
hu Tvář baroka, doc. Holubová byla 
vyšetřována za svoje povídky, které 
byly nalezeny v zásilkách, podobně 
K. Pecka a pochopitelné všichi uvěz
nění. Se mnou byl probírán archiv.

Kdyby nebyl nalezen vzpomínaný 
materiál v Staré Boleslavi, nebylo by 
došlo k zatýkáni a věznění v takovém 
rozsahu, anebo vůbec ne. Zadržení 
Francouzů z tohoto hlediska nemělo 
na pozdější zatýkání vliv, neboť ve 
vazbě by byli zůstali jenom sami za 
dokázaný převoz tiskovin, čs. úřady 
považovaný za ilegální. Kdo vyzradil 
sklad samizdatů a mého archivu ve 
Staré Boleslavi není dosud známo. 
Z konspiračních důvodů bylo ovšem 
hloupostí deponovat zásilku do o- 
puštěného objektu čerstvého emig
ranta.

Ačkoliv jsem v červenci 1981 po tři 
dny až do 22 hodin večer studoval 
všech 42 svazků protokolů a doku
mentace, obsahujících kolem 5 000 
listů, nenašel jsem souvislosti s tím, 
že by k zatýkání došlo přímo s Fran
couzi. Hlavní zde byla zadržená zá
silka ze Staré Boleslavi, o které Fran
couzi do protokolu řekli, že o ní nic 
nevěděli. Také zadržení domácí inte
lektuálové popřeli vědomost o zásilce 
ve Staré Boleslavi. Jiřina Šiklová se 
bránila tím, že technickou stránku 
přepravy neměla na starosti, ani se
o ni nestarala, hlavní podezřelý z tech
nické stránky přepravy Jan Ruml od
mítal vypovídat. Policii se zde nepo
dařilo uzavřít okruh, neboť uvěřila i 
mé verzi, že jsem nevěděl, kdo můj ar
chív technicky převzal na přepravu. 
Mluvil jsem pravdu: kdo technicky za
řizoval transport jsem nevěděl.

Také mezi dnem zatčení Francouzů
27. 4. 1981 a dnem zatýkání opozice
6. 5. a v následujících dnech (Šiklovou 
zatkli 8. května) nebyl nikdo z čs. inte
lektuálů nebo chartistů zatčen a u- 
věznén.

StB však mohla konstruovat sou
vislosti s francouzskou zásilkou a pří
jemci v Československu z úspěšné 
akce na Stříbrných horách (fasc. 40 : 
Dokumentace písemnosti zajištěných 
při bezpečnostní akci 2. dubna 1981 
ve Stříbrných Horách, okres Pelhři
mov). Na chatě prom inentní d isident- 
ky Otky Bednářové Obvodní správa 
SNB v Havlíčkově Brodě udělala pře
pad mladých chartistů Jana Rumla, 
Jiřího Bednáře a Z iny Freudové-Ko- 
čové a zabavila jim 39 stránkový ad
resář členů Charty 77 s vyznačením 
jejich aktivity, jakož i označení kódy, 
které časopisy a jakou cestou mají 
dostávat.U mého jména byla poznám
ka doručování Listů a Svědectví Via 
Guy Po. Byly tam zabaveny i kódova
cí klíče a jiné materiály, které vedly 
k hlubšímu poznání vnitřního života 
a styků chartistů. Na seznamech bylo
i pět prom inentních čs. herců a reži
sérů (vzpomínám na režiséry Ma
cháčka a Kačera, na herce J. Abrhá- 
ma, S. Beneše a jiné). Nutili je pak, 
aby se veřejné distancovali od char
tistů a francouzské zásilky. Někteří to 
udělali, M. Macháček to však odmítl.

O zátahu SNB na Stříbrných Ho
rách jsem nevěděl nic. Za dané situa
ce bych nebyl posílal archiv. Mladí 
chartisté, zdá se, tu to  věc podcenili 
a ihned dostatečně všechny složky 
Charty 77 nealarmovali. Obecně mož
no usuzovat, že StB udělala globální 
zátah, začínající zabavením důvěr
ných materiálu Charty přes akci Fran
couzů, až po objevení mého archivu a 
samizdatové zásilky ve Staré Bolesla
vi. Jednou tato otázka snad bude ob
jasněna, zejména až organizátoři zá
silky do Československa (prostřed
nictvím Francouzů) budou schopni 
objektivně a pravdivě celou věc — z je
jich  strany — vyložit. Týká se to rov
něž 5 domácích organizátorů trans
portu.

Dne 20. 10. 1981 se konalo “ doda
tečné seznámení s výsledky, kterými 
se doplňovalo vyšetřování” . Byl jsem 
pozván do 4. patra ruzyňské věznice, 
kde mi prokurátor Balaš nechal pře
číst záznam britské televize o fran
couzském transportu a následném u- 
věznění čs. intelektuálů. V záznamu 
nebylo moje jméno. Na otázku, co 
soudím o TV materiálu, jsem prohlá
sil, že nejsem vzpomenut a že doda
tečné seznamování považuji za umě
lé prodlužování vyšetřovací vazby a 
oddalování procesu a protestoval 
jsem proti tomu, což jsem nechal za- 
protokolovat. V programu britské TV 
se tvrdilo, že ve francouzském voze 
byly adresy a jména příjemců knih, 
které padly do rukou policie a proto 
tito  lidé byli zatčeni a obviněni. Tato 
souvislost se nedá přímo doložit a pro
gram TV tím poškodil uvězněné a pro
následované, protože líčil čs. úřady 
a StB seriózněji než disidenty. Čs. pro
kuratura mohla z takto chápaného 
pořadu britské televize potvrzovat

správnost svého postupu, když, jak 
jsem uvedl, čs. televize vyrobila lživý 
pořad o obálkách a adresátech s pe
nězi.

Na dodatečném seznámení byly 
částečně doplňovány spisy někte
rých obviněných z materiálů, které 
se týkaly je jich publikace na Západě, 
např. kniha E. Kantůrkové Sešli jsme 
se v této knize. Když jsem o ty to  ma
teriály požádal k nahlédnutí, byl jsem 
striktně odmítnut.

Podle trestního řádu se s výsledky 
vyšetřování seznamují všichni obvi
nění v dané kauze. Při seznamování 
(dodatečném) jsem byl sám. Dozvě
děl jsem se, že i jiní z naší kauzy byli 
předvoláni. Nemyslím si, že byl někdo 
opomenut.

Většina uvězněných byla propuště
na koncem března 1982, Milan Šimeč
ka a Jiří Ruml byli propuštěni 27. květ
na, já jsem byl propuštěn z trenčínské 
ústřední vězeňské nemocnice 28. 
května 1982 (ztuhla mi zimou rame
na). Oznámení o propuštění jsem vy
slechl již  27. 5. 1982, ale správní apa
rát už měl po pracovní době, proto 
jsem musel čekat do rána druhého 
dne.

Soud se nekonal, protože nebyla 
podána ani žaloba.

Když jsem pokračoval ve vyřizování 
form alit k vystěhování, viděl jsem, že 
po krátké pauze se na tlak StB začalo 
všechno komplikovat a prodlužovat, 
z čehož jsem poznal, že StB nepova
žuje věc za ukončenou a proces chce 
za každou cenu. Na překážky narážel
i Karel Kyncl, který si vyřizoval forma
lity k vystěhování. Spolu s K. Bartoš
kem jsme se obrátili dopisem na před
sedu federální vlády dr. L. Štrouga- 
la. Zdá se, že tlak mezinárodní veřej
nosti, zejména akce AI (moji patroni 
byly skupina v západoněmeckém 
Blankenheimu a norském Mysenu), 
zásahy rakouského kancléře Bruna 
Kraiského a západoněmeckého m i
nistra zahraniří dr. H. D. Genschera 
a západní veřejnosti způsobily, že k 
procesu nedošlo a my jsme se mohli 
vystěhovat, ovšem formou, která se 
rovná vypovězení (do 14 dnů).

Samizdatové materiály, zabavené 
ve Staré Boleslavi byly zachovány v 
kopiích a některé už vyšly na Západě, 
jako Kalistova Tvář baroka. Největší 
a jedinou ztrátou je však zabavení mé
ho historického archivu, který je mým 
celoživotním dílem a který nelze na
hradit, neboť je v originálech excerp
ci. Opakované žádosti a intervence 
Zahraničního úřadu BRD jsou bez o- 
dezvy.

Před konáním Světového kongresu 
historiků v Stuttgartu v roce 1985 se 
na československé zastupitelské ú- 
řady oficielně obrátili představitelé 
ústředních organizací amerických a 
západoněmeckých historiků se žá
dostí, aby mi archiv, jako můj maje
tek, byl vydán. Představitel švédské
ho svazu historiků se obrátil dopisem



JAN BRYCHTA: NA JEVIŠTI (OLEJ NA PLÁTNĚ)

Vladimír Kříž

Poslední pozdravy 
Oldřicha Tomka

Poznal jsem ho počátkem sedmde
sátých let. Skončily právě “velké č is t
ky ve straně a společnosti" a z bývalé
ho profesora češtiny a literatury na 
gymnáziu v C hotěboři se stal závorař 
na železnici. Byl jedním z prvních, kte
ří museli odejít ze školství — hluboce 
věřící kato lický filozo f a humanista. 
O ldřich Tomek byl už dávno na sez
namu nepohodlných, kterým nesmí 
být dovoleno obtěžovat veřejnost 
pravdou a pochybnostm i, protože o 
těchto věcech nadále přísluší rozho
dovat jen povolaným s odznaky na 
klopách a hlavně pod klopami. Po
divná doba, která nastala, obklopila 
stárnoucího muže v předpenzijním 
věku, který ztratil své celoživotní po
volání, atm osférou strachu a mlčení, 
lidé se uzavřeli jeden před druhým  do 
bytů a rodin, mnozí se stali lhoste jný
mi ke všemu kolem.

O ldřich Tomek však nikdy nebyl z 
těch, kteří se vzdávají. Byl pamětní
kem dob dávno m inulých — vyprávěl 
o nich tedy. Jako magnet přitahoval 
k sobě lidi, kteří se stejně jako on ne
dokázali sm ířit s podivnou “ norm ali
zací" v okupované zemi, s návratem 
to ta lity  a zastrašování. Začali ho vy
hledávat všichni, kteří potřebovali
— jako alespoň malý osvěžující dou
šek živé vody — slyšet pravdu, soust
řeďoval je kolem sebe, přednášel. S 
pomocí svých přátel zjišťoval případy 
nespravedlivého stíhání občanů z ná
boženských a po litických důvodů, 
psal petice příslušným státním orgá
nům, prezidentu republiky, generální 
prokuratuře. Odpověděli mu po svém.

“ Už nesmím dělat ani toho závorá- 
ře,” sdělil mi s úsměvem, když jsme se 
setkali na starobylém chotěbořském 
náměstí. "T i nahoře dospěli i závěru, 
že jsem tam lidem moc na očích. Tro
chu křiklavý případ — tak mě uklid ili 
do skladu." Za zdánlivě bezstarostný
mi slovy se skrývalo přeřazení staré
ho profesora na těžkou fyzickou prá
ci, trest i varováni. Nedbal na ně, ne
mohl jinak. Nedokázal by mlčet, bylo 
to jeho životní krédo.

Rád psával básně. Teď pocítil zno
vu touhu vyjádřit verši své pocity. Je-

přimo na předsedu vlády Lubomíra 
Štrougala. Kompetentní místa však 
neodpověděla. Jestli si myslí, že se 
tím věc ukradeného archivu zprovo- 
dila ze světa, jsou na omylu. Svého 
archivu se nevzdám. Věc oficiá lní krá
deže bude předložena na příštím svě
tovém kongresu historiků a bude pra
nýřována i jinak. Ukradený archiv je 
prakticky jediným ziskem StB z velko
ryse připravovaného monsterproce- 
su před 5 lety.

ho poezie se stala jakousi lyrickou 
výpovědí sedmdesátých let, plnou 
obžaloby, hořkosti i optim ism u. Pro
tože O ldřich Tomek nebyl přes všec
ko, co mu přinášel nepříznivý osud, 
škarohlídem. Byl přesvědčen, že pos
lední slovo bude mít zase jednou ten 
skutečný národ, který je právě um lčo
ván. A jeho básně si našly své čtenáře, 
kteří je četli a rozšiřovali v samizda
tech po celém Československu.

Když jsem dostal zprávu o jeho zat
čení a uvěznění, měl jsem právě na 
stole jednu z jeho nejnovějších básní, 
ňíká v ní:

Jsou lidé os lep li a hluši, 
ti sotva báseň zalidni.
Těm p a tř i vláda stupidní, 
ač smysl práva sotva tuši.

A kdyby m ěli slávy p lnou nůši, 
čiší z n ich výsměch mrazný.
A navždy zůstávají blázny, 
kteří jen do zrcadel buší.

Své srdce denně odmykám, 
ať třeba jedy popiji, 
tak jako Romeo s Julii, 
než zajde bůhvíkam...

