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Československo
Ján Mlynářík

“Cudzinci vo vlastnom dome
alebo problém vnútornej emigrácie
(K 10. výročiu vzniku Charty 77)
i.
Bolo to v januári 1977, v čase antichartistickej hystérie. Na pódium javiska Národného divadla v Prahe vystúpil šedovlasý muž. Predniesol
přejav, ostro odsudzujúci ''skupinku"
občanov, ktorá sa opovážila požiadať
vládu štátu, aby dodržiavala zákony a
závazky, ktoré slávnostne přijala.
T ento muž, spisovatel’ pre deti a mlá
dež, použil vo svojom texte slovné
spojenie “ cudzinci vo vlastnom do
me” . Vzťahovalo sa to na chartistov a
aj na tých, čo nepřijali štátnu ideológiu za svoju a odm ietali kolaborantský režim. Rudé právo ich vyčíslilo na
50 tisíc. Boli to Tudia, ktorí odm ietali
zúčastnit’ sa volebnej frašky a nepřišli
k urnám.
Podlá s p is o v a te li sa chartisti vraj
sami vyčlenili z národného kolektivu,
izolovali sa od túžob a záujmov spoločnosti, od tzv. pracujúceho l’udu a
v spolupráci s nepriatel'ským i silami
vnášali rozkol a disharm óniu do inak
usporiadanej spoločnosti. P odob
ných odsudkov vtedy odznelo viac,
bolo dosť takých, čo sa predháňali
v silných slovách, no aj v podlízavých
pózách lichotením vládnej moci. Mňa
však zaujali šlová s p is o v a te li o tých
cudzincoch.
Pri úvahe nad slovami odsúdenia,
ktoré sa rovnajú výroku súdu, či p ři
pomínají) v čomsi antickú ostrakizáciu, logicky vzniká otázka, kto má
právo označit’ časť národného ko
lektivu za cudzincov. Kto si móže
osobovat’ právo vyháňať kohosi z vlastného domu, či izolovat’ ho v nejakom
priečinku? Kto vlastně patří do toho
"dom u” a kto nie?
Za cudzincov tu bola označená
časťspoločnosti, ktorá žila vo vnútor
nej em igrácii. Sám pojem vnútorná
em igrácia vznikol v to ta litn ých fa
šistických a kom unistických režimov.
Je to pojem nový, pre niektorých ne
známy, neurčitý. Je to však verbálne
zobecnenie existujúcej praxe, ktorú
naše krajiny poznajú už takm er polstoročia. N edem okratické, totalitárne
režimy, neuznávajúce 1'udskú dóstojnosť, vrodené právo člověka, ani zá
kony, v záujme udrženia svojej moci
vylučovali z národného spoločenstva
ludí, ktorí neuznali ich prax a m orál

ku. T ito 1’udia buď sami utiekli do cudziny, alebo ich p rin ú tili, aby odišli.
Už štyri vlny masovej em igrácie svedčia o vyčíňaní tých to režimov: prvé
dve vlny tvoria utečenci z rokov 1939
a 1948, tretia vlna přišla po auguste
1968 a čtvrtá na sklonku sedemdesiatych a začiatku osem desiatych rokov.
No aj obdobia medzi tým ito vlnami
boli naplněné častým i prípadm i em i
grácie.
Na rozdiel od tejto vonkajšej em i
grácie postupné sa v nasej dom ovině
vytváral aj fenom én vnútornej em i
grácie. Ludia, ktorí odm ietali opustit’
vlast', no zároveň odm ietali aj stotožn iťsa s nem orálnym režimom, stali sa
občanm i druhej či nižšej kategorie.
Obkolesení existujúcou mocou a jej
nástrojm i museli ž iť v izolácii. Tento
problém tu bol viac menej od sklonku
tridsiatych rokov. Výrazné sa však
prejavil po přepadnutí Českosloven
ska roku 1968, ke ď o ko lo 600 000 kva
lifikovaných l’udí, prevážne príslušníkov in te lig e n c ie , m uselo o p u s tit'
zam estnanie a p rija ť prácu hlboko
pod svojim vzdelanostným priemerom. M nohým vnútili zamestnanie
nádenníkov v najnižšej kategorii,
prácu nekvalifikovaných l’udí, a to
záměrně, aby svoju diskvalifikáciu
niesli ako trest za odvahu, ktorú prejavili protestom proti okupácii.
Bolo by mýlne sa domnievať, že šlo
iba o reform ných kom unistov, či liberálne orientovaných socialistov.
PochopiteTne, tých bolo z množstva
diskvalifikovaných najviac. Ale úder
zasiahol aj vel'ké skupiny l’udi, ktoré
sa angažovali za náboženskú obrodu,
za občianske práva, za rehabilitáciu
nespravodlivo odsúdených l’udí. S tý 
m ito skupinam i sa to ta litn ý režim ná
silné vyporiadaval už od svojho vzni
ku. Teraz, v rokoch 1968 až 1970 mal
znovu príležitosťviesťťažký úder pro
ti nim, čo aj dokladné využil. Do vnú
tornej em igrácie boli zahnaní kom u
nisti aj nekom unisti, ateisti aj veriaci.
Krátko po okupácii Českosloven
ska roku 1968 sa problém vnútornej
em igrácie nepociťoval tak všeobecne, ako neskór. Degradovaní a dis
kvalifikovaní 1'udia dúfali, že nápor
hlúposti a nízkosti zakrátko pominie,
veď história dávala dosť príkladov
o tom, že žiadne vyčíňanie netrvalo

bez obm edzenia. B oli to skúsenosti
nielen domáce, no aj zahraničně.
K národném u zmiereniu, akémusi
m odu vivendi medzi m ocou a obyvatel’s tvom došlo predsa krátko po občianskej vojně v Španielsku, no aj po
roku 1956 v Maďarsku. lnaksal'uď om
dýchalo v Č eskoslovensku v druhej
polovici 50. rokov než na ich začiat
ku a takisto inak vypadali roky šesťdesiate v porovnaní s páťdesiatymi.
V
Československu však došlo k čomusi unikátnem u. Sovietsky okupant
vytvořil vládnucu špičku z dom ácích
kolaborantov, ktorá preukázala neobyčajnú m ieru servilnosti, no aj
skostnatelosti. Táto špička vládne
prakticky dodnes, vyše 15 rokov bez
akýchkolVek zmien — akoby chcela
či mala vládnut'večne. Muži pri moci
sa boja pohnúť čímkolVek vo svojej
pyramide, aby sa pri změnách, čo ako
malých, celá nezrútila. P oučili sa
z toho, že ke ď sa začínajú h ýbat'kád
re, móže d ó jsť k otřasu celého reži
mu, jeho základov a princípov. Aj
napríek tom u, že za poldruhadesaťročia vyrástli nové kádre, ktoré by
radi převzali moc a nie menej oddané
slúžili okupantovi, mocenská konštelácia zostáva tak, ako sa ustanovila
na začiatku 70. rokov. Okupantovi
zrejme táto nehybnost’ vyhovuje a aj
napriek změnám vo vlastnej krajině a
existencii nových prúdpv, neponáhlá
sa rušit’ m rtvolné tich o vlády husákovských norm alizátorov.
Túto nehybnost', v ktorej sa skór
vyskytli tendencie zosilňujúce tlak,
než tendencie opačné, museli vyřa
dění 1’udia přežívat’ rok za rokom. Nádejali sa, že dójde k změnám, že vo
vedení sa objavia nové osobnosti,
ktoré v rámci možného predsa len
otupia hroty debilnej pom sty a nená
visti, ktorú kolaborantská špička ší
řila v spoločnosti. Dúfali, že po niek ď k ý c h rokoch, tak ako v m inulosti,
dójde k odlivu všetkej tej nezmyselnej
diskrim inácie schopných l’udí, ktorá
ťažko postihla všetky sféry ekono
m ického, spoločenského a kultúrneho života Československa. Mysleli,
že malý štát si predsa nemóže dovolit’
taký luxus, aby na desaťročia vyřadil
z tvorby národného dóchodku no aj
zo zveTaďovania kultúry a civilizačných hodnot státisíce schopných l’udí
v ich najproduktívnejšom veku.
Tieto nádeje sa ukázali ako nereálne. Namiesto aby sa útlak uvolňoval,
či m iernili sa jeho výstřelky, všeobecne sa z roka na rok rozšiřoval či prehlboval. Vládnuca špička postupné
zdokonalovala svoje nástroje znevol'nenia spoločnosti, vylepšovala, reno
vovala potlačovací aparát štatu. na
vedeckej báze rozpracovávala stim u
ly indoktrinácie. Gottw aldovská éra
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aj napriek brutálnem u útlaku veriacich nepoznala nič takého, ako vedecké ateistické ústavy akadémie
vied, katedry ateizmu na vysokých
školách. T ieto inštaloval husákovský
režim v 70. rokoch, aby sa útok proti
veriacim rozšíril a o b ohatil o v ýd o b yt
ky sociológie, psychológie a iných
vied.
K olaborantskej moci nestačilo, že
vnútila státisícom l’udí nekvalifikovanú prácu. Pribrala si k útlaku in štru 
menty zákazov: po stih n u tí nesmeli
vystupovat’ na veřejnosti, nesmeli
svoje názory šíriť v televizi, rozhla
se, nesmeli publikovat' v časopisoch, novinách, ich rukopisy nakladatel’s tvá vrátili. Pred vedeckým i pracovníkm i sa zavřeli oddelenia vedeckých knižnic, zakázali im přistup do
archívov, k dokum entácii, takže aj
keby si chceli udržiavať svoju profesionálnu úroveň súkrom nou vedeckou prácou, po zaměstnaní, nemali
na to možnosť. Tím, čo predsa len vedecky pracovali a publikovali v samiz
date, p o litická polícia im pod zám ienkou “ zákonnej" prehliadky bytu, ga
ráže či chalupy zabavila vedeckú dokum entáciu, excerptá a knihy.
Aby zahnanie do exilu bolo čo najúplnejšie, prenasledovaní 1’udia mali
zm iznúť z vedom ia spoločnosti. Ich
mená sa nesmeli nikde objaviť. Preverený historik nesmel uviesťv citácii
dielo svojho vyřaděného kolegu; ak
predbežná cenzúra nevyškrtla meno,
stalo sa tak dodatočne. A tak Česko
slovensko sa preslávilo praxou anotácií, ke ď d ie la sú uvádzané bez auto
ra. Je to iste unikát vo světověj bib
liografii. C itujú sa diela najváčších

nekrofilov 20. storočia H itlera a S tali
na, znorm alizovaná b ib lio g ra fia po
zná a to le ru je mená kadejakých zločincov, len m eno čestného člověka,
ktorý nesúhlasí s násilím, páchaným
na jeho vlasti, nesmie sa nikde objaviť.
Táto prax škrtania mien a neuvádzania diel vyřaděných vedcov viedla
lo g icky k tom u, že o ficiální vědci,
preverení norm alizátorm i, začali diela
a neuverejnené rukopisy, knihy, ktorých tlač bola rozhádzaná v sadzbe,
postupné vykrádat’. Nem orálny útlak
tak splodil prax krádeže, vo vede má
lokde videnú — s to u to bilanciou sa
isto žiadny režim nebude m ócť pred
dějinam i chválit'. M noho l’udí, ktorí by
za norm álnych podm ienok ani ne
pom ysleli, žeby použili metodu vykrádania cudzích textov, boli existujúcou mocou přilákaní, či donútení
siahnuť k takejto nem orálnej praxi.
C harakteristickou črtou činnosti
p olitickej p o licie v druhej polovici
70. rokov sa stalo zastrašovanie o b y
vatelstva, ktoré neprerušilo styky
s chartistam i či inak vyřaděným i l’uďmi. Polícia zdokum entovala všetky
styky sledovaného; zrekonstruovala
ich z odpočúvania telefónov, ko n tro 
lou korešpondencie, nainštalovaným i
odpočúvacím i zariadeniam i v bytoch,
system atickou kontrolou a sledová
ním. Priatelia a známi, ktorí sa so sle
dovaným i stýkali, stali sa predm etom
výsluchu. Pri výsluchu na Štátnej bez
pečnosti sa dozvedali, s akým “ ne
bezpečným indivíduom " sa stýkajú a
povedalo sa im, ak okam žité styky neprerušia, nech rátajú s postihom ,
stratou zamestnania, znemožnením
štúdia detí, zásahom proti příbuzným
či rodinným príslušníkom . Viem,
o čom hovořím. Keď som sa mal zú
častnit’ 35. výročia m aturity, politická
polícia pohrozila m ojim konškolákom
vyššie uvedenými opatreniam i. Inak
seriózní, kvalifikovaní 1'udia, nemali
pre mňa miesto. Na našom Sloven
sku, kde predsa len priatel’ské a fa
m iliárně vzťahy kadečo přežili, zjav
iste smútny, ale nie ojedinelý.
Takto husákovský režim, kto rý na
začiatku roku 1980 vym ěnil podstatnú časťstaršieho ju risd ikčn é h o a policajného aparátu za nový, vybudoval
ohradu okolo l'udí, ktorých doslova
zahnal do vnútornej em igrácie. Vnútorná em igrácia státisícov čestných
l’udí v Československu je dielom nemorálneho násilnického režimu kolaborantov. Bolo by m ýln e si myslieť,
že vnútorná em igrácia je otázka volby
člověka, ktorý odm ieta p rija ť režim.
Iste, jestvujú aj takí 1’udia. Ich vysoko
morálně individuálně presvedčenie,
vychádzajúce zváčša z kresťanskej
kultúry a etického rozhodnutia, robí
z nich výnim ku, ktorá skór potvrdzuje
pravidlo. O dm ietajú nem orálny režim
zo zásady. Převážná váčšina p ostih
nutých však nesie břem eno vnútornej
em igrácie ťažko. Chcela by pracovat’
vo svojej kvalifikácii, aby tak uspoko

jila am bície svojej vlastnej profesie,
aby o b n o vila svo ju spoločenskú pres
tiž a dosiahla aj hm otné zlepšenie
svojej situácie.
Vnútorná em igrácia v Č eskoslo
vensku sa sta la sp o lo če n ským i h isto
rickým faktom . Je najsm utnejšou vi
zitkou súčasného Československa.
Je dokladom vyčíňania cudzej m oc
nosti v stredoeurópskej krajině, kto 
rá sa h isto ricky vyvíjala v kontaktoch
so západnou křesťanskou kulturou.
Je dókazom sovietizácie krajiny, preberania praxe cárského a sovietskeho Ruska o vnútornom vyhnanstve.
Zároveň vn ú to rn á e m ig rá cia svo jim
etickým dosahom představuje nádej
krajiny.
II.
Keď sme sa zamýšTali nad postave
ním tých l'udí v spoločnosti, ktorí sa
nestotožnili s vládnucim režimom,
predovšetkým signatárov C harty 77,
ktorých istý spisovatel’, národný umelec, označil za "cudzincov vo vlastnom dom e” , došli sme k závěru, že aj
napriek útlaku a sociálnej degradácii
predstavujú nádej a budúcnosť spo
ločnosti. V čom je táto nádej?
Každý to ta litn ý vládnuci režim sa
rád stotožňuje so spoločnosťou, ktorú utláča. Vydává sa za jej reprezen
tanta, on a s p o lo čno sťm a jú b y ťv je d note. Tak aj dnešný husákovský re
žim sa považuje za p ře d s ta v ite li ná
roda, ba za sám národ. Každý, kto je
proti nemu, alebo ho plne neakcep
tuje, "vylučuje” sa sám z tohto národa,
je teda “ cudzincom " v ňom. Podl’a
ideológov režimu sú vlastně doma iba
tí, čo vládnucu moc prijím ajú, podporujú a všestranne akceptujú. Oni
teda sedia za vrch stolom , oni reprezentujú národ, oni sú vlastně doma
v plnom slova zmysle. Vláda, ktorá
má moc, 1'udovo povedané má aj prav
du.
Podl’a zjednodušenej op tiky normalizátorov by sa navonok aj zdálo,
že veci stoja tak, ako ich reprezentuje
moc. Je to p ohl’ad zo súčasnosti,
z m om entálnej pozície dneška. Je
však všeobecne známe, že vlády prichádzali aj odcházali, no národ zostával a přetrval. Č asovosťjestvovania si
diktátoři neradi pripúšťajú, m yslia si,
že budu vládnut'večne. No logika ži
vota a dejín je neúprosná. Nadíde ich
čas a stratia sa v historii, podliehajúc
ako napokon všetko jej hodnoteniu,
súdu.
Vidiac veci z nadčasového, histo
rického hl’adiska záležitost’ moci,
ktorá sa cíti doma a považuje sa za
reprezentanta národa vypadá už celkom inak. A tu nejde iba o moc, vládu,
režim, ale aj o triedy či skupiny oby
vatelstva, o každého jednotlivca.
2 odstupu času sa jasné ukáže, čim
moc, alebo trieda či jednotlivec p ři
spěli do spoločnej duchovnej, c ivili-

začnej pokladnice národa, alebo o čo
národ ochudob n ili, v čom jeho hod
noty poškodili, um enšili. Ukáže sa,
kto viacej a hlbšie súvisí s národom,
jeho duchovnou podstatou a etikou a
kto na jeho existencii vlastně iba pa
razituje, dokonca z poverenia a za
podpory cudzej m ocnosti.
Lebo to je aj případ husákovských
norm alizátorov. N astolili a udržujú
svoju moc nad českým a slovenským
národom za pom oci bodákov sovietskeho okupanta. Slúžia teda nie ná
rodu, ale okupantovi. S totožnili sa so
záujm am i cudzej m ocnosti a reprezentujú, či vykonávajú jej vól’u. T ito
norm alizátoři teda nereprezentuji!
národ, ale iba svoju úzku skupinu m o
cenských uzurpátorov, policajnej a
štátnej byrokracie, ktorá z okupačnej
moci má všestranný prospěch. Kolaborantskí norm alizátoři a národ nie
sú jedno, netvoria jednotu, sú to dva
rozdielne fenom ény, dve odlišné hod
noty, ktoré sa nestotožňujú a nemož
no ich ani stotožniť. Z áujm y m ocenskej špičky a záujmy, potřeby národa
sa ostro rozchádzajú.
Súčasná moc sa v záujme udržania
svojej nadvlády snaží rusifikovať, sovietizovať českú a slovenskú spoločnosť. Zavádza do nej mravy, ktoré sa
historicky vytvárali v aziatsko-orientálnom historickom vývoji Ruskej
říše. Je to v protiklade s vývojom na
šich národov, ktoré sa histo ricky a
mentálne utvárali v súvislosti so západnou kultúrou, v súvislosti s kultúrou křesťanskou. Preto najváčšou
překážkou v súčasnej sovietizácii je
existencia a povedom ie kresťanskej
kultury; táto kultúra je zároveň aj
obranou národa a jeho nádejou, že
pretrvá.
Kto teda patří dom ov a kto je cudzincom vo vlastnom dome? Ak si uvedomíme, že nežijeme len súčasnosťou, ale aj dějinam i, všetkým, čo bolo
pred nami, duchovným odkazom,
m orálnym krédom rodov, celej reťaze
generácií, potom v tom “ dom e” majú
miesto predovšetkým tí, čo sa stotož
nili s národom. Tí, ktorí svojim i činm i,
svojim celoživotným dielom zvýrazni
li, zveTadiIi jeho najlepšie stránky. Sú
to tí, ktorí žili v zhode s vlastným svě
domím, identickí, morálně pevni, ne-,
slúžiaci cudzím záujmom. V te jto duchovnej atm osféře sa snaží žit’ C har
ta 77.
K om unisti sa radi vyhlasujú za dedičov najlepších tra d icii národa. Desaťročia ich vlády ukázali, že s tým ito
tradíciam i majú veru málo čo spoločné. Skór podali dostatok dókazov
o tom, že s tým ito tradíciam i sa príkro
rozišli, lebo nevládli v ich zmysle, ale
naopak, proti nim. Naše národy, ktoré
po stáročia museli znášaťcudziu nad
vládu germ anizmu a hungarizm u, si
vypěstovali výsostný pocit národnej
slobody a nezávislosti. Kom unisti
zavliekli tieto národy pod nadvládu
cudzej vel’moci, podieTali sa na tom,
že stratili slobodu, po ktorej najviac