O ldřich Tomek byl rok vláčen po 
československých věznicích, kde těž
ká práce a bídná strava vykonaly své. 
Vrátil se zpět s podlom eným  zdravím, 
ale jeho životni optim ism us a víra mu 
zůstaly. Začal se zajímat o práci Char
ty 77 a katolická hnutí, rozšiřoval je
jich  prohlášeni, znovu byl pro tuto 
činnost několikrát vyšetřován Státní 
bezpečností. Situace se přiostřovala, 
režim se stával stále nemilosrdnějším 
ke svým odpůrcům . V roce 1980 byl 
profesor Tomek znovu zatčen a od
souzen, tentokrát k šesti letům věze
ni. Brány československých věznic se 
za ním neprodyšné uzavřely, jen dva
krát ročně ho směli navštívit nejbližší 
příbuzní. Ale tentokrát už mnozí z 
těch, ke kterým předtím promlouval 
ve svých básních, které burcoval z le
targie svými peticemi a samizdaty.

nezůstali lhostejní. Případ profesora 
O ldřicha Tomka se stal veřejně zná
mý, zprávy o jeho věznění se objevily i 
v západoevropských sdělovacích 
prostředcích. O ficiá lním  místům v 
Československu došly i žádosti o je
ho osvobození. Vzpomínal jsem v té 
době na jeden z posledních rozhovo
rů s ním, ještě před uvězněním. Od
mítl uvažovat o odchodu do ústraní 
nebo emigrace, aby se zachránil před 
další očekávanou perzekucí.

“ Kdybychom  všichni odešli, uč ite
lé, spisovatelé, básníci, kdo by tady 
zůstal s našimi lidmi? Někdo tady mu
sí být, kdo jim  bude říkat pravdu a do- 
dávata trochu kuráže. Jsem už asi sta
rý, ale jinak to neumím. Moje místo je 
tady.”

Na počátku jara 1984 jsem náhle 
dostal korespondenční lístek, nad 
kterým se mi rozbušilo srdce radostí. 
Profesor Tomek mi v něm sděloval, že 
byl ze zdravotních důvodů předčasně 
propuštěn k doléčení z vězení — a ny
ní že ho tedy mohu navštívit na p lic- 
ním oddělení nemocnice v Havlíčko
vě Brodě. Ihned jsem se tam rozjel a 
zastihl jsem svého přítele plného elá
nu a plánů do budoucna. Vyprávěl mi
o svém věznění, o tom, jak se pomocí 
krim inálních živlů snažili o jeho likv i
daci, jak strávil často celé dny v "díře"
— tmavé a vlhké samovazbě, kde ho 
zavírali pod jakým iko li záminkami. 
Věděli o jeho podlomeném zdraví, 
proto ho nasazovali na ty nejtěžší prá
ce.

“ Bylo jim  jasné, že letošní zimu už 
nepřežiji, byl jsem už příliš nem ocnýa 
zesláblý. Ale nakonec se vězeňským 
lékařům podařilo  prosadit léčeni.”

Také ve vězení O ldřich Tomek tvo
řil, psal básně. Pomáhalo mu to psy
chicky překonávat pobyt ve věznicích.

Poslední zvoněni

Už se čeká na poslední zvoněni, 
když se hraje nejsm utnějši drama, 
nade všemi cestami jsme skloněni — 
jedna cesta zůstává vždy sama.



FórumCesta mraku, klečícího p řed básni, 
cesta blesku, uštknutého bláznem, 
který každou rosu květům vyvlastní 
a zraní srdce v sm íchu nehorázném.

Čemu věřit, na co čekat ještě?
Proč ten osud trochu nespěchá...
Nač má hřebíky a kleště, 
když nás šk rti bída bezdechá?

Z  prázdnoty se svlóknem, 
ze sm rti však ne.
Po posledním  zvonění si řeknem, 
kdo odejde, kdo zůstane.

(18.9.1982)
Náhlý a to lik  nepochopite lný zách

vat lidskosti režimu byl však jen stra
chem před tím, že by nyní už známý 
po litický  vězeň mohl zemřít ve vězení. 
Profesor Tom ek ví, že smrt se blíži, 
ale nehovoří o tom. Jak jen mu to 
oko lnosti dovolí, pořádá sbírku svých 
básní, vypráví o zoufalých poměrech 
v československých věznicích, po
ukazuje na nesvobodu věřících v 
Československu, na potřebu uvolně
ní a d ialogu.

Filozof, humanista a básník O ldřich 
Tomek zemřel na následky vězení na 
počátku léta roku 1984, obklopen 
svou rodinou, které poslal osobní 
kondolenční dopis pražský arcib is
kup, kardinál František Tomášek. 
Ocenil v něm jeho po litickou a lite rár
ní práci, boj za hodnoty, pro které do
kázal i zemřít.

Zůstalo mi jen několik básní O ld ři
cha Tomka, které jsem si odvezl s se- 
bou do emigrace. Jsou posledními 
pozdravy básníka, jenž měl nade všec
ko rád pravdu, lid i kolem sebe. A do
kázal za ně bojovat.

Před loučením
Tak mne zve sm rt přirozeně  
jak  na vlídnou procházku.
Podám ruku ženě, 
poděku ji za lásku.

Počkám, až se setmi, 
abych viděl ze stínů, 
ko lik rá t jsem rostl s dětmi.
Pak je k srdc i přiv inu

a poprosím : buďte věrni 
mým písním, obětem.
A ť  vítězi bílí, černi,
my v jin ých  barvách pokvetem,

dokud jazyk náš a rod  
se k pravdě slova zaváže.
Nebojte se. S m rti h ro t
je hluchý, když nastupujem do stráže.

I já  jsem poslem pokolení, 
jež zanechala oheň, dým.
Dnes, vy moji, a ť jste posvěceni 
oceány ducha v pravdě vítězným.

(25.1. 1984 — Pankrác)
□

Vilém Hejl

K čemu a pro 
koho?

Věc tak závažnou, jako je navrhova
ná — či spíše hrozící — radikální "re 
form a" českého pravopisu, nelze od
být laciným i žoviálnostm i. Když třeba 
Vít Klemeš (Západ, duben 1986) píše 
o "kom ických grafických berličkách” , 
zavedených Janem Husem, jež “ kdysi 
usnadnily čtení několika zabedněn
cům ,” je to  vulgární a trapné. A jes tli
že má obavy, “ aby si z nás třeba Polá
ci nedělali srandu jako z hloupějších 
bratranců," bojí se zbytečně; až jed
nou vezme do ruky nějaký polský text, 
zjistí, že právě v polštině je těch “ ko
m ických grafických berliček” požeh
naně. Vedle spřežkových cz a sz tam 
najde také 6 a š, a potom ň, 6 a í , dále 
nosovky a a e (viz Walesa) a navíc kro
mě norm álního ještě tvrdé /. Také ve 
francouzštině je "kom ických berli
ček” dost a pokračovat bychom mo
hli např. severskými jazyky. S těm i za
bedněnci a srandou to není tak jedno
duché.

K čemu a pro koho reformovat pra
vopis? Prof. Jan Petr z Ústavu pro ja
zyk český napsal o reformě z r. 1957, 
že "to to  úsilí tvo řilo  nedílnou součást 
demokratizačního procesu, up latňo
vaného v rámci jazykové po litiky  lido
vě dem okratického státu, procesu 
sm ěřujícího k zjednodušení, a tím k 
zpřístupnění spisovného jazyka š iro 
kým vrstvám jeho uživatelu.” Prof. Pe
tr neobjasnil pojem "jazyková p o lit i
ka” podrobněji. Musel by dodat, že za 
reform ou bylo také úsilí Antonína No
votného o postupné sbližování češti
ny a slovenštiny (ve slovenštině se 
tenkrát mělo psát např. sbor místo 
zbor a svaz místo zváz) jako součást 
plánu splynutí Čechů a Slováků v bez
tvarém amalgamu “ socia listického 
národa” .

Téměř dvacet let po reformě to 
“zjednodušení" a “zpřístupnění" nese 
nevalné výsledky. B lbečci zůstali bl- 
bečky, lajdáci lajdáky. Dnes a denně 
čtu např. o diskuzích  a rezortech , jis 
tý m nichovský intelektuál polemizuje 
s ateizty, a jen co se ten pojem obecné 
rozšíří, objeví se word procezory. K 
čemu další "re fo rm u” , nač stále pro 
těžovat ignoranty (jací se najdou i 
mezi dizidenty), kteří se stejně nikdy 
nenaučí ani pravopis, ani význam slov, 
takže občas jako Vasil B il’ak pohovoří 
o Beniále, jindy o nové papežově en
cyklopedii, a budou i potom zaměňo
vat jak adaptaci a adopci, tak deceni- 
um  a dekádu, psát po vzoru rudoprá- 
vových redaktorů o reagenci místo o 
reakci, a tápat i ve smyslu slov ryze 
českých a pravopisně jednoduchých,

pletou si např. zcizeni a odcizeni. Nač, 
pro koho “ reform ovat” ?!?

Tvrdí se, že zjednodušení pravopi
su by um ožnilo věnovat více času a 
pozornosti ku lturn í výchově. Pochy
buji. Vím totiž, že ještě poměrné ne
dávno jedenáctiletí primáni dělali pra
vopisné chyby vskutku jenom zřídka. 
Nyní čítávám rukopisy absolventky 
Karlovy univerzity, která by se svým 
pravopisem a gram atikou nemohla ve 
zdraví vychodit méšťanku. Hrubým i 
chybami se hemží texty rozhlasového 
komentátora, jenž nad nimi povzne- 
šeně mávne rukou, protože to přece 
"není slyšet” . Stejnou úroveň mají 
skrip ty  umělce, hlaholně vyprávějící
ho, jak kdysi vzal do ruky Babičku  a 
po několika stránkách ji s rozmachem 
hodil do kouta; podle jeho písemných 
projevů soudím, že stejně naložil s 
mnoha jiným i kniham i. Ptám se tedy, 
proč se za našich časů stal problém 
z toho, co kdysi bylo ne snad příliš 
snadné, ale nepochybně zcela samo
zřejmé: naučit pravopis za prvních pět 
roků školní docházky, proč dnes píší 
tak mizerně maturanti a dokonce vy
sokoškoláci? V obtížnosti pravopisu 
to není; nevěřím totiž, že český pravo
pis je těžší než polský, německý, an
g lický nebo ruský. Poslechnětesi, jak 
v nepřipravených nebo jen zhruba 
rozvržených rozhovorech, ať už se 
vysílají z Prahy nebo z některé zahra
niční stanice, většina našich součas
níků mluví. Jen málokdy mají věty hla
vu a patu, anakolutů jako máku, slov
ník žalostně chudý anebo nuzácky 
vylepšovaný odposlechnutým i fráze
mi (hlavně doma) nebo bižuterií po
chycených a většinou nedosti pocho
pených výrazů (v exilu). M nohokrát 
se vám připom ene starý povzdech, že 
“ ubylo analfabetů, přibylo  pitom ců". 
Máme věřit, že něco zlepší radikální 
“ reform a” pravopisu?

Reforma z roku 1957 zmíněnému 
“zpřístupnění spisovného jazyka” n i
jak podstatně neprospěla, blbečci a 
lajdáci budou dělat hrubky i v nejsim 
plifikovanějším  pravopisu, v nějakém 
tom basic Czech. Neměli bychom se 
tedy místo reform y víc zajímat o stav 
výuky jazyka, o souvislosti mezi "ja 
zykovou po litikou ” a jazykovou ku ltu 
rou, o vliv polytechnizace školství na 
úroveň vzdělání? Bylo by to jistě ob
tížnější, ale bylo by to určitě mnohem 
užitečnější a bez odezvy by to nezů
stalo nakonec ani doma. Z českoslo
venských škol pořád ještě vycházejí 
vzdělaní absolventi, namnoze ale na
vzdory existujícím u systému, ne jeho 
zásluhou. Co však bude za pět, deset, 
dvacet let?

□



Literatura

Josef škvorecký

Po starostech se
Ještě než v našem torontském  na

kladatelství vyšel v roce 1982 Slovník 
českých spisovatelů, napsala Vladi
míra Burke pro Západ  článek “Sta
rosti se slovníkem ” (Západ, 1982, č. 4, 
str, 29). V něm obsáhle citovala z 5. 
čísla týdeníku Svazu českých spiso
vatelů Kmen, kde se ohlašovalo brzké 
vydání dlouho očekávaného slovníku 
soudobých českých spisovatelů, a 
sebevědomě se též uvádělo značně 
n em arx is ticko -len inské  rozhodnu tí 
pražského Ústavu pro českou litera
turu, že to tiž  “ jediným  kriteriem  pro 
zařazení nebo nezařazení spisovatelů 
(bude) umělecká hodnota” je jich  díla. 
"Kolektiv autorů” , pravilo se v Kmeni 
dále, usiluje o to, aby jeho obraz čes
ké literatury let 1970-1981 byl pravdi
vý v detailu i v celku.

Koncem roku 1985, tedy tři roky po 
slíbeném “ brzkém" vydání, konečně 
kniha vyšla, a dokonce provázena 
dalším slovníkovým dílem. Nejdříve 
se na trhu objevil Slovník české lite 
ra tury 1970-1981, připravený Ústa
vem pro českou a světovou literaturu, 
jako 5305. publikace nakladatelství 
Československý spisovatel, a hned 
nato Češti spisovatelé 20. sto le tí jako 
5337. publikace téhož nakladatelství- 
jestli u porodu stál rovněž Ústav pro 
českou a vůbec všechnu literaturu se 
nepraví. Podívejme se tedy na to, zda 
se pořadatelé těchto darů opravdu 
přidrželi oněch nemarx-leninských, 
protože objektivních kriterií při roz
hodování, koho tam dát a koho ne.

Bohudík, musím hned říci, že marx- 
leninismu věrni zůstali. V žádném z 
obou knih není ani jeden exilový spi
sovatel, s výjim kou Ivy Hercíkové 
{Pět holek na krku), ale to jen proto, 
že ta zradila až v roce 1986, a marxle- 
ninská náprava zlého činu přišla by 
proto příliš draho.

V knize nejsou rovněž hříšníci k ri
zového období, pokud se aktivně ne
bo pasivně nepokáli. Pokud se pokáli, 
je v je jich heslech hojně použito eufe- 
mismu a retuše.

Nemá proto cenu zkoumat, zda je 
pro českou literaturu dvacátého sto
letí důležitější nezařazený Kundera 
nebo zařazený Kozák, neuvedený 
Havej nebo plné popsaná Hrzalová. 
Budiž poznamenáno, žesi pořadatelé 
slovníků tu to  otázku nekladli. Nesmě
li.

Pokud co směli, udělali to, myslím, 
dobře. Hesla jsou přehledná, b ib lio 
grafie, pokud se mi podařilo zjistit, 
až na malé výjim ky vyčerpávající. 
Hodnocení spíše d ip lom atické než
dryáčně-propagandistické. O hes-

Slovníkem
lech autorů, kteří začali publikovat až 
po příjezdu bratrské moci (om luvte 
tiskovou chybu), zdržujg se mínění, 
neboť je jich  dílo dobře neznám. Zá
pad  o tom, doufejme, přinese zevrub
nou studii z pera význačného české
ho bohemisty, pokud se probere z 
chron ické lenosti, k níž lidi svádějí 
profesorská místa na západních uni
verzitách.

M arxismus-leninism us se v hes
lech projevuje několika způsoby, kte
ré jsem se pokusil rozškatulkovat.

Fíkový list
Tím myslím různéeufem istní slovní 

obraty, které všelijak zahalují nahou 
pravdu. “ Pak delší dobu poezii nevy
dával” , píše se třeba o Kamilu Bedná
řovi, jehož sbírka Kamenný anděl vy
šla v roce 1949, následována až za 
osm let knihou Dějiny srdce  (1957). 
Značně psavý Bednář nevydával, pro
tože nemohl: získal pověst existencia- 
listy za svůj válečný koncept “ nahé
ho člověka” , a to byl v raných letech 
padesátých dost těžký zločin. Podob
ně “ tvorba Adolfa Branalda z 50 let je 
vesměs orientována do m inu losti” . 
Inu, Branald byl vždycky slušný č lo 
věk, a slušně se v 50. letech o přítom 
nosti psát nedalo. Tedy: psát ano, ale 
publikovat ne.

Zamlžení
Spočívá v tom, že se konkrétní ob

sah děl ve své době Straně nepříjem
ných, protože otevřeně nebo jino ta j- 
ně kritických, zahalí do generalizují- 
cich frází nebo nic neříkajících flos- 
kulí, anebo se pom lčí o skandálech, 
jež taková díla provázely. Č te-li č lo 
věk, jenž dospěl až po roce 1968 např. 
o Bohuslavu Březovském, že “vážné 
otázky týkající se morálky socia listic
kého člověka nadhodily komediální 
form ou hry Nebezpečný věk (1962) a 
Všechny zvony světa (1967), sotva z 
toho vyrozumí, že první komedie po
rušila tabu, že o následcích, jaké mě
lo ubytování rodičů v nápravných za
řízeních na je jich  děti, socia listický 
realista nepíše. Charakteristika Hru- 
bínovy k las ické  Srpnové neděle  
(1958) — je to hra o “ lidech s přežitky 
a stíny m inu losti” , a je jí hrdina, re
daktor Morák, je typ “zplaněného in
te lektuála” — by se dala nalepit téměř 
na cokoli. Že však v dramatu Hrubín, 
pokud vím, poprvé, zachytil onen pro 
marxleninské státy základní a trag ic
ký rozštěp mezi soukrom ým a veřej
ným chováním, mezi životem (vý
hradně v soukromí) a fungováním 
(v práci, na veřejnosti) — Morák za

sebe na veřejnosti a do kanceláře po
sílá svého “ o troka” — to se z popisné 
floskule náš poinvazní mladík „nedoví. 
O Josefu Kainarovi se zase dočteme, 
že “v posledním roce života se stal 
předsedou přípravného výboru no
vého spisovatelského svazu. Zemřel
16. 11. 1971 na D obřiš i” . Mezi oběma 
fakty existoval kausální nexus. V reál- 
socia listické literární vědě nezveřej- 
nitelné.

Zvláštní odrůda zamžení je  předstí
rané nepochopení, že všemožné his
to rické  romány a hry nejsou vlastně 
o historii, a když, tak ne o té, kterou 
líčí. Hrubínova hra O ldřich a Božena 
aneb Krvavé sp iknu tí v Čechách 
(1969) dle slovníku “odkrývá kruté 
mocenské boje probíhající v zákulisí 
přemyslovského rodu” . Prvních sedm 
slov vystihuje pravdu; poslední dvě se 
tváří, že nepochopila jinota j. Podob
ně by bylo záhadou, proč si zapřisáh
lý realista současnosti Ivan Kříž vy
bral b ib lické téma, Pravda o zkáze 
Sodomy (1968), aby ukázal “ rozklad 
ideologie, která byla zneužita mo
cenským mechanismem, a (zlo), jež 
jednou rozpoutáno, musí se nakonec 
obrátit i proti svým původcům ” , kdy
bychom nevěděli, co tím chtěl básník 
říci. Autoři slovníku to zřejmě vědí ta
ky, neboť dílo znehodnocují poznám
kou, že se kniha “vyznačuje hlavně 
myšlenkovou zmateností” . Také jiná 
bib lická látka, Daňkova po litická  sati
ra, Čtyřicet z ločinů a neviňátko (1966), 
je dle slovníku nevinnou úvahou “ o 
mravní zodpovědnosti” . O mravní 
zodpovědnosti koho? No přece krále 
Heroda. Mimo to, slovníkáři zařazují 
komedii do toho období Daňkovy 
tvorby “jehož myšlenková hodnota a 
divadelní účin měly tendenci zřetelně 
sestupnou” . Proto se asi taky v Praze 
už nehrají. Podobně Jiří šo to la  v ro
máně Tovaryšstvo Ježíšovo (1969) 
zachytil "dravost jezuitského řádu (a) 
vn itřní rozpor jeho vzdělaného pří
slušníka". Říci o románě tohle je asi 
to lik , jako popsat Orwellovu Farmu 
zvířat jako příběh o zvířátkách. Pro 
mladé čtenáře slovníku musí rovněž 
zůstat záhadou, proč si Josef Nesvad- 
ba vybral zrovna těžce bojující Viet
nam, zmítaný krutou válkou, aby v ro
máně Dialog s doktorem  Dongem  
(1964) použil vypravěče, jenžpostup- 
ně nabývá přesvědčení, že "nové se 
může obhájit jen silou argum entu a 
pravdy", tedy ne válkou a terorem. O 
jiném Nesvadbově románě, Tajná 
zpráva z Prahy (1978), který “ odkrývá 
vady a negativní postoje určité části 
naší inteligence, jak se projevovaly na 
pozadí politického dění v Českoslo
vensku... a vyvrcholily  v krizi koncem 
60. let", pomlčím. Četl jsem jeho prv
ní verzi. Vydanou verzi bych však do
poručoval ke čtení literární historičce 
Haně Hrzalové, člence redakčního



kruhu Slovníku české lite ra tury 1970- 
1981. Myslím, že science fic tion  to ne
ní, jak napsala v přehledu české lite 
ratury posledních let v časopise Lite
rá rn í měsíčník.

“ Po problem atickém  výsledku dal
šího titu lu  Slečnu pro Jeho excelenci, 
soudruzi! (1964) se Dietl věnoval pře
vážné tvorbě televizní” , píše se o ko
medii, v níž do Prahy přijede potentát 
ze Středního Východu, o němž je zná
mo, že se s ním dá m luvit pouze teh
dy, předhodí-li se mu pohledná holka. 
Roli holky k předhození určí Strana 
stranickým  příkazem pohledné a 
Straně oddané soudružce. Svinstvo 
bylo zakázáno před premiérou, a Dietl 
se tedy věnoval tvorbě televizní z po
dobného důvodu, jako se po pádu 
Dubčeka věnoval člen Ústředního vý
boru Zdeněk M lynář studiu brouku.

Pěkné je taky, jak autoři prezentují 
Národního umělce a laureáta Nobe
lovy ceny Jaroslava Seiferta jako má
lem nesvéprávného senilního starce. 
"V krizových letech bylo jeho umělec
ké au tority zneužíváno pravicovým 
vedením Svazu československých 
spisovatelů,” píší, a já si při takto pa
sivním vymezení Seifertovy činnosti 
vzpomínám, jak Mistr, ve své břevnov- 
ské vilce po leta izolovaný nemocí, 
rázně, byť o dvou holích, vpochodo
val na velkou poinvazní schůzi Svazu 
spisovatelů, přijal jeho předsednictví 
a dal odhlasovat protest proti bratr
ské pomoci. Nezdál se mi ani senilní, 
ani pasivní, a už vůbec ne m anipulo
va te lný nějakým i če rnoso tněnc i. 
Nem anipulovatelnost ostatně proká
zal už v r. 1929, kdy řekl své G ottwal
dovi a ze strany odešel navždy.

Eufemlsmy a elipsy
Třídní původ jednoho z nejbojov

nějších stoupenců proletářské revo
luce, před invazí veřejnosti zcela ne
známého, zato po invazi vzlétnuvšího 
jako rachejtle k nejvyšším metám, 
estetika, sémantika a sémiotika, vše 
v přísně marxistickém balení, Sávy 
Sabouka je cudně popsán slovy “otec 
vlastnil malou výrobnu sodové vody” . 
Tedy n iko liv továrník, pouze tovární- 
ček. Jediná vada notoricky známého 
antisemitského románu Alexeje Plud- 
ka Vabank (1974), líčícího oplzlé staré 
židáky prznící křesťanské panny je, že 
"poněkud nesourodý” ; a psychopat 
Bobby z románu Danielle Duškové 
Bobby (1975) se “v závěru vymaňuje... 
z nepříznivého vlivu rod iny” . Vymaní 
se tím způsobem, že otec, matka i 
starší bratr zahynou při dopravní ne
hodě, což je tom uto vzornému pří
slušníku SS mládeže durch und durch 
šumafuk — vlastně ne: tenhle hydro- 
cefalický nový člověk si oddychne.

Mezi elipsy neboli vynechávky patří 
například, že v hesle o Karlu Čapkovi 
se přechází mlčením, že před český
mi literárním i supy á la Stolí, zachrá
nil našeho moderního klasika v pade
sátých letech mladý sovětský bohe-

mista N ikolajskij, přehodnotiv jej z 
buržoazního idealisty na antifašistic- 
kého humanistu ažeses lovn ík  samo
zřejmé nezmiňuje o Čapkově zásadní 
eseji Proč nejsem kom unistou?  Nebo 
to, že jako rok prvního vydání Hraba- 
lovy Perličky na dně se uvádí 1963, 
ačkoliv kniha byla vytištěna, svázána 
a připravena k expedici do kn ihku
pectví už v roce 1959, ale padla za 
oběť rozsáhlému ničení knih připrave
ných k vydání po skandálu s mými 
Zbabělci (1958, zakázáno v lednu 
1959). Také ve výčtu Hrabalových 
knih chybí Poupata, Křehké i rabiát- 
ské texty z let 1938-1952, v roce 1970 
hozené do stoupy, anebo titu ly  Ob
sluhoval jsem anglického krále, ač 
ten v Praze průserově vyšel péčí Jaz
zové sekce českého svazu hudební
ků, a Příliš hlučná samota, vyšlá pou
ze v exilu.

Což nás přivádí k další kategorii:

Dezinterpretace a dezinformace
Zůstaňme u Hrabala. Po knize Mo- 

rytáty a legendy (1968) prý, “ podle 
autorova doznání (to zřejmě pouka
zuje na zločin — k čemu jiném u se 
člověk doznává? — moje poznámka, 
J. Š.) přišla... řada na ranější práce 
uložené v zásuvce stolu na dně; Hra
bal bral rukopisy shora, takže nejdří
ve vyšly tiskem práce nejpozdější.” 
To moc nehraje, protože jako první 
takový ze šuplete vytažený text se u- 
vádějí “ postřehy o životě a tvorbě... 
Dom ácí úkoly z p ilnosti (1982)". Jed
nak už před tím to titu lem  vytáhl Hra
bal ze zásuvky Postřižiny (1976), Kra- 
sosm utnění (1979), Harlekýnovy m i
lióny  (1981), Slavnosti sněženek 
(1978) a Kluby poezie (1981); hrálo 
by to, kdyby se slovník zmínil, že Do
m ácí úkoly, svázané a připravené k 
expedici, byly zničeny v roce 1970. 
Ale vlastně by to nehrálo, neboť D o
m ácí úkoly  z roku 1970 jsou něco 
podstatné jiného, než Domácí úkoly 
z roku 1982. Dobrá polovina textů by
la vyhozena a zčásti nahrazena texty 
jiným i. Jsou to především statě, kde 
se Hrabal zm iňuje o svých přátelích — 
např. i o mně — kteří se mezitím stali 
nepřáteli, ne ovšem Bohouše Hraba
la. A taky ty první Dom ácí úkoly  opat
řil doslovem Karol Sidon, sionista a 
emigrant. Rovněž se slovník nezmi
ňuje, že Postřižiny  jsou pouze torzem 
původní knihy, která obsahovala též 
texty Družička  a Rukověťpábite iské- 
ho učně (vyšlo pak v členském oběž
níku Jazzové sekce, a teprve potom 
snad i časopisecky). Aniž ten zname
n itý — protože důsledně marxlenin- 
ský — slovník uvádí, že Krasosmutně- 
n í a Harlekýnovy m ilióny  jsou rovněž 
(dvoudílným) torzem Hrabalova ro
mánu snad nejradikálnějšího, Měs
tečko, ve kterém se zastavil čas (1973, 
vyšlo v exilu 1978), podrobeného v 
tom hle torzu kruté ideologické cen
zuře, jež změnila smysl tak klíčových 
scén, jako je např. vyhazov vypravě

čova otce z pivovaru po Únoru 1968, 
a jež okleštila román o nádherně 
truch livé Sbohem lepším časům, jímž 
Městečko, kde se zastavil čas, vrcholí.