tužili. Naše národy přijali křesťanstvo
a po tisícročie žili v jeho etike. K om u
nisti, ktorí vyznávajú ateizmus, svojou
m aterialistickou in d o ktrin á cio u sa
priam o postavili proti tra d icii kresťan
skej kultúry so snahou zn ičit'ju . Naše
národy podl’a etiky křesťanstva uzná
vali vrodenú d ó sto jn o sť každej osob
nosti, uznávali 1’udskú bytost’ ako
takú, suverénnu, n e zam eniteťnú,
svojskú. K om unisti přija li zásady
kolektivizm u aj v chápaní je d n o tlivca: masu povýšili nad osobnost’, pod l’a o rie n tá ln o -a z ia ts k e j m e n ta lity
jednotlivec neznamená nič, za tia l'č o
trieda, masa, štát, krajina sa stali pre
nich u rčujúcim i hodnotam i, ktorým
1'udská bytost’ musí slúžiť.
Ak sa teda z historickej perspektivy
díváme na pósobenie kom unistov
v našom národe, vidíme, že v ničom
zásadnom sa s národom nestotožnili,
nepřevzali jeho tradicie slobody, ne
závislosti, hum anity, že teda v záujme
cudzej ideológie a moci parazitujú na
jeho tele. Sú teda cudzincam i v národnom historickom vývoji právě oni,
ktorí v súčasnosti vylučujú z národa
jeho duchovnu elitu, tých, ktorí ho
pred dějinam i i súčasnosťou skutočne
reprezentujú. K om unisti sa nemóžu
hlásit' k najlepším tradíciam národa,
lebo nepochopili ich h lb o kýzm yse l a
dosah a svojou praxou sa ich snažia
nivelizovať, z n ič it’.
Tak ako kedysi aj dnes m orálně ce
liství, h istoricky aj eticky uvědomělí
je dnotlivci sa musia rozchádzaťs nemorálnou mocou, musia b y ťv rozpo
re s jej duchovným násilím, nemóžu
sa s ňou stotožniť. Keby sa to tiž s ňou
stotožnili, přijali by jej norm y a přes
tali by byťsam i sebou. T ito je d n otlivci
boli vždy v menšine a museli znášať
neradostný osud. Tí, ktorí slúžili cu
dzej nadvládě, alebo v honbě za hm ot
nými statkam i nebrali na zretel’vyššie
etické a národné záujmy, neraz p řilo 
žili svoj diel k ostrakizácii tých pár
čestných l'udí. Stávalo sa, že iba pár
jednotlivcov zachraňovalo pred d ěji
nami česť národa. Připom eňm e si
trp ký osud Karla Havlíčka Borovské
ho, či vystúpenie rady p o litických
osobností proti T. G. Masarykovi v ča
se je h o zah ra n ičn e j akcie. Na sklonku
prvej světověj vojny uhorskí župani
robili zvláštny súpis rodin uvědomě
lých Slovákov; napočítali ich 526; to
značí že z 20 tisíc Slovákov bolo iba
5 uvědom ělých Slovákov. Boli časy,
keď tento pom ěr bol ešte nižší.
Podstatu problém u, kto vlastně
pred dějinam i i súčasným svetom
reprezentuje národ, najlepšie uvidí
me pri porovnaní osobnosti jednoho
z prvých signatárov C harty 77 D om i
nika Tatarku s inými spisovatel'mi.
D om inik Tatarka po celý život b ojo
val s cenzurou za slobodu spisovate1’o vho prejavu. Bol to zápas o vlastnú
autenticitu a priestor vnútornej i vonkajšej slobody. Básnik Milan Lajčiak
verejne na spisovatel’s kom zjazde vy
hlásil, že on veru cenzuru ako priatel’-

ku potřebuje k vlastnej tvorbě. Kto
teda v zmysle ideálov bojaza slobodu
reprezentuje slovenský národ — Ta
tarka či Lajčiak? Reprezentuje ho
trebárs spisovatel’ V ladim ír Mináč,
ktorého sovietsky velvyslanec Červonenko svojho času vychválil ako
najlepšieho sp is o v a te li? Hoci je p o m inik Tatarka osihotený, trie biedu
vo vnútornej em igrácii, často vypočúvaný p olitickou políciou, na jeho stra
ně je dějinná pravda a nie na straně titulm i, úradm i a majetkom obdarova
ných jeho kolegov, slúžiacich o ku 
pačnej moci. Tatarka žije v zhode so
svojim svědomím, no aj v zhode s najlepšími tradíciam i slovenského ná
roda. Svoj ideál slobody nepředal za
žold cudzej m ocnosti, ale za cenu
sebaobeti a veTkých strát si ho u ch o 
val a nesie ho ako světlo nádeje. Jeho
postoj sa zachová v pamati národa,
lebo je v harm onickej zhode s hodno 
tami národa. Hoci ho z národa vylu
čuje kde kto, právě on vází v jeho
koreňoch, on je tak povediac “sol’ zeme” . On a jemu podobní, takisto aj
prenasledovaní kresťania, zachovávajúci vieru a etiku predkov, patria
k národu a zosobňujú jeho najlepšie
stránky.
Sú obdobia v dějinách národa, keď
je tento zrazený na kolena, a keď iba
pár jednotlivcov nesie svetielko náde
je a istoty, reprezentuje ho pred d ě ji
nami. Takého epochy bývajú pre ná
rod trpké a zlé. N ebyť však tých pár
odvážných, jeho situácia by sa stáva
la beznádejnou. Býva však v životadarnosti, v géniu národa uložená sila,
ktorá umožňuje, aby sa takíto je d n o t
livci našli a postavili sa v záujme obhájenia hodnot proti prúdu. Ak takýchto l'udí dnes ktosi označuje za
“ cudzincov vo vlastnom dom e” , ak
ich moc zahnala do vnútornej emigrácie, spoločenskej i sociálnej degradácie, to neznamená, že sú to 1’udia na
okraji spoločnosti a národa. Naopak,
sú v jeho střede, o ko lo nich, ako oko
lo výkričníku svedomia a národnej cti
oscilujú tie sily, ktoré národ zachraňujú pred dějinam i a z nich vzojde
úroda pre budúcnosť. A to je a j m orálny odkaz C harty 77.
Náš národ si vytvořil vo svojej tisícročnej existencii duchovný dom,
v ktorom je sústredené bohatstvo
generácií. Toto bohatstvo nerozm nožujú tí, čo slúžia mamonu, moci,
osobnému prospěchu a cudziemu
utláčateltovi. Do tohto domu patří
duchovná hřivna tých, čo v zhode
s ideálmi národa priniesli za ne
obete aj za cenu ťažkého pozemské
ho života. Tým vniesli vklad aj do du 
chovného domu celého člověčenstva,
obohatili 1’udstvo a pomáhajú mu pře
žit'. Čo ako silno bude režimová pro 
paganda norm alizátorov b iťn a bubon
a vyhadzovať z národa jeho najlep
ších príslušníkov, na základnej veci
sa nič nezmení: dnešní m ocipáni zapadnú prachom zabudnutia právě
tak, ako ich predchodcovia, ktorí

Judy Musilová

Zázrak o vánocích

Život v kleci

Č tyřicet let po válce a první vánoce
bez buráků — říká známý, na něhož
se nedostal ani balíček buráků p ro 
dávaných letos výhradně pod pultem.
Jsou vánoce-nevánoce. Ani příroda
se nesnaží navodit iluzi bílé pohádky,
všude plno bláta, po sněhu ani pa
mátky.
Na první svátek vánoční jdem e do
divadla na Rybovu mši. Město je po
nořeno do tmy. Jediné jasné světlo,
které svítí, je rudá pěticípá hvězda
nad radnicí. K lopýtám na podpatcích
tm avou ulicí, po týd n y a měsíce roz
kopané dlažbě. D ruhý svátek vánoční
se vydáme na procházku do lesa. Pří
roda je nevlídná, ale je v ní lépe, než
mezi lidm i. Procházím e zm oklým
lesem. Najednou se proti nám vynoří
obrovská halda něčeho, co má jasně
oranžovou barvu. Ta barva svítí, bije
do očí, odráží se od hnědé barvy spa
daného, tlejícího listí. Vybaví se mi
vzpom ínka na pom erančové háje na
Krétě. To přece není možné! Přichází
me blíž. Jsou to pomeranče, obrovská
hromada. Zblízka, rozkutálené do
bláta už nevypadají tak vábně. Děti
nechápou. Pomeranče jsou u nás
doma pochoutka, se kterou nikdo ne
plýtvá. Vybízím je, aby o to č ily hlavu
stranou a rychle odcházíme.
O měsíc později, při rozsáhlé ch řip 
kové epidem ii, která zachvátí město,
zejí regály prodejen s ovocem prázd
notou. Pokud auto přece jenom přive
ze několik bedniček vytoužených
plodů, vytvoří se okam žitě před pro
dejnou d lo u hý had čekajících.

Jsem na svobodě. K tom u, abych
m ohla začít psát, se musím vrátit do
tmavé, černé klece. Je to zvláštní klec.
Je v ní zim a a nepořádek. Lidé, kteří
v ní žijí, se zapom něli usmívat. S dělo
vací prostředky se neustále snaží
navodit p o cit pohody a bezpečí. Zim a
je podle nich den ze dne teplejší, ne
pořádek jsm e zavinili my, lidé, kteří
v kleci žijeme. Tm a je dědictví rrin u losti, se kterým už celá desetiletí ve
deme m arný boj. Je to štěstí, že rr. ůžeme žít v kleci. Klec nás ochrání před
ostatním světem. Kolem klece se po
hybují šelm y lačné naší krve. Nszam ěstnaní nemají chleba pro své děti,
zástupy narkom anů um írají pod mos
ty. My musíme být šťastni. Pf vné
pruty nedovolí okolním u světu, aby
nám ublížil. Pevné pruty klece iám
nedovolí odejít. Jednoho dne s t mi
podaří nalézt s dětm i větší škvíru rMezi
dvěma pruty. Jsme oslněni světlám,
nesměle se vypotácím e ven. Pa se
zhluboka nadechneme, rozhlédn me
a šťastně se rozesmějeme. Kolem nás
svítí slunce, usmívají se lidé.
Přemýšlím, proč je třeba vráti se
do klece, alespoň v m yšlenkách. Zů
stali tam naši přátelé, naši příbuzní,
zůstala tam dobrá polovina rrv ho
života. Ve čtyřiceti letech m ůžečlc 'ěk
začít znovu, ale te n to krá t musí vědět
proč. Než se pokusím žít podle sv ; ch
představ, je třeba vydat svědef tví
o tom, co bylo.

Návštěva
Sklizeň plevele
Je páteční odpoledne. Spolu s dli uhou kolonou aut přejíždím e Čechy ze
severu na jih. Bolí mě oči, mám po it,
že mi přes ně zlá víla přetáhla šedý zá
voj. Auta kolem nás zběsile pádí. Lidé
v nich mají sevřené, zlé obličeje. Uj ždí na své chalupy, pokusí se aspoň ía
dva dny u n iknou t do svého své a.
Zavřou dveře na petlici, pokusí -.e
zapom enout. Marně. Návrat v ned sli
večer nutný. Šedé nebe leží nehýb iě
nad krajinou. Om lácené, špinavé
dom ky kolem silnic. Do uší se vkráv á
tichá m elodie. Čechy krásné, Čecí y
mé. Blíží se podzim. Plevel v příko
pech narostl po pás. Kam jste se po
děly, modré chrpy a rudé vlčí máky
mého dětství? Ú roda dorostla, bud< me sklízet. Naše setba stojí kolem
cest. Lopuch, lebeda.
všeobecné ideály slobody a hum anity
vym ěnili za osobné korýtka m oci a
majetku. V památi národa však zostí nú ti, čo sa nepokořili, nekapitulovali
a nezapredali sa. Tým patři aj budúcnosť. Tí sú nádejou 1'udstva.
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M am inko, k někomu přijeli západní
Němci. Vyhlížíme z okna. Normální,
spokojená rodinka. Jedna hlava, dvě
oči, dvě ruce, dvě nohy. Ničím se ne

liší od nás, dlo u ho le tých obyvatel
paneláku. Jen jejich auto se ostře od 
ráží od houfu trabantů a škodovek.
Ke komu asi přijeli? A ť je to, kdo chce,
mají sm ůlu, není doma. Rodinka se za
chvíli zklam aně vrací. Jen hlava ro d i
ny se opozdila. Stojí u zadního vcho
du a pokradm u močí. Jsem p obouře
ná, uražená. Pak najednou odložím
brýle mámení, které si nasazuji každé
ráno, abych přežila, a vid im . Nevlídný
panelák, věčně ověnčený šňůram i
prádla. V ypelichaný trávník s odpad
ky rozházeným i kolem popelnic. Za
rostlé záhony, plné cigaretových
špačků. Kupu loňských opadaných
vánočních strom ečků. Současně si
uvědomím naprostý nedostatek ve
řejných záchodků v této zemi. Vedle
mě tiše říká můj syn: "Víš, maminko,
kdybych já přijel k rozbitém u venkov
skému stavení a m oc se mi chtělo, tak
bych taky . . .
Civilní obrana
Mámo, sbal mi batoh, zítra ho musí
me mít do školy. To je otrava, v sobo
tu do školy. N ic si z toho nedělej, mám
také branné cvičení. Maminko, půjčíš
mi tvůj šátek, ten červený, puntíčkovaný, co se mi tak líbí? A nezapomeň
mi dát do batohu igelitové pytlíky na
ručičky. A co budete vlastně dělat?
Maminko, my budeme tam, kde to
bouchne!
O dpoledne hážu do pračky zm ač
kaný puntíčkovaný šátek. Musím ho
vyprat, hrdě hlásila, že s ním prošla
zam ořeným územím. Večer hladím
rozcuchanou spící hlavu v postýlce.
Ta hlava netuší, že máma je v okres
ním štábu civiln í obrany a přesné ví,
jak by to vypadalo, kdyby to opravdu
bouchlo.

Stala jsem se druhoatestovaným
lékařem. N ěkolik měsíců dřiny, pak
zkouška na O nkologickém ústavu
v Praze. Čeká mě zasloužená a jediná
odměna. Jsem předvolána na štáb
civilní obrany. Paní doktorko, vzhle
dem ke kvalifikaci, které jste dosáhla,
jste na přání ředitele OÚNZu navrže
na do funkce velitele radiačního druž
stva. Jste jediná v okrese, kdo má pro
tu to funkci vhodnou kvalifikaci. M ar
ně se bráním, blekotám cosi o tom, že
si nepřeji, aby byla válka a nehodlám
se na ni chystat. Nakonec musím
přijm out.
Můj souhlas mi dává možnost po
znat nesm yslný systém, který by nás
měl ochránit v případě války. Počítám
m egatuny atom ových bomb, maluji
barevným i pastelkami do mapy měs
ta, ve kterém žiji, rozsah postižených
zón. Napadá mě vtíravá myšlenka. Co
když nepřítel zahájí válku právě v oka
mžiku, kdy nebudou k dostání pastel
ky? V socialism u je běžné, že stále
něco chybí! Počítám přeživší a raně
né, o ty zbývající se už zdravotní štáb
starat nebude. Chystám se na válku
a vím, že je din ý vyhovující protiradiační a protitla ko vý kryt, který
vlastní moje stotisícové město, pojme
dvacet lidí.
Hodný člověk
Na naše oddělení jezdí dva výtahy.
Nákladní, na převoz stravy a těch
pacientů, kteří už nemohou opustit
oddělení po svých a malý, osobní,
pro nás — zaměstnance. Pacienti bez
doprovodu zdravotního personálu
nemají na výtah nárok, jezdí na černo
nebo stoupají do pater po schodech.
Malý výtah je zdrojem zábavy pro
celé oddělení. Občas zůstane viset
v mezipatře a postižený pasažér dlou
ho zuřivě zvoní, než ho přijde někdo
z údržby vysvobodit. Zábava je tím
větší, čím výše postavená osoba
uvízne. První místo zaujímá pan p ri
m á ř s p řá te le n é h o re n tg e n o v é h o
oddělení. Správa špitálu se jednoho
dne rozhodne naše pracovní podm ín
ky vylepšit. Přijdou muži v m ontér
kách, zatím co my běháme po scho
dech, několik dnu pilně pracují. Celý
výtah vypolstrují rudou koženkou.
Prostoru na dýcháni ubyde, výtah
zůstává dál stát v mezipatře, ale je to
paráda! Prohlašuji neomaleně, že ve
výtahu to te ď vypadá jako v bordelu.
Hned druhý den se na rudé kožence
objevuje nápis: Tesárek je vůl. Náš
zřízenec ho musí pečlivě smýt, ale
další dny se objevuje znovu nem ilo
srdná charakteristika ředitele nem oc
nice, tentokrát v důvěrnějším prove
dení: Eugen je vůl. Někdo má zřejmě
nesmírnou potřebu sdělit ostatním
to, co všichni dávno víme. Je zaháje
na vleklá válka mezi prim itivním lite
rárním autorem a naším zřízencem
Otou. Když si Otík pořídí černou
barvu ve spreji, kterou ničí hanlivé

nápisy rychle a spolehlivě, sáhne
autor ke kapesnímu noži a začne svou
pravdu rýt do koženky. Pod červenou
barvou se objevuje náplň čalounění,
bordel začíná mít ten správný ráz.
Znovu přijdou muži v m ontérkách a
usilovně pracují. T entokrát někdo
vybral koženku méně nápadné, hně
dé barvy. Literární talent neumlčíš.
Jednoho dne přichází objekt oslav
ných nápisů k nám na oddělení. Otík
se k němu nenápadně přitlačí a říká:
"Pane řediteli, vy jste tak hodný č lo 
věk. Já nevím, proč o vás ty lidi ve
výtahu tak ošklivě píšou."
Emigrant není člověk
Jmenovala se Marcela; všichni
jsme ji znali jako Marcelu, příjm ení
není důležité. O nkologické oddělení
hýčká pacienty, kteří přežili. I pro paní
prim ářku je Marcela.
Poprvé se u nás objevila před deseti
lety. Krátce před porodem zjištěné
rozsáhlé p o stiže n í n itro h ru d n íc h
uzlin. Místo porodnického stolu ji
čekal rozhrkaný stůl pod rentgeno
vým přístrojem na našem oddělení.
Byla to senzace špitálu, většina lidi
nevěřila, že přežije. Přežila a porodila
zdravé dítě Nemoc se dala na ústup!
Za několik let po porodu nemoc
zaútočila znovu. S naší pom ocí a díky
své nezdolné povaze opět přežila. Na
holou hlavu nasadila paruku, vypouš
těla sukně podle toho, jak vlivem
léčby vypouštěla či ztrácela kila. Asi
za rok je zase fit a dochází na odděle
ní jen na kontroly. Vždycky dobře na
laděná, s životem si moc problém ů
nedělá, alespoň na povrch to tak vy
padá. O patří nám všem nedostatkové
obroučky k brýlím . I paní prim ářka
má nové obroučky.
Loni na podzim přišla do ordinace
místo M arcely ubrečená maminka.
Marcela o dovolené em igrovala do
západního Německa. Máma ždímá
v jedné ruce kapesník, v druhé navští
venku německého praktika. U klidňuji
ji, slibuju do týdne sepsat potřebnou
lékařskou zprávu. Sama nejsem moc
klidná, při listování tlustým ch orobopisem mi běhá mráz po zádech. S ta
kovou chorobou se vydat do světa, co
tě to napadlo, holka bláznivá! Počí
tám dávky záření a cytostatik. Ten,
kdo bude Marcelu v budoucnosti léčit,
musí znát všechny údaje, aby mohl
pom oci. Dva dny předtím, než mám
zprávu předat, mě překvapí chřipka.
V duchu mám předsebou ubrečenou
mámu a tak se ještě s teplotou stavím
na oddělení. Zprávu dám sestře, která
slíbí, že ji předá do správných rukou.
N ikdy se už přesně nedozvím, zda
zapracovala náhoda nebo zlý úmysl.
Zpráva putuje do rukou paní prim ářky. Té soudružky prim ářky, která jen
o dva roky dříve než já složila lékař
skou přísahu. Podle svých vědomostí
a m ožností budu pomáhat každému,
kdo bude moji pom oc potřebovat.