Malé odbočení: na Kulturním  fóru 
v Budapešti na podzim roku 1985, 
které se mimo jiné zabývalo plněním 
Helsinských dohod, Jan Pilař, národ
ní umělec a šéf Čs. spisovatele, obvinil 
ze zkreslování pravdy jistou “ švéd
skou publikac i” , která obsahuje jm é
na “ autorů, kteří prý nesmějí v ČSSR 
publikovat". Jako hlavní příklad uvedl 
Hrabala, který publikovat smi. Ona 
“ švédská publikace" čerpala údaje z 
našeho torontského Slovníku čes
kých spisovatelů, který Jan Pilař sa
mozřejmě dobře zná, * a kde se na 
str. 8 vysloveně uvádí, že zařazeni byli 
autoři, "je jichž dílo — v celku nebo v 
podstatné míře — nemůže být v Čes
koslovensku” vydáváno, a na str. 535, 
že slovník se “soustředil na zakázané 
nebo falešně interpretované autory” . 
Posuďte sami, jestli, pokud jde o Hra
bala, má pravdu Pilař nebo my. Pilař 
se, mimochodem, v Budapešti uvedl 
jako “ dávný osobní přítel Seiferta". 
Skutečně dávný, i f  you know what I 
mean.

Zajímavě se ve slovnících zachází 
s Vladimírem Páralem. Jednak je lec
cos podrobeno zamlžení: román M i
lenci a vrazi (1969), např., jenž rozběs
nil sám Ústřední výbor, vykládá prý 
“život jako bezvýchodný kruh, v němž 
draví ctižádostivci (‘červení’) dobýva
jí pozice, ale brzy přejímají rysy svých 
nasycených předchůdců (‘modrých’)” 
Na Československo se to však nevzta
huje, protože autor román koncipoval 
jako "model světa” , a taky to nemá nic 
společného s Maocetungem. To pro
to, že Páral se polepšil.

Dost divně, a tady se slovník nejvíc 
blíží objektivnímu hodnocení. Zdá se 
mi dokonce, že marxlenisti z Ústavu 
pro českou literaturu tu přejímají cha
rakteristiky a postřehy ražené poprvé 
kritiky  exilovým i. Pro pentalogii, kte
rou autor napsal po Invazi, užívají 
označení “ bílá pentalogie” , což im pli
kuje termín “ černá pentalogie" pro 
pětici románů vzniklých před bratrs
kou návštěvou, která — jako hrdina 
komedie Kaufmana a Harta — přišla 
na večeři a už tam zůstala (viz třeba 
moje články o Páralovi v knize Na b ri
gádě). O “ bílé” sérii pak uvádějí, že 
“ co dříve právem bylo souzeno jako 
měšťácké živoření, nabízí se náhle 
jako socia listický životní ideál" — 
charakteristika, jež se v pražských 
recenzích na Páralovy poinvazní ro
mány neobjevila, zato se objevila 
v exilu, např. zase v knize Na brigádě.

• Je to tiž  o fic iá ln ím  čtěcem  S ix ty -E igh t Pub- 
lishers Corp. a patrné i jin ých  exilových nakla
datelství. Dostává z M inisterstva vn itra  (nebo 
ku ltu ry?  Velký rozdíl v tom  asi není) veškerou 
p rodukci našeho podn iku  a o každé knize vypra
covává lite rá rn é -p o lit ic k o -k á d ro v ý  posudek. 
Tou to  cestou mu nabízíme sm louvu (za dolary) 
na knižní vydán i sebraných, nebo aspoň vybra
ných posudků.



Co autoři slovníku nechápou, nebo 
dělají, že to nevidí, je, že Páralova 
metoda v “ bílé" pentalogii není realis
mus, ale zvláštní odrůda socrealismu, 
již  bych nazval, z nedostatku českých 
výrazů, anglickým  termínem tongue- 
in-cheek. Páral si prostě dělá z něko
ho legraci.

K lasickou desinterpretací spoje
nou s elipsou je hodnocení Jiřího 
Weila. V roce 1937 vydal Weil, po ná
vratu z SSSR, kde jen tak tak unikl 
za tčen í, rom án M o skva -h ra n ice  
(1949). Ve slovníku jej charakterizují 
takhle: Weil se v něm pokusil “o kri
tický obraz SSSR v době porušování 
leninských norem života; ovzduší so
větského hlavního města z poloviny 
30. let však vylíčil z nepřátelských 
pozic, a jak ukázal J. Fučík ve stati 
‘Pavlačový román o Moskvě’, i bez 
umělecké síly a velké myšlenky. V do
bě narůstající hrozby fašismu působil 
román rozkladně a marxistická kritika 
ho rázně odm ítla." Také nacistická 
kritika: druhévydáníz roku 1939bylo, 
v rámci paktu H itler-Stalin, zakázáno.

Každý, kdo měl příležitost román 
číst — bohužel, takových není mno
ho, román už podruhé v žádném jazy
ce nevyšel — snadno pozná, že jde
o charakteristiku vskutku marxlenin- 
skou. Ponecháme-li stranou tak těžce 
definovatelné kategorie jako “ umě
lecká síla" a "velká myšlenka” , román 
je psán z pozic, pro můj vkus napří
klad, až příliš přátelských k SSSR a 
kritika je jasně zacílena pouze na to, 
čemu autoři slovníku říkají "porušo
vání leninských norem" (co tím myslí, 
nevím, všechno co dělal Stalin, bylo 
přece jen důsledným uplatněním  Le
ninových norem). Román jednak 
velmi objektivně (jak víme z pozdější, 
románové i historické, literatury) líčí 
ovzduší i mechanismus procesů, jed-; 
nak zachycuje nadšeni nadšenců, 
kteří se do Moskvy sjeli z celého svě
ta, i z Československa, budovat so
cialismus. Že v něm není Fučíkova 
slepota z knihy V zemi, kde zítra již  
znamená včera (1932, v době ukrajin
ského hladomoru), to dnes těžko 
Weilovi vytýkat.

Ještě pozitivnější je Weilův román
o sovětských koncentrácích, kde se 
dokonce do značné míry přitakává 
představě o Gulagu jakožto výchov
ném zařízení. Ne samozřejmě zcela 
jednoznačně — základní otrokářský 
charakter této trvanlivé sovětské in
stituce z knihy vyplývá jasně — ale 
mezi hrdiny jsou lidé, jim ž koncent
rák skutečně pomůže se polepšit. 
Tenhle román, Dřevěná lžíce (1938), 
ovšem vůbec nikdy nevyšel, ani čes
ky, ani v jiném jazyce. Četl jsem však 
jeho rukopis, který mi Weil krátce 
před svou sm rti půjčil. Později jsem si 
jej přečetl znova, už y exilu, a pře
svědčil jsem se, že můj původní do
jem nebyl nesprávný.

Dřevěná lžíce přesto ve slovníku 
uvedena není.

Omilostnění
Jednu věc slovníky nezamlčují, i 

když ji naznačují nadmíru cudně: že 
řada autorů provedla za svůj život dva 
ideové kotrmelce: salto m ortale ze 
stalinismu do socialismu s lidskou 
tváří, a salto vitale ze socialismu s lid 
skou tváří do neostalinismu. Byli pro
to om ilostněni, a ve slovnících jsou. 
Jen málokteří udělali sebekritiku. Jed
nak bud' umřeli, takže nebylo nebez
pečí, že by se připo jili k Vaculíkovi a 
spol., nebo po nějaký čas udržovali, 
jak říkají Američani, nízký profil, a 
když vichřice hněvu opadla, nabídli 
se s díly nezávadnými, pokrokovými, 
přijatelným i.

Ze zemřelých je to  Jan Drda, o němž 
se praví to liko, že “ byl pro vážné chy
by (snad: ‘Ani kapku vody, ani kousek 
chleba’!?) odvolán z funkce redaktora 
Světa práce, a Adolf Hoffmeister, je
hož "činnost za krizového období by
la poznamenána nesprávnými po li
tickým i postoji v rozporu s pozitivní
mi stránkami jeho díla". Karlovi Ptáč
níkovi se dokonce ani nevyčítají žád
né chyby, jenom to, že románem Měs
to na hranici(1956) “ vstoupil do zá
měrné polem iky s Řezáčovými romá
ny Nástup a Bitva". Že tenhle román 
byl konkurentem mých Zbabělců 
v soutěži o to, které dílo má být vy brá
no za výstražný příklad literární de
kadence (Ptáčník prohrál: byl tenkrát 
už laureátem Státní ceny, a taky čle
nem Strany), to bylo vyelipsováno a 
nahraženo předlouhým citátem z kri
tiky Jiřího Hájka v Rudém právu : jed i
ný příklad takového citátu v celém 
slovníku (proč?): “Autorova snaha 
nevyhýbat se žádnému konfliktu, 
žádné ostré, zraňující hraně na skuteč
nosti, se v procesu umělecké realiza
ce změnila přímo v jakýsi kult proble
matičnosti a konfliktnosti, který na
konec zkresluje celkový obraz spo
lečenských procesů, ale láme i vývoj 
románových postav. Pro tisíce jednot
livých pravd mu uniká i pravda sama.” 
Co je to za pravdu, která je v tisíci 
jednotlivostech lež, uniká zase mně. 
Anglický výraz pro takovéto kritické 
řeči je blabla. Román prostě zachycu
je, jak po válce do Strany vstoupily 
spousty grázlů, jim ž šlo o kariéru, a 
jinak o nic. Chudáku Janu Skácelovi, 
jemuž povolili vydávat, když už jeho 
bída a živoření volaly do nebe, vytý
kají autoři slovníku pouze, že stránky 
Hosta do domu “otevřel v krizových 
letech pravicovým antisocialistickým  
tendencím".

Sebekritik J iří Šotola zas “zabředá- 
val do protisocia listických postojů" a 
Miroslav Holub se "v krizovém období 
projevil jako autor ideové dezoriento
vaný. Později své chyby sebekriticky 
uznal." Zlí jazykové tvrdí, že důvodem 
uznáni byla rozestavěná luxusní ro
dinná vila, kterou by jako umývač 
oken nemohl z finančních důvodů 
dokončit. Strana se mu odvděčila: od 
své sebekritiky pobyl již dvakrát delší
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dobu jako poet-ín-residence  na 
Oberlin College v Ohiu. On se Straně 
odvděčil nepěkně — a zde autoři 
slovníku dostali malý záchvat ob jekti
vity: jeho “ poslední básnická sbírka 
Naopak (1981) je poznamenána kriti- 
cismem, skepsí a pochybnostm i.” 
Přesto vyšla. Řekl bych, že asi proto, 
aby se přeložila do angličtiny. Holub 
je jediný součaný český básník, kte
rého v anglosaském světě hojně pře
kládají, a který zde má jistou čtenář
skou obec. Takže jak může prolhaná 
emigrace tvrdit, že v reálně socialis
tickém Československu nesmí být 
člověk “ kritický a skeptický” a není 
mu dovoleno míti “ pochybnosti"?

Kompenzace
Jak jsem řekl: ve slovníku 20. století 

nejsou vůbec autoři exiloví, ani ti, kdo 
se nepodrobili sebekritice ani nenabíd
li nová, pokroková díla. Pak tam nejsou 
také ti, kteří tam nepatří ne proto, že 
by něco podepsali nebo vyvíjeli ně- 
jaku činnost, ale patrně proto, že se 
svou uměleckou závažností nevyrov
nají takovým zařazeným velikánům, 
jako jsou třeba Gusta Fučíková nebo 
Zuzana Kočová. Takže tam není Hana 
Bělohorská, Klement Bochořák, Jiří 
Fried, J iřina Hauková, Josef Hiršal, 
Zdeněk Kalista, Ludvík Kundera, Jiří 
Mucha. Josef Palivec, J. R. Piek, Petr 
Pujman, Jindřiška Smetanová, Jiří 
Suchý, Josef Topol, Edvard Valenta, 
Jiří Voskovec, Alena Vostrá, Ivan 
Vyskočil a jiní. Zato je tu skupina au
torů katolických, v čemž spatřuji ja
kousi kompenzaci za všechny ty vy- 
nechávky. Poctivě jsou u nich uvede
ny politické křivdy, i když bez komen
táře (slovník přitom vůbec není dílem 
nekomentujícím). Tak je tu Jaroslav 
Durych. zpracován celkem podrobně 
a pouze mírně kriticky, i když s vyne- 
chávkami. Je zde Josef Knap, který



“v letech 1951-1955 byl vězněn na 
základě obvinění z protistátní č innos
ti"  a "v roce 1967 byl rehabilitován” . A 
je tu František Křelina, který byl “ v ro
ce 1951... spolu se skupinou kato lic
kých literátů odsouzen a devět let 
vězněn (plně rehabilitován byl v r. 
1967)". A je tu — pak už nikdo. Ani 
Václav Renč, ani Bohuslav Reynek, 
ani Zdeněk Rotrekl, ani Jan Zahrad
níček, jeden z vůbec největších čes
kých moderních básníků. Kritériem 
zřejmě není to, že někteří nebyli re
habilitováni — pokud vím, to se týká 
jen Rotrekla — nebo že nebyli bez
pečně mrtvi (Renč, Reynek ani Za
hradníček už nežijí). Důvodem asi 
bude kontinuita díla — takové Zna
mení noci se neodpouští ani po reha
bilitacích.