Kdo z nás si může osvojovat právo
rozhodnout, komu pom oci a komu
pom oc odm ítnout? Soudružka p ri
mářka ví, byla na mnoha školeních
náležitě poučena. Em igrant není č lo 
věk. Zpráva pro německého lékaře
putuje do koše, máma odchází s prázd
nýma rukama. A já mám další černý
puntík.
Kulturní zážitek (Irina)
Špinavá, zaplivaná tramvaj mě dnes
podruhé unáší k městu. Při vystupo
vání se ve dveřích srazím s Irinou.
Obé jdeme na schůzi Purkyňovy spo
lečnosti, obě jdeme pozdě. Nalíčená,
elegantní, všechny hadříky, které má
na sobě, si píchá doma sama. M anžel
ka kolegy z oddělení, přesvědčeného
m ladého kom unisty. Nadějná lékařka
s tím správným rodinným zázemím,
které mě naštěstí vždycky chybělo.
Funíme rychle do kopce, aby zpož
děni nebylo tak velké. Je hrozně upo
vídaná, na mé odpovědi nečeká a ta k
pomalu vypínám svoji pozornost a
přem ýšlím si, rovnám v hlavě starosti.
Co bude třeba zítra nakoupit, co jsem
dnes nesehnala, kolikrát ještě budu
muset jít do města, abych dcerce
sehnala boty na zimu ve správné veli
kosti a únosné ceně. Najednou zbys
třím pozornost. Vysvětluje příčinu
svého zpoždění. Přijeli známí, ne
ohlášená návštěva, a musela se jim
přece věnovat, když přivezli takovou
pozoruhodnost. Cože to přivezli? Pře
ce katalog Neckermanna a dokonce
na letošní rok! Irino, co blbneš, proč
to prohlížíš, vždyť je to jen k naštvání!
Elegantní žena nejlepších let s vyso
koškolským vzděláním se na mě ne
věřícně podívá a vyčítavě říká: “ Ty jsi
tam byla, tys to všechno viděla na
vlastní oči. Ani nevíš, jak ti závidím.
Já se večer usadím do křesla, roz
svítím si lam pičku a všechno si to
prohlížím. J e to pro mě stejný kulturní
zážitek jako pro tebe třeba čtení Anny
K areniny.”
Zasloužená odměna (Magda)
O ctly jsme se na stejném oddělení,
ve stejném pracovním zařazení. O b
cházíme postele s pacienty, dlouhé
hodiny bušíme do stroje dvěma či tře 
mi prsty jejich propouštěcí a úm rtní
zprávy. Společně obýváme jednu ma
lou místnůstku, ve které vyšetřujem e
pacienty, přijím ám e návštěvy jejich
příbuzných, svačíme a ve vzácných
chvílích vedeme řeči.
Ona půl roku po prom oci, já se sta
rám o onkologické pacienty už devá
tý rok. V době, kdy jsem sestavovala
své první ozařovací plány, končila
devítiletku. Vážná, fantasticky usedlá.
Když s ní mluvím, mám někdy chuť
udělat mezi řečí kotrm elec, abych
rozbila tu vážnou nudu a vyloudila
úsměv na odměřené tváři. Občas
vznikne nedorozumění, pacient vy-

svétluje na am bulanci, že ho léčila ta
mladá paní doktorka, všichni myslí na
Magdu, nakonec se zjistí, že ležel
u mě.
N adprům ěrně inteligentní, červený
diplom , vždy samé výborné, státní
zkouška z an gličtin y, v poslední době
se připravuje na státní zkoušku z ruš
tiny. Nechápu, jak při své in teligenci
může být členkou strany, po dvou
měsících vzájem ného oťukávání to
nevydržím a přím o se zeptám. V yprá
ví mi historku, která jí připadá k sm í
chu, mě je z ní do pláče. Za studií, při
zkoušce z histologie, nadiktovala
jedné propadající studentce všechny
odpovědi. D obrá víla se jí náležitě
odm ěnila. Sama členka strany, navrh
la svou zachránkyni za kandidátku.
Pak už zafungovala jen starostlivá
maminka, právnička, která nezkuše
né dcerce poradila, že podobnou čest
není užitečné o d m ítn o u t . . .
Jak ]sme málem vyhráli
P řihlásila jsem vás do soutěže ke
čtyřicátém u výročí osvobození. Bum,
bác. Paní prim ářka je velice ctižá 
dostivá, co se týče angažovanosti
svých podřízených; nemá cenu o d 
porovat. K velkém u překvapení zjiš
ťuji, že mě vybrala jako velitele d ruž
stva. Nevím, proč právě v tom hle pří
padě ctí můj věk, ale pohotové se chá
pu výhody, kterou mi poskytuje mé
vedoucí postavení. A m eričany nedo
kážu zapřít a tak dějiny osvobození
dostane Libor. D ějiny revolučního
odborářského hnutí věnuji Magdě, je
právě na začátku své odborářské
kariéry, ať se holka snaží. Sama si
nechávám d ě jin y s o c ia lis tic k é h o
zdravotnictví, musela jsem je papouš
kovat nedávno při atestaci. N espole
hlivou Blanku jm enuji náhradníkem .

Nezklame mě, nechá klidně umřít
bratrance, kterého nikdy neměla, a
v den soutěže si vezme volno na jeho
pohřeb.
Jak je vidět, změníme profesi, sta
nou se z nás historikové. Zběžná po
rada. Pohled do kalendáře říká, že
krajské kolo navazuje bezprostředně
na O n ko lo g ické dny v Brně. Služební
cesty autem jsou už dávno v našem
špitále zakázané a my se nehodlám e
trm ácet vlakem je d e n den do Brna,
dru h ý den do Usti. Takže vyhlašuji
je d in ý úkol: Za žádnou cenu nesmíme
vyhrát okresní kolo! Papíry s pečlivě
vypracovaným i odpověďm i, které za
nedlouho všichni dostanem e, ig n o ru 
jeme.
Konečně se přiblížil kýžený den.
Ráno je zahájení, soutěžících d ruž
stev je to lik, že se na nás dostane řada
až po obědě. Přicházíme do soutěžní
místnosti. Chováme se nemožně. Na
syceni obědem obíráme šunku z ob lo 
žených chlebíčků, upíjím e kávu. K ne
libosti po ro ty si po vytažení otázek
nepíšeme žádnou přípravu. Bavíme
se pozorováním okolí. K našemu
překvapení je tu několik družstev,
která mají velkou ctižádost vyhrát.
Hra zůstává otevřená. N ikdo ještě
nedosáhl nejvyššího počtu sto osm 
desáti bodů.
Usazujeme se před porotu. Začíná
Libor. N ěkolika rozvitým i větami
oznam uje porotě radostnou zprávu,
že nás osvobodil Sovětský svaz. Po
rota boduje. Žasnu, nevěřím. Třikrát
dvacet bodů. N astupuje náš malý
ko m p jú tr Magda. Její kultivovaný
projev nemohl sko n čit jinak. T řikrá t
dvacet bodů. A je řada na mě. O ka
mžik zaváhání. Mám m lčet a všechno
zachránit? Pohlédnu na dychtivou
tvář ředitele nem ocnice, který se tyčí
v čele poroty a spustím. T řik rá t dvacet

bodů. A bsolutní vítězství. Každý do
staneme jeden hrnek z cibuláku a
zm ateně se vracíme na oddělení.
Radost drahé šéfové nezná mezí.
D ruhý den se šíří po špitále pověst,
že jsme p o d p la tili porotu.
Ušili jsm e na sebe pěknou boudu.
Na krajské kolo musíme. Budeme
reprezentovat špitál! Samozřejmě, že
je k dispozici auto a tři osoby jako
doprovod.
Opět káva a chlebíčky, aby se ti, co
zrovna nesoutěží, příliš nenudili.
Všechno ostatní je úplně jiné. O brov
ský sál plný lidi. Soutěžíme na jevišti,
mluvíme do m ikrofonu. Proti nám vá
žená porota. Poslechem předchozích
soutěžících zjistím , že se hodnotí spí
še um ělecký dojem, než věcný obsah
odpovědí.
Je řada na nás. Magda získá opět
plný počet bodů. L ib o rtro š k u škobrtá
v řeči (nedivím se mu, vytáhl si ná
sledky roku šedesát osm) a ztrácí dva
body. Já ztratím jeden bod u ko rp u 
lentní nerudné soudružky. Družstvo
mě utěšuje, musela bych prý mít
aspoň o dvacet kil víc a miň se usm í
vat, abych u této osoby uspěla.
Situace začíná být správně napína
vá. První místo získalo samozřejmě
Ústí. My budeme bojovat ještě s je d 
ním venkovským družstvem o druhé
či třetí místo. D oplňující otázka —
úloha rozhodčích komisí v ROH. Na
sazuji ko m p jú tr M agdičku. Porota
žasne, porota se diví. S oudruzi v prv
ních řadách tají dech. Porota znovu
boduje, je rozhodnuto. V obrovském
sále je ticho, pak vypukne bouřlivý
potlesk.
Rozdávání cen. Skleněná lisovaná
mísa pro každého z nás za druhé mís
to. Předsedkyně Krajského výboru
ROH nám dojatě potřásá rukou a mně
se om louvá. Ví, že porota nebyla spra
vedlivá. Z asloužili jsm e si první místo,
ale nemáme ztrácet naději. U rčitě
budeme slavit všichni ještě padesáté,
šedesáté, osmdesáté výročí . . .
Jak jsem dvakrát nebyla v obraze
aneb Dvakrát Černobyl
V e lk ý Č e rn o b y l

K O L Á Ž PAVEL T A U S S IG

Píše se jaro roku 1986. Jsou pře
krásné, slunečné dny, sluníčko vy
táhlo zelenou trávu, strom y se obalily
listím, i v Čechách to touhle dobou
vypadá velice utěšeně. V poslední
době mám velké starosti a často se
mi stává, že vůbec nevím, o čem jde
řeč. Zkrátka, nejsem v obraze, jak se
říká. N ejinform ovanější člen naší ro
diny je syn. Při buzení pravidelně
tahám z jeho postele tranzistorové
rádio. Po otočení knoflíku se ozve
správná znělka, nemusím přeladit.
Mámo, na Hlasu jsem včera slyšel,
že v Rusku bouchla elektrárna. Cože
bouchlo? Přece atom ový reaktor, má
mo. Zatrne mi v zádech. Jsou dva pří
pady, kdy může atom ová energie
ublížit. O prvním radši nemluvit,

stejně už by nás to nebolelo. D ruhý se
může stát kdykoliv a kdekoliv. Havá
rie.
Pouštím své starosti z hlavy a začí
nám se pídit po inform acích. Naše
zprávy stručné oznámí následující
den večer, že došlo k malé nehodě.
Reaktor je sice vyřazen z provozu, ale
jsou jen dva mrtví. Horečně přem ýš
lím. Nejméně čtyřikrá t v životě jsem
se musela naučit, jak vypadá atom ový
reaktor. Dovedu si představit, kolik
má obsluhujícího personálu. Dva
mrtví? Co dělali ti ostatní, spali doma
v posteli? Dvakrát jsem byla na nejvyšší úrovni přezkoušena, co je to
nemoc z ozáření. Zpráva nic pod o b 
ného nepřipouští. Co vůbec měli vtom
reaktoru? R adioaktivní prvky nebo
v tom pekli chleba? A co takhle vítr a
radioaktivní stopa? Hlas oznamuje,
že na polských školách dostávají děti
jód. I v Čechách jsou přece děti.
S hlavou plnou otázek odcházím
v pondělí ráno do práce. Na odděleni
je rušno. Kolega, který má doma tě
hotnou manželku, si už připevnil na
balkón ionizační kom ůrku a pokouší
se měřit úroveň radiace. Pacientka
v am bulanci se mě ptá, zda má o d lo 
žit zájezd do Leningradu. Nemám
reálné inform ace, ale letmý pohled
na mapu mě ujisti, že z Černobylu
je to do Leningradu stejně daleko
jako do Prahy. Nemůžu ji zodpověd
ně říct, že si pravděpodobně ani ne
pohorší, ani nepolepší. Na obědě mi
důvěrně sděluje kamarádka gynekoložka: Utíkej do lékárny, předepiš
si pro děti jód, uvidíš, že za chvíli ne
bude. Také že není, přicházím pozdě,
špitální lékárna už nemá ani krabičku
hotového jodového přípravku. Paní
m agistra mě uklidňuje. Přijďte za
chvíli, jódu máme dost, namícháme
vám Lugolův roztok. A jak je to vlast
ně, paní doktorko, s tím zářením?, vy
hledá mě kolega z urologie. Má doma
skoro čerstvé m im inko. Poraď, mám
mu dát jód, nemám? Přívalu podob
ných otázek jsou vystaveni všichni
lékaři našeho oddělení.
D ruhý den se konečně něco o fic iá l
ního děje. Máme oddílenskou schůzi.
Č ernobyl samozřejmě na programu.
Naše děti už jsou zajódované. Když
jsem lila do dcerky jódový přípravek
nevalné chuti, nemohla pochopit, že
musí tu odpornou věc polykat jen
proto, že někde daleko bouchla
elektrárna. Má nárok, bude jí teprve
osm let. Pani prim ářka uvažuje, co
dál. Má ideály, své děti užzachránilaa
ráda by pom ohla všem dětem v okre
se. Má už zjištěno, že zásoby jódu
v lékárnách stačí na přípravu Lugolova roztoku pro všechny. Telefonuje
okresní hygieničce. Tahle neprůbojná paní, dosazená do funkce právě
pro svoji povolnost, nedostala ještě
vůbec žádný pokyn shora a velice
váhá. Hygiena zářeni není její specia
lizace, rozumí jí stejně jako eskymáci

pěstování orchideji. Takže žádná o d 
pověď, otázka není vyřešena.
Vyřeší ji bez váhání a s okam žitou
platností soudruh ředitel, hned po
obědě. Svolá m im ořádnou poradu
přednostů odděleni. O kam žitý a na
prostý zákaz preskripce jodových
preparátů pro všechny lékaře. O ka
mžitý zákaz vydávání jakéhokoliv
jodového přípravku z lékáren. Kdo
bude přistižen . . . Naše oddělení je
obviněno z šíření paniky mezi obyva
telstvem. Paní prim ářka nenápadně
ztrácí své počáteční nadšení. Jsme
vlastně hrdinové, zajódovali jsme
svoje děti, i když je to zakázané. Těch
několik případů rakoviny štítné žlázy,
které se po letech vyskytnou navíc,
se určitě v tom obrovském množství
on ko log ických pacientů ztratí.
Týž den je uklidněno veškeré oby
vatelstvo. P oločas ra d io a k tiv n íh o
jódu je něco přes pět dní a tato doba
už uplynula. Laik může být klidný.
Mně zní v uších opakovaně m em oro
vaná poučka: Poločas radioaktivního
prvku je neměnná fyzikální veličina,
za kterou se rozpadne polovina dané
ho prvku. Polovina, pouze polovina,
vážení. Černá není bílá, i když nás o
tom už dlouhé roky přesvědčujete!
Následující den otiskuje Rudé prá
vo první konkrétní hodnotu úrovně
radiace na našem území. Do té doby
u nás nebylo naměřeno žádné zvýše
ní. snad. Hodnota je reálná, odpovídá
hodnotám , které ve stejný den naměří
náš fyzik na svém dozim etru. Musí
své hodnoty konečně pravidelně
hlásit na krajskou hygienu. Takže už
víme přesně. Celá populace je vysta
vena po dobu zhruba dvou týdnů asi
trojnásobku zářeni, než je běžné ra
diační pozadí. Je to menši dávka, než
ta, kterou jsme dostávali v době, kdy
se konaly jaderné zkoušky nad zemí.
Je to stejná dávka, jakou připouští
současná norma pro profesionální
pracovníky se zářením, lépe řečeno
její horní hranice. Pracuji se zářením
už patnáct let, o svou osobu se nebo
jím, ostatně jsem za to náležitě oho d 
nocena. Každý měsíc dostávám rizi
kový příplatek v patřičné výši. Mohu
za něj koupit bu ď d vě kila šu n ky nebo
deset tabulek čokolády pro své děti.
Napadá mě rouhavá myšlenka, zda
by všichni obyvatelé neměli dostávat
s okam žitou platnosti rizikový přípla
tek. Vím dobře, že je to nereálné. Kde
by se v Čechách vzalo to lik čokolády?
Dávno pracuji na radioterapii z pře
svědčení a ohrožuji tím jen sama sebe. Ale co moje děti? A kutní nemoc
z ozáření nemohou dostat, ale co
pozdní následky? Po nás potopa.
V
dalších dnech se život vrací do
norm álních kolejí. Napřed utrhuji
dětem od úst salát; když uvážím, že
stroncium a cesium už prošlo krava
mi. zakážu jim pit mléko. Bereme to
s humorem. Učím je písničku, která
se jmenuje Rumová vila a má dobový

refrén: Mlíko, od rakve víko. S ocia
listická zdravotní výchova v praxi.
Jsou stále jasné slunečné dny. Ze
lená tráva láká k tomu, aby se do ní
člověk posadil. Po každém deštíku
hodnoty radioaktivity naměřené na
trávě prudce stoupnou. Je kr.ásné
jaro roku 1986. Radioaktivita, která
u nás ze začátku nebyla zvýšena, se
dle denních zpráv Rudého práva ne
ustále snižuje. N ěkolik set kilom etrů
od nás umírají lidé navzdory trans
plantaci kostní dřeně a obětavé po
moci lékařů z té druhé, špatné strany.
O ficiální agentura už přiznává něco
kolem třice ti obětí! Moje vědom osti
o nem oci z ozáření byly správné. Ne
těší mě to.
M a lý Č e rn o b y l

Od předchozích událostí up lynulo
něco přes měsíc. V lidech zůstalo
vědom í o existenci radioaktiovního
záření, hořký pocit, že v případě ja
kéhokoliv ohrožení nebude brán na
jejich m aličkosti zřetel. Mluví se o p o 
trestání zodpovědných pracovníků
v Rusku.
Pomalu se vracím ke svým staros
tem. Práce je hodné, pacientů ne
ustále přibývá. Opět porucha na ko
baltovém ozařovači. Je to stará ra
chotina, která měla mít už před něko
lika lety generálku. Nejsou peníze.
Poslední porucha mé nevzruší, je to
opět jen organizační práce navíc.
Pacienty je třeba přeřadit na zbývající
ozařovače, u některých o ddálit zahá
jeni léčby.
Druhý den ráno vycítím, že se něco
zvláštního děje. Něco visí ve vzduchu.
Jako to likrá t předtím, musím jít pra
covat za pani prim ářku, která je na
nějakém důležitém jednáni. Když se
po ní k poledním u sháním, upozorni
mě sestra, ať jí radši dnes nechodím
do cesty. Zase nejsem v obraze. Ran
ního kávového dýchánku, na kterém
šéfka sděluje sestrám mezi zajíma
vostmi ze své rodiny důležité služební
věci, jsem se nezúčastnila. Učila jsem
se někde v koutku angličtinu. Sestry
se na mě udiveně koukají, pak začnou
ochotně vysvětlovat.
Včera někdy po obědě došlo na
ozařovně k poruše. Pacient byl od
velen, laboranti vrátili autom atický
kobaltový izotop z ozařovací polohy,
rozsvítilo se příslušné signalizační
světélko. Vše je v pořádku, vstup vo l
ný. Náš technik rozbalil v ozařovně
své nádobíčko a začal odstraňovat
poruchu v elektrické instalaci. Praco
val asi dvě hodiny, poslední půl ho
diny mu pomáhal fyzik. Laboranti po
píjeli kafe a občas je přišli povzbudit.
Někdy kolem třetí přišla do ozařovny
mladá laborantka a nezkušené mládí
proneslo osudovou vědu: "Co když
vám to tu září?” Vrchní laborant při
běhl s dozimetrem. Zářilo to. Záření
neucitíš, nenahmatáš, nevidíš. To
neznamená, že kolem tebe není. dozi-

Bojím se svých přátel
Bojím se svých přátel zeptat se, co
dělali te n to pátek a sobotu. Stydím se
za ně předem ; jaké vým luvy, jaké ne
uvěřitelné konstrukce a argum enty si
vym yslí, p ro čta m šli. Bojím se do ko n 
ce d o tkn o u t se to h o to tém atu jen
z povzdálí, aby se přátelé a lidé, jichž
si vážím pro jejich evropské myšlení,
charakter a opovržení k režimu lži a
násilí, n áho d o u n e p o d ře k li, aby
s předstíranou ledabylostí a rozšaf
ným tónem m im ochodem n e p ro h o d i
li: "letos jsem tam šel. vž d y ťje to stej
ně jedno." — Cítím se být v m enšině a
nechtěl bych být úplně sám, alespoň
iluze ať mi zůstane.
Původně jsem myslel, že si udělám
ja kýsi s o c io lo g ic k ý m in ip rů z k u m
mezi svými přáteli a znám ým i o jejich

lidské poctivosti, nebo ch ce te -li o b 
čanské odpovědnosti — na je jic h ná
zory se ptát nemusím, ty znám už
léta — rychle jsem toho však nechal.
Nemám na to zkrátka odvahu; nedo
kážu se vyrovnat s pocitem , že jsem
ve vlastní zemi cizincem , že jsem buď
blázen, d o n kich o t nebo jakýsi o m y
lem přeživší brontosaurus z dob kdy
ještě žili p rim itivn í Havlíčkové a Ma
sarykové a vůbec lidé, kteří jednali
podle toho, co vyznávali a říkali, co si
mysleli.
Proboha, opravdu nejsem naivní?
N arodil jsem se přece v této zemi,
vyrostl jsem za války, dospěl v období
tuhého (tenkrát ještě nereálného,
pro to že b u d o va n é h o ) s o c ia lis m u ,
prožil jsem tedy salto m ortale osma-

m etry vědí své. Pole bylo okam žitě
vyklizeno. Pouzdro s izotopem bylo
dodatečně navráceno ručním ovlada
čem do bezpečné p olohy ve stínící
hlavici přístroje.
Ten správný poplach nastal druhý
den. Hlášení na všechna kom petentní
místa včetně stra n ických orgánů
okresu. My přece nejsme tak liknaví,
jako ty černé ovce, co zavinily Č erno
byl! Vedení špitálu opět v pohotovos
ti. Zákaz vstupu na ozařovnu do o d 
volání. K rim inálka na krku. Ani tihle
zvláštní lidé nesmí na ozařovnu, ostat
ně vůbec se tam nehrnou.
A co naše hlavní obět? Všichni ho
litujem e. Pracuje na oddělení teprve
dva roky, je obětavý, stále usměvavý.
Za dva dny měl odjet s rodinou do
Jugoslávie. Proč to schytal právě on?
Je mu nabrán krevní obraz a osobní
film ový dozim etr je odeslán do Prahy
k odečtení dávky. H odnoty krevního
obrazu jsou varující. Výrazná eosinafilie, posun doleva. Šéfka tele fo n icky
konzultuje výsledek s pražským pro
fesorem, který má s podobným i p ro 
blém y největší zkušenosti. O dpověď
je jednoznačná, jde o časné změny po
ozáření.
V eřejnost prožívá sam ozřejm ě vše
s námi. Vzrušení je velké. Syn přinese
ze školy zaručenou zprávu, že na na
šem oddělení došlo k výbuchu kobal
tové bom by. Kolegové z ostatních
oddělení po nás p o ku ku jíse so u cite m
v očích.
Paní prim ářka se tentokrát snaží.
Změny v krevním obraze přetrvávají a
tak zařídí postiženém u hospitalizaci
na K linice pracovního lékařství v Pra
ze. M ísto m ořského pobřeží špitální
postel.
A právě tady nastává důležitý zlom.
Několik dnů se nedozvíme nic d ůle
žitého. Pak se náš pacient urychleně
vrací na m ateřské pracoviště a je mu
dokonce dovoleno pracovat. H odno-

ty krevního obrazu zjištěné v Praze
byly údajné norm ální. H odnoty zjiš
těné u nás jsou zpochybněny, co
chcete na okresním špitále! Ostatně
sklíčka s krevními nátěry jsou už dáv
no umytá. Dávka záření propočítaná
i naměřená dozim etrem povážlivě
klesla. Na oplátku se k našemu vel
kému překvapení dozvídáme, že naše
expozice není hodnocena podle mě
síční dávky, ale dle dávky čtvrtletní a
ta je sam ozřejm é m nohem vyšší!
Prim ářka je opět nařčena z nezod
povědnosti a šíření paniky. Pokradmu
si mě hořce stěžuje: “ Už nevím, jak se
jm enuju. Udělali ze mě vola."
a

A ž přijedete do Kitcheneru, navštivte
krajanskou
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šedesátého a následnou norm alizaci.
Nedělám si o nás nejmenší iluze; Češi
nejsou Finové, aby se bránili stoná
sobné přesile, nejsou ani Jugoslávci,
aby vzali flin ty a šli do lesů a nejsou
ani Poláci, aby se u c h ý lili do ilegality.
M oderní společnost dává je d n o tliv 
ci málo příležitosti o něčem přím o
rozhodovat (od toho jsou specialisté
a odborníci) a to ta litn í společnost
pak nedává žádné. Nedává ani m ož
nost legálně protestovat, když se ně
komu něco nelibí. Jednu věc ale chce.
Chce, aby lidé jednotlivě a každý sám
za sebe ji čas od času pochválili, aby
ustrnuli v němém úžasu nad tím, jak
to báječně dělá, jak osvíceně řídí je 
jic h osudy. Chce, aby lidé čas od času
p řišli a složili jí předepsanou p o klo 
nu, jakési prohlášeni loajality. Dělá to
jednak z poněkud nejasných pohnu 
tek své sadom asochistické povahy a
zavedeného rituálu, ale také ze zcela
jasných důvodů jakéhosi generálního
alibi před sebou samou, ostatním
světem a zejména před vlastním i pod
daným i — vždycky může legitim ně
prohlásit: “ Vždyť jste s tím sou h lásili!”
To, že se tom u říká "vo lb y” , je pou
ze součástí rituálu a každý to také ví,
žádá se pouze, aby se lidé dostavili a
zvolali "Vivat!" a proto, jak také každý
ví, je třeba to nedělat. Moc je však
přesto rozhodnuta si to vynutit. Jak?
Nu přece terorem , vládou strachu:
tem ným i a nejasným i výhrůžkam i,
drobným i ústrky, pom luvam i a mstě
ním se. Lidé však také vědí, že moc
byť to ta litn í je přece jen omezena. Je
omezena zvenku, ostatním světem,
před kterým jrtu s í své výhrůžky a svoji
mstivost ta jit a prohlašovat, že volby
jsou dobrovolné. Je ale omezena i sa
ma sebou, h yp e rtro fií sebe samé, totálností úkolů, které si sama klade,
bordelem, který neustále plodí. Zkrát
ka a dobře to všechno nestihne ani
evidovat, natož provádět. Je tedy na
lidech, jestli tom u strachu podleh
nou.
Nemyslím si tedy vůbec, že Češi a
Slováci mohou (i když by měli) pro
testovat kupříkladu proti raketám
SS-20 na našem území nebo proti
stavbě atom ové elektrárny v Teme
líně. Nesním o nějakých dem onstra
cích, o prolam ování plotu v M ilovi
cích, o rozdávání letáků na Karlově
mostě — to za nás zastanou rakouští
studenti, ale délá se mi zle z lidí, kteří
prohlašují, jak jim režim leze krkem,
jak na něj serou a ze všeho si prý děla
jí švejkovskou srandu, ale ve skuteč
nosti jsou podělaní (přesněji česky
řečeno předposrani) až za ušima a
srandu si dělají v nejlepším případě
jenom ze sebe. Délá se mi slabo z lidí.
kteří všechno vědí, ale nic nedělají,
kteří se jako uličníci po straně pošklebují, ale jsou stále připraveni po vzo
ru, nikoli Švejka, ale poloprďocha
Duba vždycky souhlasit se svým
okresním hejtmanem. Je mi na zvra
cení z lidí, kteří neustále žvaní o svo

bodě a dem okracii, ale když se po
nich chce, aby pro tu m ilovanou svo
bodu a dem okracii m aličko obětovali
— třeba jen chvilku strachu či nejisto
ty, tak se rozsypou.
Nechci tady opakovat všechny ty
žabomyší důvody, pro které ten či
onen z mých známých šel volit systém,
který má rád jako pes své blechy. Kaž
dý má něco: někdo dítě v jeslích, které
chce za deset let dostat na gym ná
zium (chlap jako hora, jenž se rád
v hospodě popere), někdo chce jet do
Jugoslávie (m oje vlastní žena), někdo
za příbuzným i do Rakouska (český
aristokrat, který byl v padesátých
le te c h d ese t le t v k rim in á le ),
někdo chce, aby mu povolili loveckou
flin tu (m atem atik, který od osma
šedesátého nevolil), někdo se bojí
o místo technika s ubohým platem,
někdo jen nechce, aby se přišli ptát,
proč nepřišel a někdo dokonce ne
chce na sebe ani upozorňovat —
obdivuhodná skrom nost.
Nechci také opakovat všechny ty
dětské argum enty á la: “ dvakrát jsem
nebyl a co se zm ěnilo?” . Jsou k smí
chu vysvětlení této m im ořádné oheb
nosti jako projevu nějaké zvláštní
ch ytrosti a ta ktiky matoucí vládu a
ukolébávající ji do pocitu falešného
bezpečí, matou však sami sebe, neboť
vláda dobře zná své papenheim ské a
ví, že v Čechách není vlastněani teror
zapotřebí — občánci se straší sami.
Vyslechl jsem desítky debat a naučil
se několik nových vtipů, které Češi
jako kom penzaci své zbabělosti s o b 
vyklou pohotovostí vyprodukovali.
Vím proto, že “ Nejlepší patří do uren” ,
a že když se nezúčastním, tak “ kom u
nisti zvítězí kontum ačně" atd. Do
zvěděl jsem se od o čitých svědků,
zřejmě jako důkaz posledních zbytků
studu a náhradou za projevenou sla
bost, popisy bom bardování T ripolisu
a poděšených Libyjců ostřelujících
raketami své vlastní město (montér),
paniky v Kyjevě v době Černobylské
havárie (fyzik), dozvěděl jsem se od
myslivce, který kamarádí s estébačkou, že Pinochet se dostal k moci
v C hile jen dík pětadvaceti pracovní
kům československé rozvědky, kteří
jako pomstu za osmašedesátý požá
dali v Am erice o azyl a vyzradili adre
sy všech spolupracovníků sovětské
rozvědky v celé Jižní Am erice a ještě
to drze Rusům do Moskvy oznámili
šifrou.
Vyslechl jsem také několik přímo
jánošíkovských historek, jak je d n o tli
ví “ v o lič i” současně prokázali neoby
čejnou statečnost a pom stili se reži
mu, který je ponižuje. Jeden dělník
pronesl sadu vzácných švédských
pilníků z dílny, druhém u se podařilo
provézt přes vrátnici pod pískem roli
lepenky, jeden jazykovědec nezapla
til policajtům pokutu za parkování,
jeden lékař na vojenském cvičení si
odvážně a proti rozkazu vyhrnul ruká

vy u maskáčů — všechno nep o ch yb 
ně činy vyžadující větší statečnost
než nezúčastnění se voleb.
S kličující nebyla ani tak faktická
ubohost historek a kom penzaci, ale
podivné přiškrcený tón zakrývaný
křečovitou rozum ností a násilným i
vtípky — ti lidé měli špatné svědomí,
byli poníženi, uvědom il jsem si. Pou
ze jeden, snad právě proto, že je psy
cholog z povolání, se z toho vykro u til
stařičkou fintou: své špatné svědomí
přesublim oval v naštvání: “ Každý,
kdo tady přijm e zaměstnání tak pra
cuje pro bolševiky a tím prakticky
pomáhá platit Kadáfího a vůbec celou
tu bandu — i ty chartisti, co mejou
vokna,” rozohnil se. A jak byl rozčile
ný, tak ještě dodal: "Já si jich vážím,
ale na druhé straně si musíme uvědo
mit, že kdyby do toho pořád nešťourali, tak nám Am erika už dávno dala
doložku nejvyšších výhod, a měli
bychom se lip .” Když jsem mu na to
odpověděl citátem z jeho oblíbeného
autora, že "mám moc rád, když takhle
lidi blbnou na kvadrát", tak po mě
jenom nenávistně blýskl brýlemi.
V
zájmu pravdy musím přiznat, že
v této české o rgii oportunism u jsem
zaslechl i několik opačných hlasů, a
kupodivu od lidí, od kterých jsem to
nejméně čekal.
Jedna drobná paní, matka dvou dě
ti, docela klidně prohlásila, že na ta
kové hlouposti nemá čas a skutečně
tam nešla. Jeden z d rže n livýtich ý člo 
věk řekl, že když ho pěstitelé žam
pionů, holubáři, nebo nějaký jin ý
obskurní spolek, se kterým nemá nic
společného, pozve na ples, tak tam
taky nejde — zbytečností a šaškáren
on se nezúčastňuje. Byl jsem pak
u toho, když toh o to apolitického m u
že středního věku navštívila den po
volbách jeho známá a chtěla si od něj
(dokonce pro svého syna) p ů jčit na
hrávky Kryla a Hutky. Muž se ji nejpr
ve zeptal, zda byla volit, a když p ři
svědčila, tak jí oznámil, že člověku,
který volí bolševiky, nemůže přece
půjčovat takové nahrávky; leda tak
částušky a ty zas on nemá. I když
nejsem moc zlom yslný, přiznám se,
že jsem pozoroval její protažený nos
s jistým uspokojením . Slyšel jsem
také, jak mladík (idealista, říkal jsem
si) odporoval houfu českých pragm a
tiků, kteří svorně tvrdili, že se přece
o žádné volby nejedná a že je také
úplně jedno, když tam půjdou, zatím 
co on jim vášnivě tvrdil, že to volby
jsou; že každý může volit, zda se tím
zařadí mezi čuráky jako jsou oni nebo
ne.
Dovolte, abych nepokračoval.
Normalizace se po patnácti letech
konečně podařila a národ dosáhl
m inim a — stavu protoplazm y. Jak ji
nak se dá vysvětlit, když kupříkladu
takový Ladislav Fuks, podle některých
tak zvaný “ slušný" spisovatel a podle
dřívější tradice tedy "svědomí náro

da” , zasedá přím o ve volební komisi.
V Čechách se už charakter nepoža
duje.
Přesněji řečeno, zarážející je jeho
nerovnom ěrná distribuce v populaci:
Na jedné straně je několik desítek
je d n otlivců (jako Havel, Battěk a ně
kteří další), kteří ač nenadávají, jak
je v Čechách obvyklé (nikdy jsem ni
koho z nich neslyšel m luvit o “ zasra
ných bolševicích"), jsou ochotni
snášet trvalou d iskrim inaci, ztrátu
ja k é h o k o li s lu šn é ho zam ěstnání,
pravidelné výslechy, nem ožnost ces
továni, ale i léta strávená v krim inále
pro to samé (aby se to tiž nemuseli
sami nad sebou pozvracet), pro co
drtivá většina ostatních, neustále na
režim nadávající, není ochotna risko 
vat ani rozhovor s nějakou bábou ze
sousedství nebo s kádrovákem v pod
niku.
Všichni to tiž dobře vědí, že režim
nechce jen absolutně vládnout, že
neusiluje pouze o totální moc, ale
chce být ještě, když ne milován, tak
alespoň uznáván; touží po legalitě,
resp. po tom, aby ho všichni jako le
gální uznávali — tak zní úplná d e fin i
ce totality. Ve skutečnosti jej však
nikdo nem iluje ani neuznává a každý
dobře ví, že by to neměl ani předstírat.
Jak to řekl jeden náhodou zatčený
příznivec Charty: “ Můžou mě vyhodjt
ze zaměstnání, můžou mě zavřít, m ů
žou mně i mým dětem zn ičit život,
dokonce mě můžou i odkráglovat,
ale nemůžou mě donutit, abych je měl
rád, abych si jich vážil a ani, abych je
bral vážně jako partnery.” To je po
slední právo utlačeného člověka, to je
ostatně přirozená reakce každého
tvora neinfikovaného oportunism em .
I zvíře padlé do zajeti volí navzdory
své situaci, zda bude vrtět ocáskem a
lísat se do přízně nového pána (buď
proto, že doufá ve větší misku s potra
vou, nebo v důsledku své otrocké po
vahy) nebo, když cesta na svobodu je
uzavřena, alespoň ignorovat svého
žalářníka, který pak dříve nebo poz
ději začne sám zajatému nadbíhat,
zvlášť když ví, že některá zvířata (ne
ovšem české p ro ve n ie n ce ) jsou
ochotna raději nežrat a zdechnout,
než aby se sm ířila se zajetím. Takový
postoj na faktickém osudu zajatého
ovšem nic nezmění, tak kupodivu
často dost změní na jeho vztahu kvězniteli — pohrdavé oči pardála za mří
žemi lim itu jí sebevědomí a moc kro titele jistě víc než panáčkování h o rli
vého voříška.

Když potom v neděli večer BBC c i
tovalo se svou obvyklou nepostižitelnou iro n ii hlášení ČTK, že: "Ve vol
bách, jejichž příprava a průběh se
vyznačovaly hlubokou dem okratič
ností, českoslovenští občané svou

Pestrost myšlenek pana prezidenta
P e s tro s t m y š le n e k n a š e h o p a n a p re z id e n ta E m ila H. —
p a rd o n , G us tó v a H u s á k a o d rá ž í p e s tro s t n a š e h o s o c ia lis 
tic k é h o světa, v n ě m ž o n I m y žl/e m e .

(Hlasatelka čs. televize)

Západ si tu to hlubokou m yšlenku dovoluje dokum en to
vat čtyřm i fo to g ra fie m i zveřejněným i v letech 1983-86 ve
stranickém týdeníku Tvorba. Zachycují pana prezidenta
Emila H. — to tiž Gustáva Husáka při pravidelných novo
ročních projevech.

1983
Při vstupu do nového roku 1983 vás všechny jménem
ústředního výboru KSČ a ústředního výboru Národní
fronty, jm énem československé vlády i jm énem svým
srdečně zdravím.

1984
Na prahu nového roku 1984 vás všechny srdečně zdra
vím jm énem ústředního výboru K om unistické strany
Československa a ústředního výboru Národní fronty,
jménem československé vlády a jménem svým.

1985
Srdečně vás všechny na prahu roku 1985 zdravím jm é
nem ústředního výboru K om unistické strany Č eskoslo
venska, ústředního výboru N árodní fronty, českosloven
ské vlády i jm énem svým.

1986
Na prahu nového roku 1986 vás všechny srdečné zdra
vím jm énem ústředního výboru K om unistické strany
Československa, ústředního výboru Národní fronty,
jménem československé vlády i jménem svým.

masovou účastí a svým hlasem pro
kandidáty N árodní fro n ty vyslovili
plnou důvěru vn itřn í i zahraniční po li
tice KSČ a všestranné spolupráci se
Sovětským svazem," hluboce jsem se
styděl za svůj národ, který zachvácen
podivnou kom binací únavy, schizo
frenie, chorobné zbabělosti a ryze
českého “ dém onu souhlasu" před
celým světem dokázal, že rezignoval

a že není schopen bez cizí pom oci si
připravit lepší (aspoň maďarský)
úděl.
To, že nemá ještě mnohem surověj
ší, zkorum povanější a prolhanější vlá
du, než jakou by si podle svého cho
vání nepochybně zasluhoval, se dá
přičítat snad opravdu jedině m im o
řádnému m ilosrdenství Hospodina,
který pro 65 tisíc spravedlivých* se

zdráhá tuhle upocenou kondelíkovskou Sodom u zahladit.
Moravius
1. června 1986
Podle o fic iá ln íc h čs. údajů se vo leb nezúčast
n ilo 65 728 o bča n u , 13 066 se jic h odvá žilo jit za
plentu, a nechci se tady pouštět do h ypotetických
úvah o tom . jak by asi režim znervózněl, kd y b y to
udě la li v šich n i, kte rým leži v ža ludku

aneb
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G O O D NEWS

PLAN
Kanadské důchodové pojištění
se změnilo k lepšímu od 1. ledna 1987 " " " T

Od prvního ledna 1987 došlo ke
změnám v kanadském důchodo
vém pojištěni. Tyto změny daji
Vašemu důchodu pevný a dlouho
dobý finanční základ. Je důležité
vědět, jaké výsady jsou k dispozici,
protože Váš důchod bude pro Vás
nebo pro Vaši rodinu představovat
základní měsíční příjem po od
chodu do penze, stanete-li se
invalidou, nebo zemřete-U. Nic
méně budete muset o tyto nabíze
né výsady zažádat, pokud si myslí
te, že na ně máte nárok. Následují
cí informace Vás seznamuji s nejdůležitějšimi úpravami. Jsou to
dobré zprávy!