šašci
Ve slovníku samozřejmé hojně za

stoupení. Pars pro toto: Josef Jelen, 
pato logický grafoman, jenž za privi
legium být tištěn je hotov zapřít i Kris
ta (viz paměti Bedřicha Fučíka). To 
taky doslova udělal. Je to to tiž k a to -, 
lický kněz, který, jak uvádí slovník, 
v prvních poválečných sbírkách “zů
stává ještě v zajetí ideologie a tvoří 
pod vlivem Jakuba Demla (ten ve 
slovíku přirozeně není) a Otokara 
Březiny (také ne)." Ze zajetí se po 
Invazi vymanil záplavou básnických 
sbírek. Ani jednu jsem nečetl, a nějak 
po tom  ani netoužím. Zde je seznam a 
s tručné  cha rakte ris tiky , převzaté 
verbatim  ze slovníku:

Znám onu ruku  (1971) o založení 
KSČ a úloze dělnické třídy,

Vánice (1973), o únorových událos
tech,

Květnová balada (1975), o bojích 
proti fašismu a osvobození naší země 
Sovětskou armádou,

Freska (1977), k šedesátému výročí 
Říjnové revoluce,

Zemi mé M978), k šedesátému vý
ročí vzniku Československa,

Město a řeka (1978), připsáno Le
ningradu a jeho obyvatelům,

Žena, město a básník (1978), osla
vila památku Vítězslava Nezvala.

Čili: od Demla k Nezvalovi, od Kris
ta k Leninovi. Slovník má naprostou 
pravdu, když tvrdí, že u Josefa Jelena, 
po sovětské pomoci, “ došlo k ideo
vému přelomu".

Tím bych vlastně mohl zakončit. 
Ale ještě něco. Slovník Čeští spisova
telé 20. s to le tí je opatřen tzv. přeba
lem, na němž je reprodukována rytina 
znázorňující obrovskou knihovnu. 
Dle stylu rytiny a kostýmů postav, dlí
cích v knihovně, jde nepochybně o 
práci ze 17. nebo začátku 18. století. 
Pro tu dobu marxistická historie při
jala Jiráskovo označení Temno.

Na knihu se to docela dobře hodí.
Post scrlptum

Sotva jsem tenhle článek dopsal, 
přinesla mi pošta další spisovatelský

slovník, právě vydaný v Praze. Zdá se, 
že se tam roztrhl nějaký pytel a literár
ní historic i se oddávají slovníkářské- 
mu obžerství. Nejprve jsem se zarazil: 
dokáže snad tohle nejnovější lexiko- 
grafické dílo, že pražští vědci dodrželi 
slovo dané v článku citovaném v úvo
du téhle statě a alespoň zde, v Lexi
kon české literatury, díl 1, písmena A- 
G, (tím spíš že je j vydala Academia, 
nakladatelství československé aka
demie věd, Praha 1985) přidrželi se 
jako jediného kriteria hodnoty a vý
znamu díla zařazených autorů? Za
četl jsem se do předmluvy a vypadalo 
to, že tomu tak bude: zdál se to potvr
zovat i povinný citát: "... musíme... 
rozvít a obohatit paměť každého, kdo 
se učí, znalostí základních skuteč
ností...", kteroužto přehlubokou a 
zcela původní moudrost takto o rig i
nálně zformuloval hádejte kdo? Mů
žete jednou. Autoři Lexikonu se dále 
pochvalné zm iňují o dobré vlastnosti 
českého národa, jíž je, “ jak známo, 
chránění knih v době války a proná
sledování” , a uvádějí, že tento super- 
védecký Lexikon  obsahuje pětkrát víc 
hesel než protodubčekovský Slovník 
českých spisovatelů z roku 1964. 
Takže to asi bude ono: v Praze nás 
převezli a všechny nás tam zařadili, 
od Aškenázyho přes Kunderu až po 
Vaculíka.

Radost brzo vyprchala, neboť v zá
věru předmluvy jsem se dočetl, že do 
Lexikonu  se vešli jen autoři, kteří 
debutovali do roku 1945. Ostatní sta
nou se předmětem zkoumání ještě 
zas dalšího slovníku (uslovníkujeme 
se?), který vyjde po vydání 4. dílu 
tohoto Lexikonu, tedy, odhaduji, tak 
kolem roku 2000 po Kr. Naprostá vět
šina z nás, co jsme v exilu nebo v di- 
sentu, patříme tedy až do tohoto dal
šího, zatím jen přislíbeného lexiko- 
grafického díla; a snad budeme sku
tečně zařazeni, protože tou dobou 
budeme většinou “safely dead” .

No dobře, podívejme se na Lexikon, 
tak jak je. Než tak učiníme, malé po
dobenství. Profesor Zdeněk Nejedlý, 
jenž do stalinského fo lklóru přešel 
jako “ Dědek” Nejedlý, založil zvláštní 
odrůdu marxistické uměnovědy, již 
bych snad nazval sexuálmarxismus. 
Jeho kriterion pro hodnocení umě
leckých děl bylo, zda mu dcera pří
slušného umělce dala nebo nedala. 
Antonín Dvořák byl pro něho proto 
skladatelem druhořadým, neb dcera 
Otylka dala Nejedlému pouze košem, 
zato zuřivě konzervativní antikom u
nista Alois Jirásek byl hlavním literár
ním nositelem pokroku z důvodu 
opačného. To vše sice patří rovněž 
pouze do folklóru, a my v exilu ne
máme možnost ověřit si, kolik je na 
tom šprochu pravdy. Takové mož
nosti mají v Praze — dokonce tam 
mají Kabinet Dědka Nejedlého — tak
že na tyto zajímavé biografické údaje 
snad vrhne světlo další díl Lexikonu, 
patrně díl 3, písmena L až R nebo tak.

Nicméně, Dědkovy časté cesty do 
Hronova (osobně jsem ho tam viděl 
několikrát) přinesly mimo jiné vědec
ký plod, nazvaný Kritické vydání se
braných spisů skorotchána Jiráska. 
Na tom to díle pracovali přečetní mra
venečkové Ústavu pro českou litera
turu, nebo snad i Památníku českého 
písemnictví, kteří k tisku připravili 
text skutečně po všech stránkách 
dokonalý. Jiráska velice často vydá
vali nakladatelé tzv. buržoazní, kte
rým nešlo tak moc o správné umístění 
čárek a středníků, ale o nahrabání 
zisku. Proto různá vydání téhož ro
mánu mají různě umístěné čárky a 
dokonce nejednotný pravopis v psaní 
cizích slov. Mravenečkové srovnává
ním, písmenko po písmenku, vytvořili 
statistiky výskytu čárek tzv. sporných 
a podle toho určili, zda na tom či 
onom sporném místě čárka má být 
nebo nemá být. Konaly se porady
o čárkách a o kvantitě samohlásek 
v cizích slovech. Když byl text k vše
obecné vědecké spokojenosti skrz 
naskrz propracován a zpracován, 
předložili jej Dědkovi Nejedlému. Ten 
jej přečetl, křesťanské pozdravy na
hradil světskými, kde to šlo, vypustil 
zmínky o kultovních předmětech 
(boží muka, před nimiž se vesničané 
v Jiráskovi křižovali, proměnila se 
v topoly, před nimiž se následkem 
Dědkova přehlédnutí vesničané také 
občas křižovali), a takto nejen vědec
ky, ale rovněž a hlavně marxisticky 
zpracovaný rukopis národního klasi
ka šel pak do tisku. Tohle už legenda 
není, i když, přiznávám, Dědkovu 
ediční činnost jsem možná poněkud 
zvýraznil. To je ovšem zcela v jeho 
duchu.

Bohužel, stejný vědecko-marxistic- 
ký princip je kritériem výběru i v aka
demickém Lexikonu. Pravda, ne
uplatnil se tam tak markantně, jako 
v obou výše recenzovaných populár
ních slovnících, ale tomu tak je 
možná proto, že Lexikon prostě končí 
debutanty z roku 1945, z nichž ne tak 
mnozí se dopustili hříšných chyb. 
Hesla jsou povětšině zpracována 
s velkou péčí a přesností, jenomže ta 
péče a přesnost je pak narušována 
kritérii, jež mi prostě připadají, slušně 
řečeno, nevyjasněná. V Lexikonu 
jsou třeba Popelka Biliánová a do
konce i emigrant Pavel A lbieri, ale 
není tam např. básník Karel Bartušek, 
literární kritik Karel Brušák (exulant 
žijící v Anglii), humorista T. R. Field, 
autor známého krhútského mýtu, 
nebo Ladislav Fikar, spiritus movens 
tak mnohého v literárním dění po 2. 
sv. válce — ačkoli všichni debutovali 
v roce 1945 nebo (často dávno) před 
ním. Že tam není také Kardinál Beran 
nebo P. Silvestr M. Bratio bych jim 
odpustil — jejich předválečné dílo je 
ryze náboženské. Ale když americký 
exulant z 19. století A lbieri, proč ne 
August Geringer, naprosto velevý- 
znamný český nakladatel z Chicaga



— vždyť přece Lexikon  zařazuje kro
mě autorů i zasloužilé české naklada
tele, jako Fr. Borového a jiné?

No budiž. Někteří exulanti tu jsou, 
např. Jan Čep nebo Ivan Blatný. Po
tlačení je jich díla po válce a zejména 
po únoru 1948 je ovšen opsáno ob
vyklým pleonastickým způsobem: 
"logickým  důsledkem (antikom unis- 
tického Cepová) zaměřeni byla Ce
pová izolace ve vývoji naší poválečné 
umělecké tvorby" a "Em igrací se 
(Blatný) vyřadil z vývoje naší literatu
ry” . N ikoli "byl vyřazen” , ale česky 
správnější aktivní způsob: "se vyřa
d il” . U autorů po liticky kontroverz
ních, přesto však zařazených, vůbec 
téměř vždy dochází k slovním eska- 
motážím, jaké jsem popsal v první 
části tohohle článku. Tak život Zden
ka Bára v padesátých letech je po
psán následovně: “ V 50. letech byl 
uvězněn, poté byl úředníkem.” Na
hlédnutím do Slovníku českých sp i
sovatelů  (S ix ty -E igh t Publishers, 
1982) zjistíme, že Bár byl “v tajném 
politickém  procesu odsouzen. Při 
zatčení zabavila polic ie  řadu rukopi
sů, které autorovi nikdy nevrátila a 
které jsou tedy ztraceny... V r. 1968 se 
aktivně podílel na reformním kurzu 
Pražského jara, především v ostrav
ském kraji. Od r. 1970 zákaz publika
ce.” Podobně zjemněn je osud básní
ka Jana Dokulila: "V 50. letech byl 
uvězněn, 1967 rehabilitován.” U re
habilitace se zdůrazňuje (pozůstatky 
kultu osobnosti?), že k ní došlo “také 
zásluhou přímého svědectví arm. 
generála L. Svobody.” V torontském 
slovníku se čtenář dočte víc: “ V čer
venci 1950 unikl před zatčením a 
skrýval se do r. 1957, kdy byl vypátrán 
a odsouzen na dvanáct let do vězení.” 
To jest: víc o dramatickém osudu pá
tera Dokulila, nic však o hrdinství 
generála Svobody, uvedeném v Lexi
konu patrné proto, aby se vrhl papr- 
seček příznivého světla na postavu, 
pod jejímž prezidentováním nastalo 
v Čechách literární temno, jakého 
země nikdy předtím nepoznala.

Mohl bych o takových maličkos
tech pokračovat dlouho — u emi
granta Viktora Fischla se např. ne
uvádějí jeho knihy vydané vem igraci, 
u Bedřicha Fučíka se naproti tomu 
jmenuje Sedmero zastaveni, 1981, 
což nemůže být přece nic jiného, než 
exilové vydání pana Jadrného-Pokor- 
ného. Kriterion zde snad je, že Fučík 
žil a zemřel v Praze, kdežto Fischl žije 
a nezemřel v Izraeli? Nevím. Mohl 
bych pokračovat, ale tyhle obligátní 
marxistické zkresleniny by asi nevy
vážily fakt, že řada exilových nebo 
režimu nepříjemných autorů v Lexi
konu  je, že je jich dílo je dokonce 
zhodnoceno s nejvyšší objektivitou 
možnou v reálsocialismu a bib liogra
fie jejich knih vykazuje často jen 
menší stopy nejedlismu. Jenomže 
ovšem...

Hledal jsem samozřejmě heslo

Václav Černý. Po Šaldovi náš nespor
ně nejvýznamnější literární kritik  a 
historik, autor veleznámých Pamětí a 
řady vědeckých knih o české a o ro
mánských literaturách, mezinárodně 
slavný objevitel za ztracené považo
vaných dramat Calderonových a pra
cí Lomonosových atd., atd. Tedy 
osobnost, jež musí projít sebepřísněj- 
ším měřítkem kvality.

Hledal jsem, a našel jsem hned dva: 
Václav Černý (1), 1862-1941, překla
datel z francouzštiny a literární h isto
rik. To však není náš Václav Černý, 
nýbrž jeho, jistě také významný a 
nadmíru záslužný, včas ovšem zesnu
lý otec. Potom Václav Černý (2), 1864- 
1894, herec, básník, překladatel, ze
jména anglické poezie. To taky není 
on. Před těm ito dvěma Václavy je 
Karel Valtr Černý, po nich je Jan Čer- 
ný-Niger, bratrský teolog z přelomu 
15. a 16. století. Náš Václav Černý se 
tedy do vědeckého slovníku České 
akademie věd nekvalifikoval, ačkoliv
— nebo protože — býval jejím členem.

Jenom tam vlezl několika zadními 
vrátky. Úspěšné propašování, jež 
uniklo školdozorcum? Nebo snad 
papalášský zásah v poslední chvíli, 
zuřivé přelamování poloviny knihy, 
při němž nikoho nenapadlo pátrat po 
stopách zloducha v jiných heslech? 
Možná schválně nenapadlo? Tak to 
asi bude. O Černém jsou totiž zmínky 
v heslech jiných autorů nebo časopi
sů. Tak v hesle F. Borový se dočteme, 
že Josef Hora zařadil do knižnice 
Postavy a dílo  také práci V. Černého a 
že nakladatel Borový vydával Kritický  
měsíčník, redigovaný V. Černým. 
Heslo Časopis pro m oderní filo log ii 
nám zase prozradí, že tam různá díla 
uveřejňoval V. Černý. V hesle Česká 
akademie věd je V. Černý uváděn jako 
člen. Podle hesla Čin (levicovězamě
řený časopis před 2. světovou válkou) 
přispíval do něho i V. Černý. A v hesle 
Družstevní práce se uvádí, že předse
dou ediční rady tohoto významného 
nakladatelství byl jednu dobu V. Čer
ný. Tohle všechno jsem našel podle 
Rejstříku jmen, kde je Václav Černý 
rovněž "zapom enut” , a aby si ho čte
nář nespletl s Václavem Černým (1) a 
Václavem Černým (2), je za jeho jmé
nem v závorce (n. 1905). A když už 
jsem u nesrovnalostí: zato v Rejstříku 
není uvedena stránka, kde se náš 
Václav Černý rovněž vyskytuje: v hes
le Karel Čapek na str. 384 je zmínka o 
Černého práci Karel Čapek.

Takže tak to máte. Slovníků z roztr
ženého pytle habaděj, jenom nevím, 
zda uspokojí ono Leninovo volání po 
“ obohacení paměti každého, kdo se 
učí, znalostí základních skutečností.” 
Je to jako kdyby ve slovníku americ
ké literatury nebyl Henry James, pro
tože emigroval, nebo T. S. Eliot, pro
tože kromě emigrace byl taky silně 
konzervativního zaměření. Všechny 
tři slovníky, a lze předpokládat že i ce
lá ta slibovaná záplava slovníků dal

ších, potvrzují starou skutečnost: v 
impériu SSSR se, pokud jde o litera
turu, od dob Stalinových n icpodsfa f- 
ného nezměnilo; humanitní vědy, přes 
mravenčí práci mnoha schopných 
vědců, nemohou být víc než pseudo
vědy; práci těch pilných a kva lifiko
vaných pracovníků nakonec vždycky 
znehodnotí těžká ruka stranovlády. 
Následky po litruckých zásahů nejsou 
ovšem tak vážné, jako když Stalin ne
bo kdo před lety rozhodl, že kyber
netika je buržoazní pavěda, a SSSR 
žalostně zaostal ve vývoji vědy, která 

ze všech nejvíc přetváří současný 
svět; nebo když akademik Lysenko za
kázal mendelismus, protože Mendel 
byl katolický mnich a per definitionem  
to tedy musel být vědecký obskuran- 
tista, z kteréhožto vědeckého zásahu 
se sovětské zemědělství dodnes ne
vzpamatovalo. Tak vážné následky 
po litruckých zásahů do Lexikonu  
české literatury  nebudou. Jenže kdo 
vi. Všechno, co lze říct, je vlastně jen 
to lik, že následky těchhle zásahů se 
nedají měřit na tuny pšenice nebo na 
m ilióny korun ztracených vinou ne
dokonalého řízení ekonomiky.

□

PRAŽSKÉ UZENÁŘSTVÍ
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Služba čtenářům

Češka, 38, atraktivní, vzdělaná, mlu
vící anglicky, rozvedená, by si ráda 
dopisovala se svobodným mužem 
z Kanady, USA nebo Austrálie. Zn.: 
“Manželství možné”.



Marta Procházková

Uklízečka
Když se ráno probudíte do ticha, 

obvykle to něco znamená. Třeba, že 
začala zima. Vyskočila jsem, roztáhla 
závěsy a skutečné — střechy i ulice 
Merseburgu svítily bíle a ze zachmu
řeného nebe padaly obrovské, roz
pláclé kusy sněhu. Takovým vločkám 
babička říkávala sedláci.

Škoda, že jsme zapomněli vzít Hon
zovy boby, zatoužila jsem, měl by se 
celý den čím bavit. Ale plastikový pe
káč odpočíval v Praze ve sklepě. Má
me smůlu.

Znovu jsem vyhlédla z okna po sní
dani. Starý Merseburg vypadal pod 
sněhem pěkně. Málem čistě. Z naše
ho sídlišťátka, vklíněného do samot
ného středu města, bylo náměstí na 
dohled. Pohledné prostranství, kde 
byl h istorický kostel obklopen řadou 
docela hezkých nových domků s rů
žovou a bílou omítkou, pod studenou 
peřinou mlčelo. Tu a tam se mezi do
my tyč ila  kamenná vež či zbytky o- 
pevnéní, o kus dál se rozkládala polo- 
zbořená katedrála ještě z dob, kdy 
svátý Václav posílal ročně do Němec 
sto volů. Merseburg právě slavil 1.100. 
výročí svého založení — na plakátech 
označované jako tisícileté výročí měs
ta Karla Marxe — ale úprava do krásy 
daleko nesahala. Už za rohem bylá 
vymlácená okna ve starodávných do
mech chytře zakryta překližkou s bíle 
nakreslenými okenními rámy.... co 
kdyby přije l kameraman ze Západu, 
že?

Přímo nad námi dřepěl na vršku 
městský zámek, nyní sídlo strany a 
muzea. Jednou v tom nebude žádný 
rozdíl. Podívala jsem se na věž s ru
dou hvězdou, odkud zaznívaly údery 
věžních hodin — devět. Pod námi me
zi paneláky se objevily první německé 
děti s lyžemi. Rozhodla jsem se; neví
dáno o dvacet marek.

Pojď, Honzo, obleč se. Půjdeme 
ven a koupíme nové boby, co říkáš? 
Dostaneš dáreček, když sněží — ale 
zase dneska nebude žádná zmrzlina, 
jasný?”

Souhlasil a kvapně jsm esevypravi
li ven, chtěla jsem se ještě zastavit u 
soukrom ého pekaře pro housky. Ne
uspěli jsme, fronta žádná, čili bylo vy
prodáno. Ať. Zato ve Sportu měli dět
ské pekáče vyrovnané až do stropu.

Sněžit nepřestávalo. Odmítla jsem 
chlapečka táhnout na bobech po 
chodníku a doťapali jsme břečkou až 
zpátky před dům. Děti na lyžích bez
radně postávaly, sníh byl mokrý, těž
ký a lepil se. Prostě to nešlo. Posadila 
jsem kluka na pekáč, odstrčila s ko
pečka a vyryl za sebou hlubokou čer
nou brázdu. Při dalším pokusu ujel 
metr a zvrhl se do směsi sněhu a blá
ta, což se mi na rozdíl od něho nelíbi
lo. Pračku jsme na ubytovně neměli. 
Navrhla jsem na čerstvě zakoupené

boby raději zapomenout a místo zmrz
liny jsem nabídla dítěti sněhuláka.

Vybrali jsme si místo přímo proti 
našim dveřím a konečně se nám zača
lo dařit. Plácat kouli bylo zjevně to je
diné, co se s mokrým sněhem dalo dě
lat. Měli jsme ji už pěknou, ducatou, 
dobrého půl metru v průměru, když 
se otevřelo okno v přízemí a soused
ka Helena nás pozvala na kafe.

Dýchla jsem si na prsty, zhodnotila 
Honzovy promáčené rukavice, a p ři
jala. Kouli i boty jsme nechali kde by
ly a vstoupili jsme do bytu, zrcadlové 
podobnému našemu. Byl jenom o ně
co zdobnější, protože Helena pobýva
la v Německu častěji. Ta milá, hovor
ná a po společnosti prahnoucí dáma 
byla manželkou zástupce šéfa mon
térů, ale nepoznalo se to. Proti mně 
byla pouze znatelně lepší hospodyně; 
Honza dostal ihned horkou polévku, 
my ženské panáka místního řezané
ho brandy a kávu.

Jedna návštěva tam už byla — uklí
zečka. Dívka Sylke, ucourané, šilhavé 
stvoření, se motala po paneláku uby
tovny celé dny s kýblem a hadrem, a- 
niž by to bylo příliš znát. Ráno jsem 
občas v polospánku slyšela klapnout 
dveře, to uklízečky vynášely odpad
ky — ale moment, jaképak uklízečky? 
Poslední dobou jsem tady nikoho ji
ného než Sylke neviděla.

Zeptala jsem se a pokud jsem doká
zala odpověď v šišlavém zdejším ná
řečí pochopit, potvrdila mi to. Je sa
ma na celý dům, jedna uklízečka je na 
mateřské a další odešla pracovat do 
továrny.

‘‘Nezlobte se, Sylke, ale můžu se 
vás zeptat, jaký tady máte vlastně 
plat?” nahnula se k ní zvědavě Hele
na, v dialektu zběhlejší než já. Hube
ná Němka vyslovila částku odpovída
jící asi našim osmi stům korunám a na 
naše účastné pohledy nereagovala 
nijak.

“A ve fabrice si ženský vydělají víc? ” 
dorážely jsme.

"Jo, asi o třetinu. Jenže je to na 
směny.”

Dívala jsem se na její uondaný pro
fil, řídké rovné světlé vlásky a kostna
tá ramena pod modrým pláštěm a u- 
važovala jsem, jestli mi jí má být líto. 
"Ale přece," řekla jsem nakonec, “ ne
chcete taky jít někam jinam? Tohle je 
dost dřiny za málo peněz.”

“ Možná. Já ještě nevím.”
Ta holka v sobě neměla vůbec žád

ný elán. Chtělo by to s ní zatřást a říct 
probuď se; toho jsem se neodvážila. 
Kupodivu se náhle rozhovořila sama. 
Snad zapůsobilo tekuté teplo, snad 
jenom pocit, že se o ni někdo zajímá.

“ Ale Rose, ta moje kolegyně, ta ne
odešla jen kvůli penězům. Spíš proto, 
že správce s náma opravdu špatně za
chází, mně už tedy taky jde na nervy 
ten jeho věčnej křik... jesprostej. Čas
to i vyhrožuje, že nás vyhodí."

“ Sylke, a to ho nedovedete seřvat?” 
zeptala se Helena.

Uklízečka pokrčila rameny. "Bylo  
by to ještě horší, vždyť víte, že je to 
bejvalej policajt. Ale je nás tu čím dál 
míň, ženský utíkají a sem je problém 
někoho dostat, když málo platí.”

“Takže vy to pak děláte všechno sa
ma," řekla jsem suše.

"No," souhlasila nevinně. “ Co mám 
dělat? Teď jsme jen čtyři, na každej 
barák jedna.”

Odevzdanost východoněmeckého 
národa. "Nech ji,” řekla mi Helena 
česky, pozorujíc mé pobouření. “ Ona 
správci n ikdy slovo neřekne, protože 
šéf je tu vrchnost, rozumíš? Typicky 
německej přístup, držet hubu a krok." 
Změnila jazyk. “ Sylke, ale snad byste 
si to přece jen měla rozmyslet. Jste 
mladá, to chcete celej život mejt scho
dy?”

Odpověď byla rozpačitá. Sylke se 
ohlédla ke dveřím. “ Hlavně mu, pro
sím vás, neříkejte, že jsem tu byla, my 
se s várna totiž nesmíme bavit, to taky 
zakázal.”

“ A proč?" neudržela jsem se.
“Já nevím. My ho stejně neposlou

cháme, ale byly by zbytečný nepří
jem nosti."

Nevysvětlila tím nic. “ Není to spíš 
z obavy o mravnost našich pánů?" ze
ptala jsem se Heleny, ale ta mě surově 
ujistila, že téhle chudinky by si přece 
jen asi nikdo nevšiml. Moudře jsem 
namítla, že z nouze čert i mouchy la
pá, ale Sylke, které byl náš český ho
vor dlouhý, nás přerušila nápadem.

“ Možná, že je to za trest. Chtěl na 
nás, abychom vám prohlíželi skříně, 
ale my jsme to odmítly. Kdyby se něco 
ztratilo, bylo by to pak na nás.” 

Charakter správce mě nepřekvapil. 
Znala jsem ho — velice odporný esté- 
bácký typ bez záblesku inteligence; 
někdo, koho opravdu v životě nena
padne, že s lidmi se dá vycházet jinak 
než po zlém. Ze všech sil se snažil 
škodit. V touze nalézt pašovaný kon- 
traband (do něhož mu vůbec nic ne
bylo) vydal už zákaz zamykání skří
ní — načež si chlapi pořídili ocelové 
tyče a zámky — a byl dokonce jednou 
přistižen, jak se do takové skříně do
bývá zezadu. Nepřekvapilo mě, že 
nikdo prostě neměl žádné právo, vě
děla jsem, kde žiju — překvapilo mě, 
že tyhle bezmocné ženičky dokázaly 
říci ne.