Z v ý š en i in v a lid n íh o
důchodu
M á te -li n áro k na in v a lid n í d ů c h o d .
Váš m ěsíční příjem b ude p o d statně
vyšší. N apř. m a xim á lní in v a lid n í d ů 
c h o d b ude zvýšen z $487.00 až na
$635.00. Z ro vn a tak každý, k d o začíná
p racovat nebo se vrací do práce, bude
o právněn zažádat o In v a lid n í d ů c h o d
(o ctn e te -li se v takové s itu a c i), když
platí přísp ě vky po 2 ro k y během p o 
sled n ích 3 let.

Vdovský důchod bude
nadále vyplácen I po
uzavřeni nového
sňatku

Finanční zajištění
lepši budoucnosti

Jestliže pobíráte vd ovský d ů c h o d ,
od nyně jška budete na něj m ít nárok i
po uzavření n ového sňatku. M ůžete o
něj zažádat i zpětné.

N ové ú pra vy uvedou d ů c h o d o vé po
jiš tě n í d o větší fin a n č n í jis to ty . Právě
v té to dob ě V y a Váš zam ěstnavatel p ři
spíváte z ce lko vé h o výd ělku 1.8%. Kaž
dým rokem (až do r. 1991) se bude
te n to příspěvek zvyšovat o 0.2% a p o 
to m (až do r. 2011) to b ude o 0.15%.
B u d e -li Vám z výd ělku ode čítá n m a xi
m ální příspěvek, za pla títe v r. 1987 asi
o $26.00 více.

Děleni důchodu mezi
m anželi po rozvodu
J ste -li rozvedeni, každý z m anželů
má nárok na p o lo vin u d ů c h o d u , kte rý
si sp ole čn é p ře d p lá c e li. O d 1. ledna
1987 se d ů c h o d m ůže vyp lá ce t o dd ě le 
né, d o š lo -li k ro zcho d u m anželů nebo
d ruh a a družky.

Širší výběr možností
důchodového pojištění

Je stliže m anželé d ostávají d ůch o d ,
k te rý si spole čn ě během života p řed 
p láceli, m o ho u si zažádat o je h o o d d ě 
lené vyplácení.

m
I “

Health and Welfare
Canada

Zlepšeni
kombinovaného
důchodu
J e stliže máte n árok na in v a lid n í a
vdovský d ů c h o d zároveň, pak m a xi
m ální m ěsíční p říjem b ude od nynějška
zvýšen.

Budováni pevného
základu
Je o dp o vě dn o stí nás všech, a b y 
c h o m se na b u d o u c í léta fin a n č n ě p ři
pravili. Nové kanadské d ůc h o d o v é p o 
jiš tě n i poskytn e s iln o u zá kladnu. Je to
zdravý základ a záleží na Vás, zda na
něm začnete stavět. N ik d y neni p říliš
brzo nebo p říliš pozdě. D oufám e, že
začnete dnes!

zájem o podrobnější In
formace o těchto změnách, za
volejte (zdarma) na níže uvedené
tel. číslo nebo vyplňte kupón a za
šlete na:
M á ř o - //

CPP-INFO
P.O. B ox5400
Postál Station “D ”
Scarborough, Ontario
M1R5E8
Translated by: Západ

I ’d like to know m ore about m y new
C anada Pension Pian. Please send me
th e 'go o d new s’
in E n g lis h D in F re n c h D about
Retirement Pension
Disability Pension
Death & Survivor Benefits
Rsnsion Credit Splitting
Flexible Retirement
Financing your CPP

D říve byl d ů c h o d o v ý příspěvek na
děti nem ěnný, d o k o n c e i v případě, kdý
si oba ro d iče p la tili d ů c h o d a zem řeli
n ebo se stali inva lid y. K d y b y se to to
p řih o d ilo nyní. děti by m ěly n árok na
d v o jn á s o b n ý d ůch o d .

Rozděleni důchodu

O d 1. ledna 1987 jste o p rá vn ě ni d o 
stávat d ů ch o d již od 60 let. Na to to
m ůžete m ít nárok, i když neodcházíte
plné do d ů ch o d u . Je stliže ale začnete
brát d ů ch o d dříve než v 65 letech, b u 
dete m ěsíčné dostá vat méně, protože
jste ce lko vě méně p řisp ě li, a d ůch o d
b ud e te p o b írat déle. A n e bo ro zho d n ete -li se začít brát d ů ch o d až po 65 le
tech (až d o 70), Váš m ěsíční d ů ch o d
b ude vyšší. N orm á lně by se Vám měl
d ů ch o d začít vyp lá ce t v prvním m ěsíci
po 65. naro ze n in á ch . Každý následující
m ěsíc pak b ude d ů ch o d upraven o
0.5%. T a to úprava se bude provádět tak
d lo u h o , d o ku d budete d ů ch o d pobírat.

□
□
□
□
□
□

Další výhody týkající
se dětí závislých na
rodičích

Name

CANADA PENSION PLAN
f o t

Address

Citv
Province
Postál Code

Santé et Bien-étre sociál
Canada

03

Canada

Svět
O ta U lč

O terorismu
Činů přibývá řadou aritm etickou,
pub licita roste řadou geom etrickou.
Pořádají se konference, vznikají spe
ciální ústavy výzkum né a výchovné,
katedry a specializace v oboru "in te rnational te rro rism ” . Speciální nástěn
né mapy a na nich září hvězdičky akcí,
od prvního únosu letadla Palestinci
v Evropě (fiím , 1968) k únosu vlaku
Jižním i M olukánci (Holandsko, 1975)
až pak po nejčerstvější únosy, bomby
a vraždění.
Produkce speciálních časopisů a
knih je nemalá. K n ih v a n g lič tin ě m á m
na seznamu už asi padesát a tématu
se poněkud věnuji při výuce meziná
rodního práva v kapitole o meziná
rodní krim inalitě. Vecpávám tedy le
tištní granátníky ke starodávným i
novodobým pirátům , též k otrokářům
(dosud se vyskytujícím v A frice niko
liv jižní, ale severozápadní).
Stále čteme, že terorism us je "condem ned” — odsouzen, zatracen veš
kerým civilizovaným světem, což tak
zhruba vychází na značnou menšinu
obyvatel této zajímavými událostmi
kypící planety. Čím víc čteme, tím víc
nesmyslů se dozvídáme, ve zdrojích
akadem ických, populárních, elektro
nických. Přednese se premisa, polopravdivá či totálně lichá, a m noho
násobným opakováním ziská na vě
rohodnosti: to ť pak zrod oněch p lyt
kých tak zvaných konvenčních m oud
rostí ("conventional w isdom ’,) — ne
moudrosti.
Začněme s ilustrativním praktickým
cvičením:
BLUD, že terorism us je dítětem utr
pení, následkem příčiny, že je tedy
nefairové, nespravedlivé a nic neřešící
soustředit se na likvidaci palestinské
ho atentátníka (následek) a nikoliv na
likvidaci palestinského utrpení (pří
čina).' Co má ale zastřeleni p olicajtky
v Londýně z libyjského vyslanectví,
nebo zavraždění libyjského disidenta
' P alestince — na př. na rozdíl od daleko p o če t
nějších, po r. 1945 n ed o b rovo ln ě o dsu n u tých
su de tských N ěm ců — ze zrozeného státu Izraele
vesměs nevyháněli: vzdalovali se dob ro vo ln ě ,
p řed p o klá d a li, že dočasné, to vše na radu svých
nem o u d rých vůdců. Na rozdíl od Něm ecka, ze
jm éna západního, většinu příchozích a b s o rb u jí
cího, v arabském sousedství, na př. v Saudské
A rá bii, dávají p řednost p oskyto vat zam ěstnáni a
živob ytí asijským P akistáncum , ba i nem oham edánským K o rejců m před bezprizorním i palestin
ským i bratry. Je též-velm i sporné, k o lik vlastně
Ž idů a k o lik A ra bů síd lilo v oné divné zaslíbené
zemi začátkem to h o to století. Patrné víc Židů,
p řistěh o va lců zavádějících m odernizaci, hosp o 
dářský p o kro k pak p řita h u jící velenuzné moham edány z pouště.

v C oloradu společného s palestin
ským problém em ?
Ale i kdyby opak byl úplnou prav
dou, svět je dnes to lik kom plikovaný,
že vyřešení jedné křivdy by způsobilo
vznik křivdy jiné. N astěhoval-li by se
Arafat a jeho druzi do vládních budov
v Jeruzalémě a převzali-li by moc ve
státě, patrné by jim pak do sklepů pa
šovali bom by sio n ističtí podzemní
bojovníci, tak jak čin ili ve čtyřicá tých
letech: organizace Irgun vyhodila do
povětří hotel King David, způsobila
desítky mrtvol, na akci se podílel Menachem Begin, budoucí m inisterský
předseda. A jeho nástupce v úřadě,
Yitzhak Shamir, příslušník t.zv. Stern
gangu, se podílel na vraždě švédské
ho, o přim ěří usilujícího aristokrata
Bernadotta.
Ponechme ale historických rem i
niscencí nebo se nikam nedostaneme.
Důležité v téhle souvislosti je jen zdů
raznit zcestnost oné prem isy o násilí
a jeho přijatelnosti, om luvitelnosti.
s odkazem na ony fundam entální, ne
násilným i prostředky prý neodstranitelné příčiny.
BLUD, že výskyt terorism u je přímo
úměrný výskytu utrpení. Jaká to ja lo 
vá generalizace! D oporučuji se podí
vat na statistiky Světové banky o pro
dukci, příjm ech, životni úrovni a p rů 
měrné životní délce ve více než 170
zemích na této planetě. Není te ro ris
mu v nejchudších zemích, kde je nej
víc důvodů k vyjádřeni nelibosti nad
vlastním osudem. Daleko luxusněji se
žilo v Bejrútu než v indickém Benaresu. Baskové žijí v nikoliv nejchudši
části Španělska, a Chorvatsko je na
tom značně lépe, než několik p o ko j
nějších republik v téže federaci.
V Latinské Am erice si ještě tak před
dvaceti lety udržovala nejvyšši životní
úroveň malá, dem okratická, nikoho
doma natož venku neutlačujicí U ru
guay. Pohoda, leč prý k uzoufání nud
ná pro středostavovskou mládež a
vzdělance zejména. Tak se tedy po
starali o vzrušení, pustili se do pod
zemní, atentátnické, zabijácké č in 
nosti — zrodili se Tupamaros, měst
ští gueriláci. Ano, podařilo se jim
usm rtit některé reprezentanty establišm entu a z n ič itv z e m id e m o k ra c ii na
dlouhou řadu let. Regis Debray, ně
kdejší kamarád a spolurevolucionář
Che Guevary a nynější poradce pre
zidenta Mitterranda, o Tupamaros
napsal: “ Tím, že kopali hrob liberální
Uruguaji, vykopali si tak hrob vlast
ni." P o d a řilo s e jim ponouknout ospa
lou armádu k protiakci, k převzetí
moci. též k uvěznění a perm anentní
mu likvidování revolucionářů. Aspoň
tedy jednoho cile bylo dosaženo: pryč
s nudou, neboť, jak dr. Samuel Jo h n 
son kdysi dávno správné pozname

nal, nic víc nepomáhá k soustředěni
mysli než vědom í blížící se vlastni
popravy.
BLUD, že teroristé věří v rovnost,
svornost, bratrství. H istorie nám ale
mnohonásobně potvrzuje, že jsou to
zejména elitáři, masami dokonale
pohrdající. O Tupamaros se například
tradovalo, že bez doktorátu se zájem 
ce mezi ně s plným členstvím nedos
tal.
BLUD, že teroristé míní prosazovat
pokrok, byť tedy brutálním i m etoda
mi. V B ologni exploze na nádraží
způsobila sm rt desítek pasažérů. Pachatelstvi přisouzeno ultrapravicovým fašistickým m odernizátorům .
Pokrok?
S argum entací pokrokem šlapeme
na paty dalšímu BLUDU, že to tiž tero
rismus je prý naprosto m oderní feno
mén. Jak se pak tedy vypořádat s dě
jin n ým faktem nem oderního a nepokrokového počínání španělských
teroristů začátkem devatenáctého
století? Nejen že tito patriotě chtěli
vlast zbavit agresora Napoleona, oni
se strachovali i jeho novotářství a mí
nili znovu zavést pracovní metody
Svaté Inkvizice.
V
třicá tých a čtyřicá tých letech
m inulého století vycházela v Evropě
guerilácká literatura našeho m oder
ního ražení, s te rm in o lo g ií už tehdy
m aotsetungovsko-castrovskou (o bá
zích, osvobozených územích, pro d lu 
žované válce, atd.). A narchista princ
K ropotkin svého času napsal: "T ero
ristické činy jsou nutné, neboť roz
dm ýchávají nenávist k vykořisťovate
lům, zesměšňují vládce a ukazují je
jic h slabost." Vynález dynam itu v r.
1866 byl nadšeně vítán jakožto "u ltimate weapon” — dokonalá zbraň k ře
šeni všech p o litických a sociálních
Všem přátelům S ixty-E igh t Publishers,
C orpo ration , T o ro nto, Kanada
V posle d ní době se houfem v y s k y tu ji pom luvy,
že naše nakla d atelství zavírá, konči, krachuje,
b an kro tu je, chachá, došel mu dech. Všechny
přátele a přízn ivce ujišťujem e, že dosu d d ý c h á 
me pom ěrně zh lu b o ka, p lá nujem e už zase další,
š estnáctý ro čník na ro k 1988. kde b ude o pět pár
zajím avých titu lů , ne-li všech dvacet č ty ři nebo
(ívacet šest. Zdena i Jo sef S kvorecky jsou živi a
zdrávi, tak jak jim to p řálo s to vky váno čn ích b la
h o p řá n i a do nového roku v ykra ču ji nekulhajíce.
K do si přeje katalog na rok 1987. m ůže si na
psat na niže uvedenou adresu Většina čte n á řů a
p říznivců už ho jis tě má a má d o k o n c e p rvní tři
k n ih y ro čníku 87.
Všem, kteří nam přeji, d ě k u je m e z a přízeň, těm
kteří mají ono w is h fu ll th in k in g (česky snad přá
ni otcem m yšlen ky) bychom rádi řekli, aby ne
m ěli peči.
Z dena a Jo sef S kvo recky
S ix ty -E ig h t P ublishers. C orp.
Box 695, Postál S tation A
T o ro n to , On. M5W 1G2
Canada

problém ů. V New Yorku v r. 1894 ně
m ecký anarchista Johannes Most vy
dal knihu, poučnou rukověť Revolutionary U rban Warfare s dlouhým
instruktážním po dtitulkem o zachá
zení s výbušninam i a jedy.
A patrné víc se te ro ris tic k y zabíjelo
v devatenáctém než v to m to končícím
dvacátém století: zabíjení jak pánů,
tak km ánů. V období 1894-1914 usmr
ceno šest hlav států. Značně víc anar
chistů bylo pochytáno a popraveno.
BLUD, že teroristé jsou desperátní
tvorové, bez možnosti jiného, méně
krvavého řešení; že svět je neslyší a
proto jim nic jiné h o nezbývá než je d 
nat jak jednají. A že beztoho natolik
oddáni jsou své kauze, že ochotně, ba
i radostně o bětují svůj život.
Ementálské to tvrzení, podívejme
se do děr to h o to sýrce: jakým u trpe
ním byli zasaženi rudí b rigadýři či
banda B aader-M einhoff, jež by ne
mohli v dem okracii vyřešit dem okra
tickým i prostředky? Jestliže bažím
po rudé nirváně, pustím se tedy do
nikoliv nejkratšího či nejsnazšího vo
lebního boje přesvědčit veřejnost o
nádheře rudého způsobu života.
Nedivím se, že elitáře tato a lte rn a ti
va neláká. Jenže oni ať se pak též ne
diví, že je ještě dost soudných lidí,
jim ž volená metoda předělávatelů
světa neim ponuje a revanšují se te ro 
ristům nikterak neznám ým i prostřed
ky t.j. násilím.
Že by ultra re vo lu cio n á ř šakal Carlos byl natolik posedlý nespravedl
ností údělu Palestinců, když mu úděly
daleko horší a drastičtější (A fganistán, Etiopie, Indočína) jsou zcela
lhostejné?
Že by lib yjští zabijáci s d ip lo m a tic 
kým pasem šli do Evropy uplatňovat
svůj um, m otivováni ideou arabské
jednoty? Však "arabská je d n ota ” je
termín vzájemně se vylučující. Tito
bratři si s gustem vehem entně pravi
delně podřezávají hrdla už staletí.
A jak je to s ochotou umírat? Přípa
dy sebevražedného terorism u jsou
nečasté. Naprostá většina teroristů
chce žít, chce u n ikn ou t bez potres
tání.
Koncept m učednictví s rovnou ces
tou na nebesa si kultivují šítové (asi
česky; Shiites určitě anglicky), ú chylkářská m uslim ská m inorita — ale vět
šina v (nearabském ) Iránu. Ale i tam,
kde dvanáctiletí kluci vykračují na
minová pole proti iráckým tankům,
s dopisem pod čepicí od C hom ejního
pro Alláha, s žádostí o přednostní za
cházení na věčnosti, mezi těm ito vel
mi krátkodobě pochodujícím i se ne
vyskytují synové a vnukové význam 
ných představitelů státního a církev
ního života — ti všichni dávají před
nost dalšímu pobytu v to m to slzavém
údolí.
Kdepak, teroristé (též z Třetího svě
ta) voli raději H ilto n y než ú kryty ve
velbloudím trusem slepených ch a tr
čích. Před lety jsem se ve Španělsku

potkal, ba si i družně popovídal, s je d 
ním takovým bojovníkem za lepší
příští. Přijel v cadillacu, s alžírským
číslem, za volantem zářivá blondýna,
milenka, s niž re volucionář — osoba
to velmi tmavé pleti — zacházel spíš
otrokářským než jiným způsobem.
Přiznal, že také on má raději buržoazní pohodlí v tě ch to osvobozovacích
podm ínkách.
V
r. 1985 bylo lapeno několik na
násilí se podílejících Arabů v ňecku:
oblečeni jako ze škatulky, od Diora,
na nohou b o tičky v ceně několika set
dolarů. Že by kam ufláž či nedostateč
ná im unita vůči konzum ním svodům?
Každopádně tito bojovníci nedělávaji
dojem zájemců o spěšné splynutí se
svým S tvořitelem . Jsou spíš součástí
onoho "in te rn a tio n a l jet set" stylu —
z letadla do letadla, z je d noho do d ru 
hého m ezinárodního hotelu, o slasti
těla postaráno, navíc slasti spirituální,
a pracovníci západních sdělovacích
prostředků se m ohou p ře trh n o u t ve
snaze vyškem rat exkluzivní inter
view.
Dodávám h isto ricko u poznám ku o
tom, jak ledacos se přece jen opakuje.
V r. 1090 vůdce Hasan ibn al-Sabbah,
graduant u Qum u (sídla dnešního, leč
neméně středověkého C hom ejního)
zorganizoval elitní jednotku násle
dovníků, zvaných ASSASSINS (čili
vrahů, vrahounu, česky); slovo stvořili
Křižáci odvozením z “ hashishi" čili
praxe přivádět se požíváním hašiše
do tranzu, do extatických vidin, jak
zabíjením se kráčí přím o do ráje s vo
ňavými zahradam i a nádherně za
obleným i huriskam i. T o ť odm ěnou za
fanatism us, m učednictví, dobře to už
popsal Marco Polo a praxe se up la t
ňuje dodnes. Dneska v mercedesu,
tehdy trošku jednodušeji.
Za nejpadouštější pokládám BLUD,
že terorista v očích jedněch je bojov
níkem za svobodu v očích jinačích. Že
rozlišovat vlastně nelze, záleží jen na
m otivech činitele. Čili zas onen t.zv.
morální relativism us či "m oral equivalence", jím ž lze rozm ělnit a zto to ž
nit cokoliv: USA = SSSR, Grenada =
A fghánistán, populární to uvažování
v pokrokových, zejména západo
evropských kruzích.
A nikoliv neznámé v našich kruzích
severoam erických. Nedávno u nás ve
škole uspořádali fórum čili debatní
večer o terorism u. Byli pozváni čtyři
profesoři, já mezi nimi. Poučen z d ří
vějška, dostavil jsem se s m agnetofo
nem. Kdysi jsem si nahrál horováni
učenců a slávy provolávání C hom ejnímu za to, že unesl diplom aty a tak
porušil dva tisíce let staré m ezinárod
ní norm y, dosud dodržované i bídáky
m im ořádného kalibru.
Zasedli jsme, zapnul jsem mašinku,
abych tentokrát zaznamenal m onolog
kolegy, mezinárodně znám ého a uto
ra, a jeho lam entování, že neví, kdo je
terorista, a že to vlastně neví nikdo.
Začal jsem se s m yslitelem hádat.