"To je od vás hezký, Sylke,” prohlá
sila jsem a Helena jí nalila druhé štam
prle. “Tak se sakra nebojte a houkně
te na něj taky!”

Neodpověděla, ale brandy vypila s 
povděkem. Poslušnost prostého lidu 
v této části zeměkoule je vrostlá do 
krve, asi jsme chtěly mnoho. Dívka 
Sylke ani nezvedla oči, když mě ne
směle požádala, abych jí příště přivez
la velký krém Nivea, sen všech výcho
doněmeckých uklízeček. Slíbila jsem 
a přichystala se k odchodu, dítě se 
dávno nudilo. Sbírala jsem naše oble
čení, když jsem sináhle vzpomněla na 
boby pod oknem. Vykoukla jsem na



Věra Rollerová

Zpověď playgirl svého věku
Kolikrát už jsem tuhle hru hrála. 

Rtěnku malounko rozmázlou, make- 
up, který nezastírá a nevybízí, oči pl
ny zájmu, ústa trošičku pootevřená. 
Je to prý sexy...

Playboye do hry neberu. Jsou pří
liš egocentričtí. Jen občas, abych je 
skrouhla a nemysleli si, že jim ženský 
svět leží u nohou.

O sobě říci jen málo. Aby bylo vidět, 
že ie o čem povídat. Ale zase ne moc. 
Příliš intelektu může z rozkošné hříč
ky udělat ponurou esej.

Poslouchat. Ano, to je pro hru nej- 
důležitější. Umět poslouchat. H istor
ky a příběhy o tom, jak ON je geniál
ní. Třeba je. A při vyprávění, gestiku
laci, se ho nenápadné dotknout. Jen 
malounko. Má-li kůži suchou ateplou 
nebo studeně lepkavou. Kolik vztahů 
a her už skončilo na tom, že dotykové 
sympatie se prostě nedostavily! Asi 
je na to "body chemistry". Nevím. Dů
ležitější je magnetismus. Ten, který 
v davu lidí stočí nejen oči, ale i tělo 
k tomu, který by mohl být protihrá
čem.

Gesto ruky, kterým přihladím vlasy, 
musí být promyšlené. To není odho
zení kadeře ve větru, to je klouzavý 
pohyb, který musí vybídnout: Pojď, 
zkus to taky! Každé gesto musí být 
plné slibu, příslibu něčeho, o čem on 
neví, že nebude. Nebo bude?

Nevím to ani já. A přesto tuhle tisí
ciletou hru tak ráda hraju. Hru pro 
hru. Finále není důležité. To, že po
znávám, to důležité je. Vědeckézkou- 
mání reakcí. Přihrávka — smeč. Ša
chové tahy kombinované s říkankou 
Jedna dvě, Honza jde... A když pak za 
sebou zavřu dveře své pevnosti, kdy 
jsem samotince sama, pak si můžu 
režírovat své představení dál.

Atavistický dotek. Ano, je to ata- 
vismus. Neměnný rituál. Je důleži
tější a hlubší, než třeba políbení. Bo
že, líbáme se dnes s přáteli na potká
ní! Ale zkuste někoho pohladit — je 
v tom víc mrazení kolem páteře, víc sta-

ulici a tak nás Helena, míchající v ku
chyni omáčku, za chvíli našla — jak 
živý obraz. Sylke zírající jedním okem 
do hrnku a druhým na láhev, a já s o- 
tevřenou pusou a s plnou náručí ka
bátů tupě civící z okna.

"Co je,” přistoupila ke mně energic
ky. "Snad ti ty boby někdo neukrad?"

"Ne,” odpověděla jsem s tichým 
smíchem. "Ty boby ne. Tu kouli."

Je mi líto, že jsem krém Nivea příště 
Sylke zapomnéla_ přivézt. Ale něco 
pravdy na tom je, že na poslušné, ne
hezké a podrobené lidi — a země — 
zapomínáme snadno.

Možná neprávem.

ženého dechu, než v čemkoli jiném.
Nesmí být idiot. Blázen ano, id iot 

ne. Také ty, co mají doma unavenou 
manželku, se kterou se nudí, neberu. 
Nebylo by to fair.

Jsou jen dvě skupiny mužů: přátelé, 
kamarádi, kolegové — a ti druzí. Jen 
z těch druhých se vybírá, jen z těch, 
kteří nebyli zařazeni do skupiny prv
ní. Přeřazení z druhé skupiny do první 
možné, z první do druhé vyloučené...

Za zavřenými dveřmi si d irigu ju  dal
ší věty symfonie. V tichu se rozléhají 
němé akordy něžných houslí a hobo
jů, žestě ohlašují bitvu — a tympány 
temných vášní.

Hra lidské dychtivosti. Jen neříci, 
po čem ta dychtivost je. Jen nikomu, 
ani sobě nepřiznat, že ta hra je v hle
dání protihráče. Toho, který hru zná 
a může vyhrát, jen když ta tisíciletá 
pravidla prohlédl. Vlastně v hledání 
spoluhráče, protože vyhrát se dá jen 
v dablu.

Jenže — to je právě ta hra. N ikdy 
partnerovi nemůžeš říci, že hra spočí
vá ne v tom, aby se předváděl, jak jen 
ON ie zástupcem toho silného pohla
ví. Že ta hra spočívá v tom, aby on 
mne přesvědčil, že jsem, kdo jsem: 
tvor rodu ženského.

Až za branou mé pevnosti si reží- 
ruju dál. Přehrávám video-záznam 
hry. A opravuju. Vracím. Ne, tos ne
měl říkat. Teď jsi měl přece říct úplně

jiná slova! Nenapsaný scénář, kde 
slyšíš falešné zvuky slov. Copak je to 
tak těžké sledovat akord harmonie?

A pak ze sebe spouštím šustivou 
oponu šatů. To představení, které 
mohlo být určeno jemu, dohrávám 
sama. Jako už to likrát. Sprcha a chla
divé plátno postele. Lampa nevytváří 
vábivé stíny, ale ostrý kužel světla, 
který míří na stránky rozečtené de
tektivky. Vrah není důležitý. Logika 
jeho hledání je důležitá.

Jako logika této hry.

Služba čtenářům
Programátor, 32 let, 170 cm, hl. k váž
nému sezn. vzdělanou divku jemné 
tolerantní povahy, nekuř., tradičních 
morálnich zásad, se smyslem pro rod. 
život, která dává přednost klidným 
večerům nad knihou před životem ve 
společnosti. Zn.: Kalifornie — Silicon 
Valley.

Žiji v záp. Německu a ráda bych navá
zala krajanský kontakt na severoame
rický kontinent. (Češka v Kristových 
letech.) Zn.: Vzdálený hlas.

Husákovo kádrování
...Je třeba zvýšit ochranu občanů před těmi, 

kdo ohrožu ji je jich  bezpečnost, přisně stihat k r i
m inální živly, každého, kdo narušuje naše záko
ny a socia lis tický pořádek. Nedovolím e nikom u, 
aby porušoval naše zákony, podrýval náš po li
tický systém, naše soc ia listické  zřízení, byť by se 
maskoval sebehonosnějšifn i frázemi o svobodě, 
dem okracii a takzvaným bojem za lidská práva. 
(Potlesk)

LP desku skupin české Nové vlny, která vyšla v Itálii pod názvem 
“CZECH -  TILL NOW YOU WERE ALONE!” 

je možno objednat či přimo zakoupit:

Itálie:
Rodolpho Protti, Via del Maglio 8, 33170 Pordenone, tel.: 434 27046

Rakousko:
Tom Cat, Stumpergasse 51, 1060 Wien, tel.: 57 79 213 

NSR:
Ata Tak Medien, Fiirstenwall 64, 4000 DUsseldorf 1 

Holandsko:
Bodisque, Harringpakkerssteeg 18, 1012 LR Amsterdam 

Francie:
lllusion Production, Rue Pierre Curie 15, 14120 Mondeville

USA:
Wayside Music, P.O. Box 6517, Wheaton, Maryland 20906

nebo
Idiosyncratics, P.O. Box 24644, Ventura, CA 93002 

Kanada:
Jiří Neduha, 1278 Lawrence Av. West, M6L 1A3 Toronto, Ontario, 

tel.: (416) 244 1524



špatně časovaný 
běženec

Dopisy

Před nedávnem se mi dostala do 
rukou knížka O ty Ulče “ Špatně časo
vaný běženec” . Román je polofikcí, 
kterou lze jen těžko zařadit do někte
ré škatulky literárních útvarů. V knize 
se odvíjí příběh hlavní postavy romá
nu, posrpnového em igranta Komen
dy, paralelně prokládaný retrospek
tivním pohledem na jeho život v před- 
invazním Československu. Děj oži
vují reálné příběhy z amerických 
soudních síní, které na první pohled 
nemají s obsahem knihy nic společ
ného. U lč se prostřednictvím  postav 
svého románu dotýká problémů, kte
ré s sebou "odchod do em igrace” p ři
náší. Hlavní postava románu, Pravo
slav Komenda, kdysi redaktor praž
ského deníku “Zářný c íl” , nyní za
městnanec amerického vládního úřa
du ve Washingtonu, jeho románoví 
přátelé, ale i převážná většina skuteč
ných, nerománových, politických, 
a v nemalé míře i ekonom ických u- 
prchlíků, je postavena před "problém” 
svobodného rozhodování. Komenda, 
tak jako někteří utečenci z reálného 
světa kom unistického blahobytu v 
Československu, volí JISTOTU. Pro
sadit se v jakékoliv oblasti soukrom é
ho podnikání ve Spojených státech 
není rozhodné lehké. Pud sebezá
chovy a železná košile zvyku, kterou 
byl nucen oblékat v Československu, 
zvyku na to, že to ta litn í systém vodí 
svoje poslušné občánky za ručičku, 
nakonec vedou Komendu k rozhod
nutí, stát se kolečkem v soukolí ame
rického vládního byrokratického a- 
parátu. V obdobném prostředí se ko
nec konců pohyboval celkem úspěš
ně i doma v Praze. Jak autor knihy, 
Ota Ulč, trefné citu je slova Ericha 
Froma: Svoboda je břemeno — bře
meno rozhodování. A s tím to břeme
nem po celý děj románu zápolí nejen 
Komenda, ale i jeho fiktivn í přátelé. 
A také většina lidí, kteří se oc itli za 
hranicemi země, kde k cestě do za
hraničí je zapotřebí výjezdních do lo
žek.

Na Ulčově vypravěčském stylu je 
poznat zkušeného novináře a spiso
vatele. S úžasným smyslem pro za
chycení detailů, vystihl Ulč — snad 
lépe než kdo jiný před ním — situaci 
utečenců z Československa. Děj ro
mánu má spád, d ia logy jsou psány 
svěží, hovorově správnou češtinou. 
Přechod k parentetickým statím o 
praktikách amerického soudnictví 
působí až překvapivě lehkým a nená
silným dojmem.

Ulčovi se podařilo postupnou gra
dací děje dosáhnut toho, že čtenář 
knihu doslova zhltne za jeden či dva 
večery. A to  se o řadě knih vydáva
ných v exilu — o knihách publikova
ných v Československu nemluvě — 
dá jen těžko říci.

Dopis od Jaroslava Javorského
Za sebe i za celou m oji rod inu Vám 

srdečně děkuji za Vaši g ra tu lac i k mé
mu “znovuzrozeni" a za všechnu Vaši 
snahu, kterou jste  Vy — tam za velkou 
louží — pro jev ili v tom dlouhém bo ji 
za mé vysvobozeni z kom unistického  
žaláře. Vědomí, že na mne m ysli lidé
i v tak vzdálené zemi, m i pomáhalo  
překonat všechny útrapy. Tim děkuji
i všem Vašim čtenářům, těm, kteří se 
na řízeni mého osudu kladně podíleli,
i těm, kteří by li myšlenkami se mnou.

Jaroslav Javorský, Německo

Neschopnost se zbavit diktátorství
Čítám rubriku listov 1. čísla Západu 

1986. Čitam raz, čitam dva — a očiam  
neverim: hned' dvaja pisatelia tam 
kritizu jú Jiřího Svobodu a jeho tvorbu  
a jeden z n ich sa priamo domáhá, aby 
bol vyexpedovaný "dom ov”, do rúk 
rodnej strany.

Čím sa provinil, čo vykonal nepria- 
teť íudstva J iří Svoboda? Nepracuje! 
Totiž nepracuje  v tom zmysle, ako si 
pradstavujú odchovanci m arxistické
ho systému. Odkedy žijem v tejto ze
m i a čítám je j tlač, nevidela som ešte 
nikdy, aby sa ktorýko/Vek z je j obyva
telův dovolával vyhnania marxistov a 
im podobnej čvargy do ich duchovnej 
vlasti, SSSR, hoci osoh tu z nich nie je 
žiadny: naopak.

J iří Svoboda "nepracuje" — ale 
možno, že svojim i knihami, čo aj vy
staveným i toTkým kontraverziam , 
prin ieso l světu viac užitku a rozptý- 
lenia, ako spisy róznych "klasikov" a 
neklasikov marxizmu, k to ri sú iba 
nudným i slovným i plevami a neslúžia 
vóbec k ničomu. Najstrašnejšie je 
však konštatovanie, že samozvaní 
sudcovia Jiřího Svobodu ani v demo- 
kratickej zem i nie sú schopn i zbaviť 
sa svojho diktátorského myslenia...