Především jsem jemu a přítom ným
do p o ru čil k pořádném u produm ání
knihu Terrorism : H ow the Wesf Can
Win. vyšla v r. 1986 u new yorského
nakladatele Farrar. Straus a Giroux,
napsal ji Benjam in Netanyahu; m la
dý, m im ořádně atraktivní izraelský
velvyslanec u OSN. Jeho bratr Jonathan vedl,' a ja k o je d in ý z účastníků
život ztratil, v dosud nejúspěšnějši,
nejinteligentněji provedené a ntiteroristické akci, to tiž záchraně rukojm í
na ugandském letišti v Entebbe.
A u to r zform uloval tuto definici:
"Terorism us je praxe úm yslného,
system atického vražděni, m rzačení a
ohrožování nevinných osob za úče
lem způsobovat strach pro p o litické
cíle.”
Z hlediska teroristů, celý svět, s vý
jim kou jich samých, je vinen. J e to vy
hlášení války lidském u společenství:
kdokoliv, i sebeněžnéjši batole, může
být právem zasažen. Nicm éně jakási
preferenční hierarchie se vesměs d o 
držuje: škodit spíš cizincům než li
dem domácím, a mezi cizin ci si ze
jména vybírat občany Izraele a USA.
Vojenským cílům se teroristé nezříd
ka vyhýbají — však vojáci by se mohli
revanšovat s větší pravděpodobností,
než batolata. Potrpí si ale na m ilitaristicko u te rm inologii, vydávají "ko m u 
niké", oběti nevraždí, ale "popravují",
atd.
Tedy: 1. činnost (škodit); 2. oběť
(nevinní); 3. metoda (různá); 4. m oti
vace (nepřesvědčivá); 5. cíl (vesměs
nerealistický).
"A co tedy atentát na Heydricha?
Tak byl či nebyl to akt te ro rism u ?”
ozval se jeden z debatérú.
Ovšem že nebyl. Za válečného sta
vu příslušníci jedné branné mocí za
bili reprezentanta druhé branné moci.
Pravda, u čin ili tak v civilu, nikoliv
v uniform ě, pozbyli tak práva na pře
žití podle tehdy platné ženevské kon
vence z r. 1929 o válečných zajatcích
(P.O.W. Status). Šaty v tom to případě
dělají člověka a věru znamenají rozdíl
mezi životem a smrtí.
Kdyby ale Gabčík, Valčík, Opálka
tehdy šli ne po H eydrichovi, ale po
jeho nezletilých dětech, a ty zabili,
myslím, že akt terorism u v dnešním
porozum ění by byl spáchán.
Rovněž nepokládám za teroristu
onoho kamikadze mohamedána, co
za volantem nákladního vozu, nalože
ného třaskavinam i, vjel v Bejrútu do
am erických ubikací a zasloužil se
o sm rt svou a víc než 250 příslušníků
nám ořní pěchoty. Kdyby místo k pě
šákům vjel do mateřské školky — oblí
beného to cíle m nohých arabských
osvobozovatelů, te ro ristický čin by
byl uskutečněn v plné své podobě.
Únos civilistů, hrozba sm rti ru ko j
mím (a často nejen hrozba, ale i m u
čení a usmrcování) jako form a nátla
ku k dosažení jinak nedosažitelných
výsledků je krim inální vydírání v nejsurovéjší možné podobě. V mém chá

páni se ie n to s u p e rb la c k m a il neliší od
údajné praxe esesáků, když si prý
v květnu 1945 v Praze k tankům připoutávali české ženy a děti a tak si za
jis tili bezpečný (t.j. jinak nedosažitel 
ný) odjezd.
Třeba se i zm ínit o uskutečnitelnos
ti záměru: letadlo uneseno s hrozbou
sm rti všem lapeným, jestliže nebude
splněna podm ínka x — na příklad
propuštění odsouzených vrahů v Ku
vajtu.2 Kuvajt vyhoví. Ale v jin ých ze
mích by třeba byl vyděračský poža
davek ústavně nesplnitelný. Co když
by se třeba teroristům podařilo ukrad
nout atom ovou bom bu, načasovat ji
někde ve sklepě ve W ashingtonu a při
tikání oznamovat požadavky: propuš
tění všech vězňů nebílé rasy z am eric
kých krim inálů, závazek platby sto
m iliard dolarů k živení afrických
pseudostátů, rok co rok, na věky,
ovšem s přihlédnutím k inflaci. Tento
(dosud jen te o re tický scénář) jsem již
četl, nikoliv ale realistickou, realizo
vatelnou odpověď.
V souvislosti s úvahou o uskutečni
telnosti záměru, revolučního postulá
tu, nelze pom inout další kriterion, to 
tiž možnost, p říle žito st jinačího řeše
ni. Na rozdíl od Československa se na
karibském ostrově Puerto Rico, ústav
ně přifařeném k USA, pravidelně ko
nají zcela svobodné volby. Lze svo
bodně volit pro nezávislost ostrova,
leč tak se vyjadřuje necelých pět pro
cent veřejnosti. Zatrpklí, netrpěliví
osvobozovatelé se tedy dají na tero
rismus — čili místo "b a llo ts ” (hlaso
vacích lístků) "b u lle ts” (kule, střelivo,
zabíjecí nástroje).
V New Yorku tito zastánci nedemo
kratického pokroku vyhodili do po
větří irskou hospodu: čili zase násilí
na nesprávné adrese, a navíc v přípa
dě problém u, velesnadně řešitelného
nenásilnou cestou. Ovšem cestou
krušně nudnou a frustrující — jak totiž
přesvědčit P ortoričany, aby volili
2 Ú nosci lod i A c h ille Lauro požadovali p ro p u ště 
ni padesáti te ro ris tů z izraelského vězeni, mezi
nim i S am ir a l-Q ua n ta ri, zvaný "H rd in a akce Nahariya", akce p ře p a d n u ti izraelské věznice to h o 
to jm éna, kde se te n to h rdin a zm o cn il p ětileté
h o lč ič k y a m látil s ni o kám en tak d lo u h o, až ji
ro ztříštil lebku. O dsouzen, ale n ik o liv k sm rti.
TO b ra tři A rabové se mezi sebou nem azli. V Sýrii
lap ili p alestinské b ojo vn íky s jaksi nevhodnou
id e o lo g ic k o u o rie n ta ci, d op o led n e soud a v p o 
ledne už viseli na šibe n icích v Dam ašku na ná
městí.
P ravidelná ultim a ta p ro p o u ště t zlo čin ce po
kládám za výte čn ý důvod, p ro č te ro ris ty odsuzo
vat ex p rin c ip io k sm rti, p ro m p tn ě popravovat,
s čím větší účastí veřejnosti, tim lépe. A těla zá
jem ců m pak o cho tně předat. N ebo aspoň o d su 
zovat k t.zv. podm íněném u tre stu sm rti (čínská
to m etoda, p ostihnuvší též pani M aotse tu ng o vou), kte rý bude vykonán v okam žiku pokusu
o prop u ště n í cestou násilí, způso b e né h o o so 
bám třetím . Č etl jsem d o p o ru če n í brazilského
generála, jak odp o víd a t ú no sců m : Za každou
další h o d in u, kdy n ep ro p ustíte rukojm í, bude
jeden z vašich so udruhů, o je jic h ž propuštění
usilujete, popraven. Pořadí, v jakém soudruzi
půjd o u na šibenice, a ť s i mezi sebou vyřeší lo
sem P okud by d ošlo k za bití jedné, jed in é une
sené osoby, to pak všichni d o tyčn í soudruzi
budou popraveni, už bez o hle d u na ja kýko liv
pořadník.

budoucnost, jež jim zaručí prudký
pád životní úrovně, charakteristické
pro karibské sousedství a třeba i pro
socialistickou Kubu.
Taktéž netřeba zabíjet v Severním
Irsku britské vojáky. Však vláda si je
mileráda odveze domů, jen co se se
veroirská většina ve volbách vyjádří
ve prospěch cílů, o něž usiluje výbuš
ná menšina.
Terorism us může být úspěšný
pouze v boji proti neteroristům . Jak
dlouho — či spíš, jak velmi krátce —■
by vůbec m ohla fungovat právě ona
irská IRA, kdyby B ritové reagovali
nikoliv britským i, ale sovětským i me
todam i?
“Jestliže terorista je rybou, přespřílišná tolerance a neefektivnost li
berální společnosti je vodou, v niž se
rybě daří," pravil M aotsetung a te n to 
krát měl pravdu.

Vzdor dějinným precedentům , sou
časný terorism us přece jen je novum
z nejednoho důvodu:
P olitická fragmentace, tříštění svě
ta, víc, než kdy dřív. Došlo ke ztrátě
společné řeči, porozum ěni týchž
pojmů.
Existence zfrustrovaných skupin —
spíš přibývají než ubývají.
Moderní zbraně — jejich existence,
jejich dosažitelnost.
Z ranitelnost cílů, zejména letadel.
V ýbušninou za pár korun lze zničit
m ultim iliónového dolarového obra a
stovky lidí na palubě.
Státy ochotné toto činění financo
vat a všelijak podporovat.
Sdělovací prostředky vždy ochotné
naslouchat a tak uspokojovat hlavní
záměr teroristů — reklamu, získání
světové pozornosti.
Významnou novotou to h o to tero
rismu je jeho zm ezinárodněni, inter
nacionalism us vskutku v praxi. Při
klad z 30. května 1972: Střelba do
pasažérů na letišti v Tel Avivu, pláno
vaná palestinským i Araby vzápadním
N ěm ecku, u sku te čn ě n á te ro ris ty
zrekrutovaným i v Japonsku, s použi
tím sovětských zbraní, získaných
v Itálii, tam dodaných alžírským d ip 
lomatem a to vš e fin a n c o v á n o z L ib y e .
Výsledkem této dokonale internacio
nální akce bylo postřílení a smrt ze
jména křesťanských poutníků a je p ti
šek právě z Puerto Rica (28 m rtvých
a 78 zraněných).
Další novum moderního terorism u:
je to nástroj propagační, drastická
forma reklamního počínání, "an attention getting device” — aby si lidi všim
li. Teroristům většinou jde ne o vyhla
zováni lidí, ale o jejich ovlivňování,
donucováni, aby jednali, reagovali
tak či onak. Tento terorism us je do
slova životně závislý na spolupráci —
věru, kolaboraci — sdělovacích pro
středků. Kdyby tyto prostředky nesdělovaly, neoznamovaly, svět ne

seznamovaly a tak i nepropagovaly
postuláty teroristů, veškerá režie
těchto krvavých cvičení by se od
svých prvopočátků scvrkla v notnou
nicotu. Jak napsal W alter Laqueur,
"Nejlepším přítelem teroristy jsou
sdělovací prostředky. Teroristův po
čin jako takový je nula. Publicita — to
je vše.” '
Tvrzení médií a televizních štábů
nejvíce, že “ veřejnost má právo vě
dět", že oni “ mají povinnost zjistit, co
teroristé mají v úm yslu" je ovšem p ri
m itivní průhledná lež. My přece víme,
co mají v úmyslu, a pokud bychom to
nevěděli, což by se dotyčn í vytasili
s křišťálovou pravdou ve vysílaném
interview?
Z pravidla slýcháme, že nás média
m anipulují. Leč teroristé m anipulují
média, veleochotná vyhovět. Údajně
bláznivý beduín Kadáfí je m istr m ani
pulátor, svolávající tiskové konferen
ce na vzdáleném prašném poli, kde
on, hlava státu za volantem traktoru,
vyhrožuje světu.

Jak již poznamenáno, pro teroristu
jakýkoliv cil je zcela legitim ní. Před
nost se dává cílům bezpečným, ú to 
kům na osoby bezbranné, na civilisty.
B uď jsou vybíráni úmyslně či jen ná
hodně, namátkově, poněvadž zrovna
byli, kde být neměli a poskytli m ož
nost laciného zásahu.
P olitické terče o skutečné váze lze
tre fit s obtížem i (na př. am erické vo
jenské báze v Evropě) nebo tém ěř vů
bec ne (na př. NATO velitelství v Bru
selu). Občas se lze sm ířit s útokem na
sym bol státu. V jedné zemi Třetího
! V knize The P o litic a l P s y c h o lo g y o f Appeasem e n t (New Y ork: T ra n s a c tio n B ooks, 1980). str.
106.
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světa v den národního svátku policie
hlídala každou sochu v hlavním měs
tě, jak jsem se tehdy osobně přesvěd
čil.
S peciální cíle: diplom até a jejich
úřady; civilní letadla. Ve všech tě ch to
případech je p ub licita a spolupráce
m édii zaručena.
O blíbené metody: únos — in s tru 
m ent vydírání; třaskaviny — časova
né, pokud možno. P oskytují dvojí zá
ruku výhody v nerovném boji proti
zřetelném u cíli (konzulátu, škole,
dě te m ). A n o n y m n í ú to č n ík vlo ží
bom bu do popelnice a z bezpečné
dálky zm áčknutím knoflíku způsobí
sm rtelnou explozi. Riziko podstupuje
m inim ální. A pokud bude ch yce n , věří
— a to dost právem — , že bude p ro 
puštěn, vym ěněn či vůbec netrestán.
Mezi obětm i to h o to bezpečného
zabíjení na dálku byl i lord M ountbatten v r. 1979. Týž M ountbatten, co
se obrovsky zasloužil o vznik indické
nezávislosti. Zabili ho Irčané.
V a n g ličtině se te ro risté často třídí
do kategorií s třem i ''C ” : crusaders
(doslova “ křižáci” ve sm yslu “ fa n a ti
ci"), crim inals (veskrze krim inální,
zločinecké typy), crazies (m entálně
p o stiže n í). T e ro ris tic k á in ic ia tiv a
může započít jak u kořenů, tak v ko
runě podivného strom u. Totálních
psycho tiků v rolích prezidentských,
diktáto rských nebývá mnoho, ale
občas se vyskytnou: na příklad m ar
šál A m in Dada.
Užitečnější kategorizaci poskytuje
m odus operandi:
1. Individua, jednající na příkaz
vlastního státu — státní zaměstnanci,
StB, KGB, příslušníci všelikých s lu 
žeb, poslaní vraždit nepohodlné oso
by.
2. S kupiny trénované, placené, na
dále podporované jin ým státem. (Na
příklad různé frakce PLO, v péči Li
bye, Sýrie, též SSSR,J ČSSR. O dha
duje se, že rozpočet PLO je větší, než
ro z p o č e t Jo rd á n s k é h o království.
Platí Arabové, kom unisté, demokraté,
též USA a Izrael cestou povinných
plateb do OSN.)
3. S kupiny s m ezinárodním i kone
xemi, ale vesměs s dom áckou ope
rační bází (Rudí brigadýři v Itálii, IRA
v Severním Irsku, ETA ve Španělsku,
Sikhové poslední dobou v Indii).
4. S kupiny s m ezinárodním i kone
xemi, ale bez dom ácí operační báze
(Arm éni, C horvati).
5. Vyloženě dom ácké skupiny bez
m ezinárodních konexí (na př. ona
podivná Symbionese Liberation Front
v San Franciscu, do jejíž činnosti se
zam otala m ultim ilionářská dědička
Patty Hearstová).
6. Individua málo či vůbec neorga
nizovaná, sam otáři (na př. chlapík, co
' Zajím avá kn iha U ri Ra'anan et al., eds., H ydra
o f C arnage: In te rn a tio n a l Lin kages o f Terrorism
(L e xin g to n Books, 1985) o bsa h u je též p ro to k o ly
z je d n á n í před stavite lů P L O s G rom ykem , P onom arevem a dalším i so větským i č in ite li.

Všechno to to úsilí ale stojí na písku
fundam entálního aritm etického ne
pom ěru: států ko m u n istických astátů
Třetího světa je daleko víc, než je de
m okracií. Právo v OSN — jak norm y
tak aplikace případných sankcí —
bylo hanebně zpolitizováno. Natolik,
že OSN te ro r v nejednom případě
přím o legalizuje. Stačí si zalistovat
v protokolech: M auretánie (země, v
níž dodnes existuje otroctví), M ada
gaskar, Alžírsko, Kuvajt, Bulharsko
ovšem, ale i země s celkem slušným
způsobem vládnutí jako Sri Lanka, se
pokouší ospravedlnit ja ko u ko liv sebebrutálnější akci s odkazem na boj
za nezávislost, sebeurčení, p ro ti
kolonialism u (kde, pro Boha?), proti
rasismu, apartheidu a tak.
Krátce smutně: podle názoru větši
ny členských zemí OSN, správně
p o litic k y laděné skupiny se těší im u
nitě, právní nedotknutelnosti a na
prosté neodpovědnosti za své, ja kko 
liv krvavé počínání.
V onom roce 1972 pět osob uneslo
z USA letadlo, navíc se jim podařilo
vym ám it m ilión dolarů jako výkupné.
Doletěli do Alžírská, po čtyřech le
tech pobytu přesídlili do Francie.
Francie, nejstarší spojenec Am eriky,
zamítla žádost o jejich vydání.
Případ to nikoliv ojedinělý. Žel,
am erické soudy vynesly též několik
hanebných rozhodnutí, zabránivších
extradici teroristů (na př. Desmonda
Mackina, J. P. D ohertyho) do Sever
ního Irska.
O extradici — praxi to prastaré, za
počaté v r. 1280 před Kristem sm lou
vou Ramsese III. a Chatušiliše II. —
jsem napsal dost d louhý článek." Ta
dy se pouze trošku zmíním o oné vý
jim ečné klauzuli nevydávání osob
obviněných ze spáchání činů p o litic 
ké povahy. Koncem devatenáctého
století se poskytování azylu up rch
lým revolucionářům pokládalo za dů
kaz osvícenství. Švýcar Castioni zabil
osobu v provinčním politickém stře t
nutí a britský soud mu v r. 1891 přiznal
azyl. Zdůvodnění široké, přespříliš
šlechetné, a brzo — v r. 1894 — zúže
né. D oplatil na ně francouzský aten
tátník Meunier, B ritové ho vydali, g i
lotina mu zkrátila další plány klásti
bom by v pařížských kavárnách.
Čím větší p o litic k ý rozdíl mezi stá
V r. 1972, po masakru křesťanských tem extradici požadujícím a státem
požádaným, tím menší pravděpodob
poutníků do zaslíbené země a po ma
nost úspěchu. V padesátých letech
sakru izraelských o lym p io n iků v M ni
chově, Valné shrom áždění OSN o d  západní dem okratické státy, vzdor
svému zásadně negativním u postoji
m ítlo zabývat se am erickým návrhem
k únosům letadel, únosce odm ítali (a
o opatřeních proti exportu te ro ris
stále odm ítají) do kom unistických
m u.5
států vydávat.
Posléze jakási rozm ělněná konven
Inu, není únosce jako únosce.
ce přece jen byla přijata. Došlo již i
A m erickém u zájemci o kubánské bu
k přijetí ne jedné, ale tří m ezinárod
dování socialism u stačí, aby naprosto
ních smluv, mínících potírat únosy
bez zábran vlezl do letadla a vydal se
letadel.
buď přes Kanadu či M exiko ke kýže
s Neveselé čte n i p o s k y tu je A b rah a m D, Soafer,
nému cíli. Čechoslovák zajím ající se

se s vozem naloženým třaskavinam i
pokusil z n ič it W ashingtonův m o n u 
ment v hlavním městě).
Poznámku si v této souvislosti za
slouží i t.zv. p ro x y war či surrogate
war — války vedené náhradníky.
Moskva pošle Kubánce bojovat do
A ngoly p o d p o řit prosovětský režim.
Nebo pošle je d n o tky in filtro va t v La
tinské Am erice s plánem rozložit proam erický režim. Kubánci ovšem p o 
slouchají Moskvu, ostrov udržující
nad vodou denním i dávkami v o dha
dované výši deseti m iliónů dolarů.
Daleko hůř lze ale kontrolovat různá
guerillová skupenství (na př. Kurdy)
někde daleko v poli, v akci. Výhoda
n á h ra d n ík y vedeného válčení je
ovšem veliká: dosáhnout svého de
facto cíle při de jure zachování čis
tých rukou.
Stále častěji se mluví o t.zv. státním
terorism u. Co to tedy je? Zběhl ru
munský d iplom at a vypověděl, že
hlavním jeho posláním bylo zabíjet.
Ceaucescu ho dokonce dekoroval za
vraždu, jak se pak ukázalo jen fin g o 
vanou. B ulharští emisaři vraždící s je 
dovatým deštníkem. Ano, to je te ro 
rismus státní.
Do stejné kategorie nutno zahrnout
účast ČSSR na poskytované pom oci
PLO: to ť napomáhání, spolupachatelství, tak psáno i v čs. trestním záko
níku.
D opustil se H itler státního te ro ris
mu napadením třeba Norska? N edo
pustil. Šlo ovšem o agresi, válečný
zločin.
Reaganova d lo u ho odkládaná od
pověď Kadáfímu v dubnu 1986 vyvo
lala ječení, hlavně v Evropě, že ano,
právě to to bom bardování bylo příkla
dem státního terorism u, však došlo i
ke ztrátám na životech civilistů. Toto
obvinění pom íjí několik kardinálních
skutečností: že šlo o t.zv. "reprisal",
legálně přípustnou odvetu; že Kadáfí
zcela jednoznačně vyhlásil USA vál
ku a to se pak stává, že ve válkách se
válčí; že největší možná snaha vy
hnout se civilním ztrátám byla učině
na (nikoliv to třeba případ Ham burgu
v září 1943 nebo Drážďan v únoru
1945).

právní pora d ce State D ep a rtm e n tu , ve své stu d ii
‘‘T e rro rism and the Law ", F o re ig n A ffa irs , léto
1986, str. 901-922.

u "E x tra d itio n č ili o vydáváni u p rc h lý c h osob",
Z ápad (duben 1985), str. 10-13. .

nechodí, děti před únosci ochraňují
zbrojnoši. Nevěřím, že by si nástupci
Palmeho ch o d ili jen tak privátně do
městských biografů. Před pár roky
jsem měl příležitost vyjít si v austral
ském městě Brisbane na procházku
s m inisterským předsedou Queenslandu Bjelke-Petersenem , za námi se
v povzdálí loudal všeho všudy jeden
pistolník. Už i tam v pátém kontinentě
došlo ke změnám.
Teroristé nás předbíhají, my se je
snažíme doběhnout, výlohy a fru stra 
ce to značné. K dokoliv kdy cestoval
se společností El AI ví, co mám na
mysli: tělesné k o n tro ly předůkladné,
odklady nekonečné. El AI má všeho
všudy letadel míň než deset, cestující
veřejnost se zpravidla svěřuje jiným
společnostem.
TWA, 2. dubna 1986, poblíže Athén,
výbuch a babička, matka a nemluvně
vyletěly z výše 15.000 stop. O jejich
sm rt se p řičin ila mladá pohledná May
Elias Mansur, vdova po teroristovi.
Výbušninu — československé výroby
— propašovala na letadlo "w ith in her
body", delikátní to náznak, že tedy ve
V
období 1968-1976 se událo cca vagíně a n iko liv ve vykotlaném zubu.
Povede tedy tento precedent k ce
1.150 případů m ezinárodního tero
losvětovým bezpečnostním opatře
rismu. V samotném roce 1983 už jich
ním, jež si vyžádají u letišť výstavbu
ale bylo 500, v r. 1984 celkem 600
velkých gynekologických hangárů,
(z toho polovina s použitím bomb), a
s povinností inspekce před právem
cifra pro 1985 se odhaduje na 1.000
vstupu na palubu?
incidentů. Tedy další eskalace, útok
Co tedy dělat, jak zachovat občan
na civilizaci (7. října, A chille Lauro;
ské svobody při jejich omezováni
27. prosince, Vídeň, Řím, střílení na
v akci proti teroristům ?
letišti; 1986, 3., 4. a 5. února, bomby
Snadněji lze vyčenichat prim itivy,
v Paříži; 5. dubna, diskotéka v západ
fanatiky, než racionálně uvažující a
ním Berlíně, a týž měsíc, konečně,
jednající gang. Na příklad italští rudí
první Reaganova odpověď na adresu
brigadýři sepsali brožuru o pravid
státního, t.j. nepěkným i státy podpo
lech přežití v podzemí — velmi in te li
rovaného terorism u).
gentní, do nejmenších detailů, bohu
Nejde jenom o sečítání mrtvol či
žel.
šrámů přeživších oběti. Pravda, víc
Snáze se zápolí na dom ácí frontě
krve teče v Severním Irsku než ve
než na m ezinárodním poli s neochot
zbytku Evropy dohrom ady. Počet
nými či nechápajícím i sousedy. Neobětí terorism u za 10 let se odhaduje
vyjednávat s teroristy je — měl by být
na 10.000. K ztrátám v Etiopii a Ugan— kardinální princip. Když stát přijm e
dě nutno připsat jednu nulu, k ztrá
premisu, že musí za každou cenu za
tám v A fghánistánu a Indočíné dvě
bránit ztrátám na životech nevinných,
nuly. M ezinárodní terorism us je roz
to pak ovšem znamená poskytnout
hodně úspěšný v tom smyslu, že je
teroristům výhodu jejich naprosté neschopen donutit společnosti, aby jed
zranitelnosti. Stačí, aby se zm ocnili
naly tak, jak by bez donucení nejed
jednoho rukojm í a tím si zaručili
naly. Vítězstvím rozumíme ‘‘dosažení
úspěch jakéhokoliv požadavku. Toto
zamýšleného výsledku” . V tom to
je válka a nelze si racionálně předsta
smyslu terorism us vítězný není. Kavit, že by se mohla vést bez ztrát v řa
dáfímu, Chom ejním u, Assadovi, Aradách naprostých outsiderů.
fatovi se vskutku nedaří destrukce
Když se C hom ejni zm ocnil am eric
státu Izrael. Podařil se ale "b yp ro kých diplom atů v Teheránu, prezi
d u c ť’ — postranní, neplánovaný vý
dent Carter, místo aby stav věcí zhod
sledek, totiž značná hospodářská
notil jako casus belli, oznámil světu,
ztráta Izraele úbytkem am erických
že se bude m odlit za vyřešení přípa
turistů. Dojde možná k realizaci vý
du.
borné ironie, že terorism em ohrožení
Prezident Reagan se naštěstí modlí
Zápaďané budou houfné cestovat na
méně, či aspoň více privátně. Též se
bezpečný Východ, tam valuty dodá
světu svěřil se sym patickou do ktrí
vat, ekonom icky podporovat kom u
nou, totiž závazkem zasáhnout škodinistické režimy, jež jsou teroristům
tele am erických životů a majetků kde
rodiči ne-li přirozeným i, tedy aspoň
koliv. Vláda, jež poskytne teroristům
dost adoptivním i.
přístřeší, bere na sebe riziko, že se jí
Terorism us způsobil změnu život
Američané do přístřeší trefí. Ne nutně
ního způsobu v diplom atických ob
s plnou vervou, ale aspoň natolik, aby
cích. Žije se v tvrzích, po ulicích se

o přesun do M nichova toto právo,
v m ezinárodní sm louvě jeho vládou
m uzaručené, ne m á a te d y hledá jaké
koliv řešení.
V osm desátých letech došlo již k re
vizi řady extradičních smluv. Na pří
klad v am ericko-italské dohodě vyjm uli právo na azyl pro pachatele
některých kategorií zločinu, jakkoliv
po liticky m otivovaných, mezi nimi
veškeré únosy letadel a lidí.
V r. 1986am erický Kongres po veledlouhé debatě přijal změnu vesm louvě s Velkou Británií. Účelem je posti
hnout uprchlé te ro risty ze Severního
Irska.
Na frontě celosvětové lze občas
pozorovat záblesky rozumu, uvědo
mění si, že terorism us je nástroj nejen
antidem okratický, ale s tendencem i
stále více univerzálními. I sovětské
diplom aty lze unášet a občas zabíjet.
Bom by vybuchují v zemích Třetího
světa s rostoucí pravidelností.

si dom ácí pán povšiml (T ripoli, 1986).
A do tyčn ý dom ácí pán zasažený se
nemůže pak schovávat a odvolávat na
suverenitu, tento právní, prý neporu
šitelný štít. Právo na suverenitu též
vyžaduje povinnost jejího nezneuží
vání. Tak se stalo a vždy stává, když
teroristé jsou na území vítáni.

Patrně to bude ještě nějakou dobu
horší, než dojde ke zlepšováni. De
m okracie jsou nadále v nevýhodě —
otevřený, přístupný to terč. Teroristé
fungují v anonym itě a těší se přízni
mnoha státních km otrů. Teroristé
jsou aktivní, cíle jejich útoku m ohou
být jen reaktivní. S prevencemi jsou
potíže a nelze snadno předvídat no
voty. N ikoho nenapadla alternativa
únosu veliké lodi (A chille Lauro,
1985) hrstkou pistolníků. N ikdo ještě
přesně nezjistil autora novoty roku
1984, to tiž kladení min v Suezském
průplavu. Patrně Kadáfí, ale určitě se
neví.
K jednom u teroristickém u nebez
pečí ještě nedošlo, ale je již delší do
bu předvídáno: použití atom ové bom 
by, spíš ukradené než udělané; to
není něco, co se dá stvořit doma v kůlničce na koleně.
A utor velvyslanec Netanyahu správ
ně zdůrazňuje, že západní dem okra
cie jsou handikapovány tro jí neřestí:
1. Sobeckým hospodářským záj
mem, a tedy zárukou, že vyhlášené
sankce nebudou efektivní.
2. P olitickou zbabělostí, sedět tiše,
zatímco spojenec je zasahován. Jít
teroristům na ruku za m ylného před
pokladu, že odm ěnou za velkoduš
nost mě nechají na pokoji (Francie a
Itálie slouží příkladem ).
3. M orální a intelektuální popleteností, věru zmatkem. Západ se zdá
být uhranut fanatism em teroristů a
dochází k naprosto lichém u závěru,
že přece tato ochota obětovat život
(byť tedy pokud možno cizí život) je
důkazem toho, že jejich program a
bažení je aspoň tedy zčásti spravedli
vé. S tím to druhem uvažováni bude
me pak ovšem muset přiznat hodně
částečné spravedlnosti a oprávně
nosti ideologii a praxi nacistické, jak
dokázáno příslušníky H itler Jugend,
ochotným i umřít pro ňíši a Vůdce.
Západ může vyhrát válku proti te ro
ristům, ale napřed bude muset zvítě
zit nad svou vlastní slabosti.
Terorism u přece jde především
o vyvolání strachu. A strach nelze
přem oci jinak než statečnosti.

□

Stanislav Reiniš

Poučení z Finska
S talinovy čistky v letech 1936-1938
od stra nily s konečnou platností po
slední idelisty, kteří věřili, že kom u
nism us zvítězí silou vnitřních revolucí
a silou m yšlenky, která ovládne masy
a svrhne zlodějské světa řády. Možná,
že si to jen tak představuji, a že všich
ni takoví idealisté vlastně již vyhynuli
s menševiky a esery ve dvacátých le
tech, ale ať to bylo jak bylo, v Sovět
ském svazu na konci třicá tých let byli
pevně v sedle ostří hoši z m inisterstva
vnitra a b yrokra ti ze strany a vlády.
S nim i po boku začal S talin dělat svě
tovou politiku po svém. Sověti v druhé
pětiletce již vyráběli dost ocele na
vintovky i tanky, a Drang nach Westen
tedy mohl začít.
Snad první zemí, se kterou začali
v té době Sověti jednat s pozice síly,
bylo Finsko. Už v dubnu 1938 přišel
druhý tajem ník sovětského velvysla
nectví v Helsinkách Boris Jarcev, prý
hlavní muž sovětské rozvědky ve Fin
sku, za finským m inistrem zahraničí
R udolfem H olstim s tím, že se SSSR
obává nacistické invaze a že v přípa
dě, že se Finsko p řip o jí ke společné
obraně, SSSR zaručuje, že se po válce
sovětská vojska dobrovolně stáhnou
z Finska.
Holsti odpověděl, že Finsko hodlá
v takovém ko n flik tu zůstat neutrální,
že žádná cizí vojska na své území
nechce, a o to m to návrhu že nemíní
jednat. Pak Jarcev obcházel ještě
další členy finské vlády, ale ani oni
nechtěli jet do Moskvy sjednávat
sm louvy to h o to druhu. Po mnoha
měsících p odobných kontaktů se
konečně jednání ujal fin ský m inistr

H. R. K U Č E R A

financí Tanner, kterému Jarcev předal
sovětský o ficiá ln í návrh. Sověti v pod
statě souhlasili s finskou neutralitou,
ale chtěli, aby jim Finové d o vo lili po
stavit nám ořní a leteckou základnu na
území Finska na Suursaari ve Fin
ském zálivu.
Tanner na to prohlásil, že tu to pod
mínku finská vláda nepřijm e, protože
by porušila suverenitu země.
Sověti se však nevzdali. V březnu
pozvali do Moskvy finskou obchodní
delegaci, a při té příležitosti jim m i
nistr zahraničí Litvínov předal nótu se
žádostí o pronájem Suursaari a něko
lika dalších ostrovů ve Finském záli
vu na dobu třice ti let. I tu to žádost
Finové odm ítli. Jediný, kdo byl och o 
ten s Litvínovem jednat, byl bývalý
carský generál a pak člen finské vlády
Mannerheim. Byl však sám. Ostatní
členové finské vlády nechtěli riskovat
svou p o litic k o u budoucnost tím, že
by Sovětům předali část finského
území.
Mezitím však S talin uzavřel svoji
neslavnou sm louvu o neútočení s H it
lerem a Finové, aniž by to věděli, se
dostali do nezáviděníhodné situace.
Byli sm louvou přiděleni do S talinovy
sféry vlivu. V té d o b ě te d y neexistova
la na světě síla, která by byla ochotna
a schopna Finům v případě války se
SSSR pomoci.
A tak, vědom si této výhody, si je
M olotov pozval na jednání do Moskvy
hned poté, co uzavřel “ spojenecké"
sm louvy o neútočení a “ přátelství”
se třemi baltskými republikam i. 11. říj
na 1939 přijela do M oskvy delegace,
vedená finským velvyslancem ve
Stockholm u Juho Paasikivim.
Stalin od nich žádal sm louvu o vzá
jem né pom oci, postoupení území na
Karelské šíji u Leningradu, dem ilitarizaci této oblasti, postoupení části
území poblíž Petsama na severu Fin
ska, postoupení ostrovů ve Finském
zálivu včetně Suursaari a pronájem
přístavu Hanko v ústí Finského zálivu
na třic e t let.
Paasikivi a vláda v H elsinkách větši
nu návrhů odm ítla, a delegace se vrá
tila domů. Celý finský národ podpo
roval to to rozhodnutí.
Jednání však pokračovala dál.
Když o týden později odjížděla no
vá delegace do Moskvy, šly je tisíce
lidí dop ro vo d it na nádraží s květinami
a písněmi. Všude u trati a na stanicích
po cestě čekali lidé, kteří vlak s dele
gací zdravili a mávali jim.
Po příjezdu do Moskvy dne 23. října
jednala delegace se Stalinem a M olotovem. Stalin tvrdě odm ítl ústupky,
které Finové nabízeli. Po dvou h odi
nách neústupného jednání Finové
odešli. Před odchodem se jich M olo
tov zeptal: “ Máte v úm yslu vyprovo
kovat ko n flik t? ”
Na to Paasikivi odpověděl: "Ne, my
ko n flikt nechceme, ale vy jej zřejmě
chcete.”
Stalin se jen usmál.

Ještě před návratem dom ů požáda
li Finové o eventuální pom oc v přípa
dě války švédy. Ti odm ítli.
Finská delegace jela do Moskvy
ještě jednou. T entokrát byli Finové
již ochotni vzdát se určité částí území,
ale stále ještě nesouhlasili s dočas
ným umístěním sovětských vojsk na
finském území. V těch dnech vyšel
v Pravdě úvodník, který obvinil fin 
ského ministra zahraničí Erkko z úmys
lu vyvolat válku proti SSSR.
Na konci jednání M olotov navrhl,
aby Finové prodali Sovětskému svazu
území, o které šlo. ňekl prý:
“ Jestli nám to to území prodáte, tak
přestane být finským územím a stane
se sovětským územím. Pak nebudou
muset být vojenské základny um ístě
ny na finském území.”
V
den konečného odchodu finské
delegace z neúspěšných moskev
ských jednání se Stalin rozhodl na
padnout Finsko.
Brzy nato pozval O tto W. Kuusinen,
finský kom unista žijící v Moskvě,
předsedu finské ko m unistické strany
Tuom inena do Moskvy. Tuom inen žil
v té době ve S tockholm u. Stalin chtěl
pro případ války vytvořit finskou vlá
du v Moskvě s Tuom inenem jako m i
nisterským předsedou. Tuom inen se
však bál do Moskvy jet, protože m no
ho finských kom unistů bylo v době
čistek v SSSR zlikvidováno, a do Mos
kvy nejel ani na přím ý rozkaz Kominterny.
Vbrzku začaly sovětské noviny
nazývat finského m inisterského před
sedu Cajandera klaunem, hadem a
malým dravcem.
Dne 26. listopadu 1939 poslal M o
lotov protestní nótu finském u vel
vyslanci v SSSR. Stálo v ní:
“ Dnes byli zabiti čtyři sovětští vojá
ci a sedm bylo zraněno u vesnice
Mainila na hranicích Finska finskou
dělostřelbou. Sovětská vláda nechce
konflikt, ale žádá, aby se finská vojska
stáhla dvacet až třice t kilom etru od
hranic.”
Finská vláda odpověděla:
“ Naše pohraniční stráž pozorovala
výbuchy dělostřeleckých granátů na
vašem území. Bylo zjištěno, že střelba
prokazatelně přicházela z vaší strany.
Na našem území nemáme v této ob
lasti žádné dělostřelectvo. Jsme však
ochotni jednat o oboustranném o d 
chodu našich a sovětských vojsk
z této o blasti.”
Další sovětská nóta pravila:
"Vaše odpověď ukazuje hluboké
nepřátelství finské vlády k SSSR, kte
ré je příčinou napětí mezi oběma ze
měmi. Váš návrh stáhnout oboustran
ně vojska z této oblasti ukazuje ne
přátelský záměr Finska ohrozit Le
ningrad . . . Proto se sovětská vláda
již necítí vázána sm louvou o neútoče
ní.’’
Nato Finové poslali další slušnou
odpověď:
“ Netrváme na tom, aby sovětské

jed notky ustoupily až do Leningradu.
A ť ustoupí na takovou vzdálenost,
která Leningrad neohrozí.”
Pozdě v noci 29. listopadu 1939
dostal finský velvyslanec v Moskvě
ještě jednu nótu, prohlašující, že “ úto
ky finské arm ády pokračují, a proto
sovětská vláda nemůže již snášet
vzniklou situaci a instruovala nejvyšší
vedení armády, aby se připravilo na
další útoky finské vojenské k lik y .”
Ráno nato překročila Rudá armáda
hranice a sovětská letadla bom bar
dovala H elsinki a ostatní města.
Stalin si zřejmě nesmírně důvěřo
val, když nařídil útok na začátku po
lární zimy. Očekával určitě rychlé
vítězství. Spoléhal se také na finské
kom unisty, kteří dvacet let před tím.
vyvolali ve Finsku občanskou válku.
K sebedůvěře měl jisté oprávněni,
protože finská armáda byla v té době
slabá a špatné vyzbrojená.
Po nezdařeném pokuse s Tuom inenem ustavil jinou “ Lidovou vládu
Finska” , kde Kuusinen byl m inister
ským předsedou a m inistrem zahra
ničí. Tato vláda okam žitě podepsala
se SSSR sm louvu o vzájemné pom oci
a přátelství.
Ještě po začátku sovětského útoku
se Finové pokusili o mírové jednání se
Sověty. Ustavili novou vládu, kde ne
byli politici, na které Sověti osobně
útočili. Ani to však nebylo nic platné.
Ve vládě byl stále ještě Tanner, které
ho M olotov označil za "zlého ducha”
sovětsko-finských jednání, a proto
Sověti jakýkoli smír odm ítli.
Finsko se ještě odvolalo k Lize
národů, která odsoudila SSSR a vy
loučila jej z Ligy. To u SSSR jen vy
volalo "iro n ický úsměv” , jak prohlásil
TASS.
Mezitím se však Rudá armáda do
stala do obtíží. Boj v bažinách a v le
sích nedovolil použití tanků. Karelská
šíje, kde se bojovalo, je úzká a může
být bráněna i proti silnějším u nepří
teli. Finové kromě toho věděli, oč
bojují.
Po m noho měsíců se fronta nehý
bala. Finové se bránili tak, že i Sověti
museli přiznat, že mají potíže. Snažili
se však zakrýt aspoň rozsah svých
ztrát. Zavedli přísnou cenzuru všech
zpráv západních novinářů a ko n tro lo 
vali i neoficiální, osobní poštu cizích
diplom atů. D iplom ati m ohli telefono
vat v Moskvě pouze místně, a hovory
do ciziny byly povoleny pouze z ústřed
ní moskevské telefonní stanice.
M olotov se vym louval na “sílu fin 
ských opevnění", i když t.zv. Mannerheimova linie se skládala ze šedesáti
m alých bunkrů na osmdesáti kilom et
rech. Na některých místech byly
bunkry posíleny zákopy, které narych
lo vykopali dobrovolníci. Molotov na
schůzi Nejvyššího sovětu prohlásil
v březnu 1940, že Mannerheimova
linie se skládá ze stovek železobeto
nových a žulových opevnění vyzbro
jených dělostřelectvem a kulomety.