M. Krizaiová, Kanada
K návštěvám diktatur

Časopis Západ vždy čtu s velkým

Na závěr jsem vybral krátkou stať 
z druhé kapito ly románu:

"Kdyby měl kádrovák před sebou 
horu materiálů, každý svazek jiný  o- 
sud, Komendu by si k likvidaci nevy
bral. Rovněž by ho neurčil k m imo
řádné kariéře. V třídním boji, v tom 
furiózním úsilí, kde, když se kácí les 
a létají třísky, a kde, když se i sekyráři 
občas poškodí, či dokonce utnou 
vlastní okončetiny, bývá neutrální hu
mus, jenž doba zloby zřídka zasáhne. 
A tihle nezasažení statisté plní důle
žitou společenskou funkci — oni jsou 
bází národa a lidu, jehož jménem se 
vůdci zapřísahají, jenž okna ozdobí, 
projevy odtleská, a popravy odsou
hlasí. Věru zmalebňují státní scénu.” 

Ota F. Černoch

zájmem, i když občas nesouhlasím  
s názory některých pisatelů. Svět je 
velký, Kanada je naštěstí svobodná 
země a je tu m isto na všechny p o lit ic 
ké, ekonomické a sociá lní názory.

Článek Václava Táborského o Gua
temale v čísle 5/85 jsem (bohužel?) 
nečetl. Avšak podle dopisu Jiřího Ko
zelky v čísle 1/86, pan Táborský tu 
zem popisuje jako "zemský ráj to na 
pohled". Popisovat takto diktatutu, 
která system aticky vyvražďuje celé 
vrstvy svého obyvatelstva, je  vrchol 
cynismu. Návštěva takovýchto zem i 
může být omluvena jen ignoranci 
nebo bezohlednosti. Do takových 
zemi, jako je Kuba, Chile atd. se ne
jezd i na výlety. Sám jsem p řija l cestu 
do Guatemaly jedině za účelem po 
skytnuti, jménem mezinárodního a 
kanadského odborového hnuti, fi
nanční a m orální pom oci zaměstnan
cům tamější továrny, která se zavíra
la. Stovky lid i tam předtím ztratilo  
zaměstnání a je jich  m luvčí by li bru tá l
ně zavražděni anebo zm izeli beze sto
py-

Avšak co se m i skutečně zhnusilo, 
je  hypokritický útok pana Táborské
ho p ro ti Amnesty International a Vaše 
rozhodnutí věnovat jeho výmluvám  
dvě další stránky Vašeho časopisu.

Amnesty International si to neza
slouží. Je to jediná organizace na svě
tě, která bojuje p ro ti perzekuci bez 
ohledu na po litické  zabarvení, a po
m luvy p ro ti n í nejsou hodny Vašeho 
časopisu.

Karel Bauer, Kanada

Vliv sprosťáren na počet předplatitelů
Důvod, p roč Vám píšu tyto řádky, je 

článek Václava Táborského, který 
ozdobil obsah Vašeho časopisu před  
několika lety pod  výše uvedeným ti
tulem. Nevím, ko lik předplatite lů jste 
ztratili, doufám, že ne mnoho. Zato 
ve mně jste získali doživotního odbě
ratele Západu, už proto, že obdivuji 
Vaši odvahu i smysl pro humor, které
ho je dnes ve světě tak hrozně málo!

Ten článek se m i líb il tolik, že jsem  
si ho schoval na památku, jako vzác
ný "co llec to ťs  item ”.

A. Jura, USA

Master Card misto VISA?
Jsem poinvazni Američanka. Ne

musela jsem se tedy normalizovat, 
máme výhodnou smlouvu předváleč
nou. Zažádala jsem si tedy o návštěv
ní vízum podívat se na rodnou Prahu 
a na příbuzné. Vízum m i nedali.

A tak jsem se s tim svěřila svým 
am erickým  spo lupracovníkům , že 
jsem nedostala VISA.

“ Why didn 't you use Master Card?" 
div ili se.

Květa Řípová, USA



Propagace knihy hodná Inzerce
Uverejnenie článku Ilju  Čičváka 

"Prečo sa strana doma bála" a to do
konce v rubrike Literatúra (č. 2/86. 
str. 32) je dókazom toho, že ani redak
tor ani redakčně rada Západu nie sú 
za svoju prácu plátení. Keby boli, dali 
by si tú prácu a prečita li by s i takzva
ný “rom án" Čičváka Vyvolávanie 
slnka, o ktorom si sám autor pel na 
seba samochválu. "M ladý junák" a 
začinajúci "autor" sa snaží prostred- 
nictvom solidného časopisu předat 
brak, který vydal vlastným nákladom  
a ktorého propagáciu by mal rob iť 
prostredníctvom inzercie a nie na 
stránkách časopisu, do kterého pri- 
spievajú naozajski spisovatelia. V 60. 
rokoch som sa pohyboval v sloven
ských spisovatelských kruhoch, kde 
však o "mladom junákovi" Čičvákovi 
nebolo ani chýru. Nabudúce si mož
no dá redaktor Západu váčši pozor a 
poinform uje sa dokonalejšie o tvorbě 
svojich dopisovateťov. I keď  mu pre- 
dom večer ztrávený nad Čičvákovou 
knihou nezávidím.

T. Poničan, Kanada

Animovaný svět Jana švankmajera
Ve zmíněném článku (č. 2/86) píše 

Jan Uhde o ‘ Švankmajerově vynikají
c í filmové povídce Zahrada". Rád 
bych autora touto cestou upozornil 
na to, že Zahrada je filmem vzniklým  
na základě cizí lite rární předlohy, a s i
ce mé povídky Živý plot, otištěné nej
prve kdysi v Plameni.

Na scénáři k filmu jsem s Janem  
také pracoval. Kvality film u jdou p ři
rozeně jen na konto Švankmajera, 
film je  v ČSR prakticky od svého vzni
ku zakázaný, po světě se však, pokud  
vím, stále promítá. Nezm iňuji se o 
svém autorství, kvůli přesnosti in fo r
mací, jak se říká, ale z prosté osobni 
ješitnosti, protože povážuju text Živé
ho p lotu Zahrady za jeden z těch, 
které se prostě povedly. Děkuju za 
pochopeni.

Ivan Kraus, Francie

Nová kramářská píseň
D ovoluji s i vás upozornit na malou 

nesrovnalost. JUDr. Ivo Jahelka ještě 
do května 1985 (kdy jsem emigroval) 
veřejně vystupoval jak v čs. TV, tak
i v rozhlase. Slyšel jsem s nim také 
v těchto sdělovacích prostředcích 
dvakrát interview. H ovořil o tom, že 
nemá zájem pracovat jako profesio
nální písničkář. Pracuje jako právník. 
Náměty na své písně čerpá ze své pra
xe a z archivu. Mezi m ladými lidm i 
v ČSR je velice oblíben. Rozhodně 
není pouze trpěn po hospodách.

Už v Československu jsem se těšil 
na dobu, kdy se m i "venku" dostane 
do rukou svobodný tisk. Když jsem 
přile tě l do Kanady, vrhnul jsem se na 
vše, co bylo k máni. A celkový dojem? 
Zklamání. Z větší části je na přetřesu 
otázka srpna 1968. Copak se čas od té

doby zastavil? E xistu ji současnější 
problémy. Přichází další generace 
emigrantů. A většině z n ich jména ja 
ko např. Lederer nic neříkají. Tím mé
ně jsou zvědavi na jeho osobni zážit
ky a pocity z let 1968-69. P roblem ati
ky té doby, neustále publikované, je  
prostě už hodně.

Ivo Rohan, Kanada

Raději recenzi
Čtu Váš časopis rád, děláte to ve

směs dobře. Ale co jste se to najed
nou zbláznili a uveřejnili v dubnu 1986 
na výsost trapný článek Ilj i Čičváka 
"Prečo sa strana doma bála (jedného 
rom ánu)"? Vždyť to není nic jiného  
než inzerát — tak se to má jako inzerát 
označit a účtovat. Konkrétně: tady je  
člověk, který sepíše opus "Vyvolávanie 
slnka", nakladatele nesežene, vydási 
to tedy sám pod firm ou Spoločnosť 
priatelbv slovenskej literatúry a teď  
si o sobě v Západu píše, jak v r. 1963 
ako m ladý nádejný spisovatel’vytvořil 
veledilo, že komunisté se toho tak 
báli — ano, báli — že publikaci zabrá
nili. Leč teď  se jim  ukázalo: o román 
projevily zájem prestižní instituce  
jako Harvard v Americe a Oxford  
v Anglii. Přeloženo do reality: mnohé 
univerzitní knihovny kupu jí všelicos, 
tedy i p rodukty tzv. vanity press.

Západ by se měl za tuto nehoráz
nost čtenářům om luvit — nebo najit 
člověka, který by byl ochoten o Čit5- 
vákově Sin ku napsat niko liv zdrcující 
recenzi.

R. Tacheci, USA

Pozn. redaktora:
Západ nezávislou recenzi obdržel, 

dal ale přednost osobnímu sdělení 
autora, což asi byla chyba.

Potřebný text
Vyřiďte mé pozdravy panu Arnoštu  

Wagnerovi. "Jel bych tam zítra” (č. 2 / 
86) je dobrý text. Potřebný. Dožije- 
m e-li se toho, setkáme se na náměstí 
Jana Palacha.

Ivan Medek, Rakousko

Petrolejový teriér
Jsem přívržencem  nem ravností 

v Západu, ale protivníkem reformy 
českého pravopisu. Už ta poslední mě 
dodnes mate. C izí slova se m ají psát 
tak, aby se poznalo, že jsou cizí a z ja 
kého jazyka pocházejí. V časopise 
Der Spiegel byl nedávno Článek o 
tom, že demokratizace (demogratiza- 
ce?) jazyka vede ke zblbnuti. Uvádím  
přiklad, na který mne přived l Karel 
Čapek: Airdale terrier — podle nyněj
šího pravopisu erdelteriér — snadná 
záměna s Erdóíterrier = nový název 
navržený češtině “teriér pe tro le jo
vý".

J iř í Rotter, Švýcarsko

Nesmiřitelně proti 
úplatkářství
Rudé právo, 12. března 1986

Ú platkářství je založeno na zvrácené, soc ia lis
tickém u způsobu života nepřátelské morálce. 
Úplatkářství je výrazem spotřebního přístupu k 
životu, deform uje také socia lis tické  právní vědo
mi.

O úplatcích se mezi lidm i často hovoří. Lze se 
třeba doslechnout, že k p řije tí na vysokou školu 
je prý nezbytné slož it příslušnou taxu, že to  či 
ono nedostatkové zboží se dá sehnat, ovšem s 
příp latkem , že v kterémsi autoservisu se bez 
"všim ného" neuspěje, atd. V loňském ro cez jis ti- 
ly o rgány Sboru národní bezpečnosti v Česko
slovenské repub lice  977 trestných č inů  úplat
kářství. Nejvíce stíhaných osob se snažilo pod
p la tit zejména zam ěstnance státní správy. Počet 
trestné postižených úplatkářů je bezesporu i 
přes vzrůstající tendenci dosud příliš  nízký a ne
odpovídá obecném u názoru na rozšíření tohoto  
nebezpečného protispo lečenského jednání. Je 
to  způsobeno i tím, že orgány č inné  v trestním  ří
zeni úplatkářství obtížné odha lu ji a dokazuji, p ři
čemž oznámení občanů jsou jen sporadická. Je 
to  ostatně pochop ite lné  — ani jedna ze stran za
interesovaných na úplatku nemá zájem na odha
leni. Dosud je málo známé mezi občany ustano
veni trestního zákona o účinné lítosti. Podle néj 
trestnost podplácení nebo nepřim ěřeného úplat
kářství zaniká, jestliže  ten, kdo byl o úplatek po
žádán a poskytl jej, to  oznámí včas příslušným  
orgánům.

Ú platkářství neodstraním e jed iným  řezem, ale 
soustavným, usilovným , každodenním  bojem 
proti němu. Tento zápas spočívá v prvé řadě v 
nekom prom isním  odhalování a potírán i zbytků 
měšťácké m orálky, všech je jich  dobře znám ých 
projevů. Zásadní význam má i soustavné zužo
vání pole působnosti těm, kdo se svých malo- 
buržoaznich choutek nehodlají vzdát.

Jen prvotřídní kvalita
Firma PROART pro Vás připravila doposud největši výběr české a slovenské 
audiovizuální tvorby:
• FILMY — předválečné, poválečné i nejnovější produkce na videokazetách
• TELEVIZNÍ POňADY — bohatá nabídka nejlepších pořadů Čs. televize
• GRAMODESKY — oblíbené písničky, pochody, lidová hudba, pohádky
• HUDEBNINY — rozpisy všech žánrů od vánočních koled až po velká aranžmá. 
Obsáhlý katalog obdržíte zdarma poštou na adrese:
PROART, Video-Music Service, Postfach 1232, 8045 Ismaning b. Miinchen, 
West Germany.



Životní příležitost
ie

v kanadské armádě

Vaše budoucnost závisí na Vás!
Bližší informace o zařazení, nástupu, 
požadavcích a možnostech dostanete v nejbližším 
náborovém středisku nebo nás zavolejte na náš účet — 
jsme ve žluté části telefonního seznamu pod 
fíecruiting.

Není lepší příležitosti!

THE CANADIAN
Canaďá ‘ ARMEDFORCES