Opevněni jsou spojena podzemními
chodbam i a podporována nesčetný
mi m inovým i poli a protitankovým i
překážkami.
Rudá armáda použila v boji celkem
45 divizí, což byla asi polovina všech
jednotek, které tehdy byly na území
evropské části SSSR. Měli dělostře
lectvo, autom atické zbraně a m in o 
mety. Proti nim stálo devět finských
pěších divizí, které měly asi sto 37m ilim etrových protitankových děl a
devadesát šest Vysloužilých letadel.
V boji zahynulo 24.923 Finů a43.557
jich bylo zraněno.
Na sovětské straně M olotov přiznal
49.000 m rtvých a 159.000 zraněných.
Finové odhadli sovětské ztráty na
200.000 m rtvých. Rudá armáda z tra ti
la polovinu tanků, kterých použili, asi
1.600, a asi 700 až 900 letadel.
Finové samozřejmě věděli, že nad
Sověty nem ohou zvítězit, ale bránili
se ze všech sil. Když konečně byla
12. března 1940 podepsána mírová
smlouva, stála vyčerpaná finská voj
ska prakticky na těch pozicích, které
bránila celou válku. Finové nechali na
základě mírové sm louvy Sovětům
některá území, ale neztratili svoji po
liticko u suverenitu a dem okratický
systém, a udržuji si je dodnes.
Byli přinuceni vyklid it oblast, kte
rou Sověti nikdy nedobyli, a kde pak
nezbyl ani jeden z půl m iliónu obyva
tel, kteří tam před válkou žili. Měli na
to deset dni.
Ve válce jim nikdo nepom ohl. Švé
dové, Francouzi a Angličané slibovali
pomoc. Ta však nedošla včas.
Co říci závěrem? Máme se bránit,
vždy a všude.
Závidím Finům. Až uvidíte někde
zase slovo finlandizace, uvědomte si,
že to především znamená obranu
proti m nohonásobně silnějším u ne
příteli.

□

KRESBA JA N K R ISTO FO R I

Názor skutečných
odborníků
CONTENTION je m ěsíční publikace
p o z o ru h o d n é o rg a n iz a c e , zvaně
C om m ittee fo r the Free World. Navý
sost užitečný Výbor p ro svobodný
svět uveřejnil v z á ři 1986 tento otevře
n ý dopis třic e ti vědců, bývalých so
větských občanů:
Starosti nám dělá rostoucí tlak ze
Sovětského svazu a též odjinud, na
Spojené státy, aby udělaly závažné
ú s tu p k y v p ro g ra m u S tra te g ic k é
obranné in icia tivy — ústupky, jež by
m ohly ohrozit americkou bezpečnost
a též i dlouhodobé vyhlídky nazachování míru — a to jen proto, aby bylo
dosaženo dohody, přinášející krátko
dobou iluzi míru. Věříme, že snaha
A m eriky do cílit strategickou obranu,
kom binovanou se vzájemným sníže
ním ofenzivních jaderných zbraní,
poskytuje lidstvu tu největší naději
docílit trvalý mír v našem věku.
Když jsme my, vědci, žili v Sovět
ském svazu, patřili jsme k privilegova
né vrstvě společnosti. Měli jsme příle
žitost se seznámit s vládnoucím i
kruhy, s jejich způsobem chápání
světa a zejména s jejich názory na
sovětsko-am erickou rivalitu, a hodně
jsme se dozvěděli o jejich programech
a záměrech.
Chceme zde vyjádřit bez ja kých
koliv pochyb, že sovětské stranické
vedeni naprosto upřímně věří, že sku
tečné soužití socialism u s kapitalis
mem možné není. Vzdor všemu pro
hlašování o mírové koexistenci a détente, sovětské vedení je přesvědče
no, že jedna ze supervelm ocí si nevy
hnutelně podrobí tu druhou, a proto
se ze všech sil snaží, aby tím vítězem
se stal Sovětský svaz.
Proto celá struktura sovětské spo
lečnosti je uspořádána tak, aby co
nejvíce přispěla ke konečném u celo
světovému vítězství sovětského ko
m unistického tota litn íh o systému. Je
nám dobře známo, že sovětské vede
ní věnuje obrovské zdroje, jak nejvíc
je jen možné, za účelem dosažení vo
jenské převahy nad Spojeným i státy,
neboť věří, že tato značná superiorita
bude rozhodujícím faktorem ve vítěz
ství kom unism u. Byli jsme svědky to 
ho, že nejenom nejlepší vědecký vý
zkum a technologie se převádí do
vojenské sféry, ale i nejlepší výsledky
v hospodářství kultuře, ba i ve sportu,
se autom aticky využívají k “ obraně
vlasti” — tom uto eufem ism u pro pro
sazování konečného vítězství kom u
nistické totality. Pouze potom, tak
uvažuje vládnoucí elita, bude její moc
definitivně zajištěna.
Co se pak týče program u SDI, na
základě našich zkušeností jsme povi

nováni sdělit, i když to G orbačov bu
de popírat, že:
1. Sovětské vědecké a vládní kruhy
věří, že efektivní strategická obrana
je te ch n icky možná a uskutečnitelná.
2. S ovětský svaz intenzivně pracuje
na vlastní verzi Strategické obranné
in icia tivy už od konce šedesátých let,
a věnuje víc úsilí a zdrojů těmto “Hvězd
ným válkám ” a strategickým o b ran
ným program ům , než věnují Spojené
státy.
3. V yvinutí a uskutečnění sovětské
ho systém u "Hvězdných válek” je
součástí sovětské celosvětové strate
gie proti nekom unistickém u světu
násilím tak uskutečnit "konečnou
dějinnou fá zi” celosvětového kom u
nismu, a "m ír” zaručený sovětskou
vojenskou mocí.
4. Od sovětských vůdců lze jen
předpokládat, že budou pokračovat
ať už otevřeně nebo tajné na výstavbě
systém u "H vězdných válek” jako
vysoké je jich p rio rity, bez ohledu na
to, co řeknou či podepíší, bez ohledu
na počínání S pojených států.
5. Sovětská kom unistická morálka
a historie sovětského chování nás
věru učí, že sovětští vládci nepoklá
dají za nem orální podvádět a mást své
“ sm rtelné nepřátele” — a, bohužel,
oni pokládají Spojené státy za svého
nepřítele číslo jedna. Však proto po
ruší jakoukoliv m ezinárodní dohodu
v okam žiku, když jim to bude vyhovo
vat, tak jak již m nohokrát u č in ili v m i
nulosti. To znamená, že všechny
body dohod musí být přísně ověřitel
né.
My, bývalí občané Sovětského sva
zu, m ilujem e zemi, v níž jsme se naro
dili, jako však i m ilujem e zemi, v níž
jsme se rozhodli žít. Přejeme m ilió 
nům našich bývalých spoluobčanů
budoucnost v míru a případně i se
svobodou. Věříme, že strategický
obranný štít přispěje k dosažení to h o 
to cíle, žě odradí sovětské vůdce od
nukleárního vydírání k dosažení je
jich cílů, a m ísto toho je povzbudí
věnovat se potřebám ruského lidu a
jin ých porobených národností.
A ndrej Sacharov m oudře zdůraz
nil, že "skutečná bezpečnost je m ož
ná pouze tehdy, je -li založena na sta
bilizaci m ezinárodních vztahů, na
zavržení p o litik y expanzí, na posílení
m ezinárodní důvěry, otevřenosti a
pluralizace so cia listických zemí, a
dodržování lidských práv kdekoliv na
světě . . .”
Jakožto vědci, my důrazně o b h a ju 
jeme skutečnou koexistenci a p o ro 
zum ění mezi národy jako jedinou to
fundam entální záruku bezpečné bu
doucnosti lidstva. Ale aby tohle bylo
možné, sovětské vedení bude muset
v prvé řadě uskutečnit opravdovou
koexistenci se sovětským i intelektuá
ly a vědci, bude se muset zříci a za
pud it ono poslání šířit kom unism us
všude ve světě, bude um ožňovat so
větské společnosti seznámit se s ne-

ko m u n istickým i idejem i a vlivy. Pou
ze tyto kroky m ohou vést k důvěře, že
údajné mírové záměry sovětského
vedení jsou věru opravdové.
A konečně, am erický prezident a
jeho reprezentanti m ohou podstatně
přispět k zachování světového míru,
jestliže v jednání se sovětským i vůd
ci
1. nebudou spěchat k dosažení do
hody pro věc dohody samé;
2. neustoupí od program u strate
gického obranného štítu;
3. stále si budou vědomi skutečné
povahy, záměrů a m otivů sovětských
vůdců; a
4. pevně se budou držet závazku
A m eriky osvobodit svět, aby přestal
být rukojm ím hrozbě nukleárního
zničení.
V zájmu míru a svobody,
podepsáno třice t vědců.
Z a n g lič tin y p ře lo žil Ota Ulč

□

Služba čtenářům
23letá čeSka, žijící v Kanadě, se smys
lem pro rodinu, se zájmy o cestování,
sport, hudbu, vařeni, hledá sympatic
kého a podnikavého partnera, neku
řáka — kdekoli (nejradějí ale z teplé
části USA, z Austrálie nebo Kanady).
Zn.: “Život je přiliš krátký na to, aby
žil každý sám.”
Vdovec, 60 let, finančně nezávislý,
hledá partnerku ve věku 50 až 56 let
k vážnému seznámení, event. manžel
ství. Zn.: “Foto čestně vrátím.”
35letý, svobodný, štíhlý, bez závazků,
hledá milou a hodnou dívku sportovní
postavy. Pište na adresu: Wolfe Island,
P.O. Box 100, Kingston, Ont., Canada
KOH 2Y0
Hledáte přítele, přítelkyni, životního
partnera? Rádi Vám pomůžeme. Pro
bližší informace pište, česky nebo
anglicky, na adresu: Person to Person,
Correspondence Club, P. O. Box 7004,
Saskatoon, Sask., Canada S7K 4E5.

Cena Jiřího Lederera
byla poprvé udělena panu Andrzeji
Jagodzinskému, žijícím u ve Varšavě,
za jeho překladatelskou práci z češti
ny do polštiny. Cena (ve výši 5.000
franků) se uděluje Polákům, Čechům
a Slovákům, kteří soustavně přispí
vají k rozvoji nezávislého kulturního
p oznání Č e sko slo ve n sko -p o lské h o .
Jiří Lederer byl český novinář, který
se výrazně zasloužil o srozum ění me
zi těm ito dvěma slovanským i zeměmi
a který umřel v exilu 12. října 1983.
O
udělení ceny rozhodují redakce
polské revue Zeszyty Literackie a
československého čtvrtletníku Svě
dectví v Paříži.

Cena Jaroslava Seiferta
Dne 22. září 1986, v předvečer bás
níkových nedožitých 85. narozenin,
byla poprvé udělena Cena Jaroslava
Seiferta za nejlepší dílo české a slo 
venské literatury.
Na základě rozhodnutí poroty, je
jím iž členy jsou J iří Gruša, Milan
Kundera, A ntonín J. Liehm, Sylvie
Richterová, Josef Škvorecký, Jan
Vladislav, František Janouch a dva
českoslovenští literáti žijící v Česko
slovensku, byla Cena Jaroslava Sei
ferta za rok 1986 udělena Dominiku
Tatarkovi za trilo g ii "Písačky", v níž
au to r nově rozvinul žánr vnitřního
m onologu a podal odvážné svědectví
o době i o dosud neobnažených hlu 
binách lidské mysli.
Kromě peněžní odm ěny ve výši
35 000 SEK určené vyznamenanému
autorovi, bude poskytnuta kulturní
subvence, která umožní vydat někte
ré z Tatarkových děl v jednom z exilo 
vých nakladatelství.
Cena Jaroslava Seiferta byla zří
zena Nadací C harty 77 se sídlem ve
S tockholm u k uctění památky klasika
české literatury a prvního českoslo
venského nositele Nobelovy ceny za
literaturu. Bude se udílet každoročně
za nejlepší dílo současné české nebo
slovenské lietratury a bude vyhlašo
vána vždy v předvečer S eifertových
narozenin 22. září.
Nadace C harty 77 se obrací na čes
kou a slovenskou veřejnost se žádostí
o spolupráci při udílení této význam 
né kulturní ceny, a to zejména o zaslá
ní návrhů kandidátů na Cenu Jaro
slava Seiferta a o poskytnutí finanční
podpory.
Návrhy kandidátů na Cenu Jarosla
va Seiferta pošlete nejpozději do
15. března 1987 tajem nici výboru pro
Cenu Jaroslava Seiferta, paní M ilo
slavě Slavíčkové ze Slovanského
ústavu v Lundu. Adresa: Miloslava
Slavíčkové, Slaviska institutionen,
Lunds universitet, Finng. 14, S-223 62
Lund, Sweden.
Abychom m ohli každoročně udě
lovat Seifertovu cenu, která je dotová
na značnou finanční částkou, potře
bujeme vaši finanční pomoc. Finanč
ní příspěvek je možno zasílat šekem
nebo na kterékoliv z níže uvedených
kont Nadace C harty 77 s poznám kou
“ Čena Jaroslava Seiferta". Všem
příznivcům české a slovenské litera
tu ry za tu to podporu již předem děku
jeme.
František Janouch
předseda správního výboru
Nadace Charty 77
K o n ta :
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Přesilovka (Power Play)
Literární scénář od Vladim íra Va
lenty a Vladim íra Š kutiny napsaný
podle skutečného příběhu čs. národ
ního hokejového mužstva z r. 1949.
Tento vynikající scénář ještě nemá
investora, ačkoliv téma je velice p ři
tažlivé pro severoam erické obecen
stvo. Hlavním problém em asi bylo, že
se pro jednu z hlavních rolí nepodaři
lo získat Wayna Gretzkého, který by
návštěvnosti opravdu pomohl.
Tato dram atická historka dvou
zkušených scénáristů zůstává tedy
jen v literární podobě. I tak stoji za
přečtení. Většina z nás si pamatuje na
hlavní postavy skutečné události: na
bratry Zábrodské, brankáře ing. M od
rého, na Roziňáka, Konopáska, tenistu -hokejistu Jaroslava Drobného i na
kanadského trenéra Matěje Bucknu.
Dva scénáristé se rozhodli použít
v knize fiktivních jmen. N epochopil
jsem proč; vždycky jsem si musel lá
mat hlavu přem ýšlením, kdo byl kdo.
Ale asi jim to dodalo většího pocitu
bezpečí v občasném nadsazení reali
tyKnížka je tak zajímavá, že nepotře
buje násilně dodané vtipy, jako vy
myšlená jména sovětských fu n k c io 
nářů Kradenikov či Chujenko. Jedi
nou další výtku mám proti nepřesnos
ti autorů a tiskařů (Yourkow itz někdy
psán jako Yourkewicz, špatně spellovaná anglická slova — "appartm ent” ,
přehození stránek 17 a 18, 35 a 36
v ^extu a několik podobných d ro b 
ností). To jsou však jenom minim ální
připom ínky. Kdo si knížku koupí od
Svazu svobodných čs. sportovců na
1482 Larchm ont Ave., Lakewood,
O hio 44107, USA za $ 10, bude moci
znovu prožít ty dram atické události
z doby, kdy Československo vyhrálo
m istrovství světa v hokeji po druhé
v historii. A přesto, že víme, jak to
dopadlo, povzdechneme si: proč se ti
kluci na tak zvanou solidaritu nevykašlali, proč nezůstali venku? M ohli si
ta léta ve vězení ušetřit.
Koláže ke knížce namaloval Karel
T rinkiew icz.
-vt-

Svědectví
Ota Filip

Setkání s atamanem
Kozácký ataman, generál dr. Vasilij
G rigorjevič Glaskov, předseda výb o 
ru Sdruženi kozáků v exilu, původem
z llovlinské kozácké stanice na Donu,
hovořil velmi dobrou češtinou s m ír
ným ruským přízvukem. Setkali jsme
se . . . ne, neřeknu kde, protože místo
našeho rozhovoru není tak důležité
jako jeho obsah; a krom ě toho není
třeba hlásat do světa, kde ataman
Glaskov bydlí, koho navštěvuje a kam
jezdí.
Kozácký ataman, dnes tém ěř osm 
desátiletý statný muž, seděl naproti
mně, stříbrnou kozáckou šavli svého
praděda na klíně, znak atamanské
hodnosti, stříbrné, zlatém vykládané
žezlo donských kozáků z roku 1753
leželo na stole.
Z rozhovoru, který trval více než
čtyři hodiny, se mi postupně rozvinul
tra g ický osud donských, kubánských
a tereckých kozáků od ruské říjnové
revoluce 1917 do dneška.
“ V carské dumě měly jen tři národ
nosti vlastní frakce, a to Finové, Polá
ci a kozáci. Od roku 1860 byli kozáci
součástí velké ruské armády, beze
sporu elitní je d n otky s vlastním vele
ním, s generály a s atamany Kozáci
se odjakživa řídili zásadou: Bez svo
bodné volby — žádný ataman! To pla
tilo za cara, po něm i dnes."
Ataman Vasilij G rigorjevič Glaskov
sevřel pevně šavli, jeho hlas zněl
sebevědomě.
"Po revoluci roku 1917 se žádný
ruský národ neosvobodil z carského
sam oděržavi tak důkladně jako my
kozáci. Tehdy, za Kerenského vlády,
vznikly tři kozácké republiky. Jedna
na Donu, druhá na Kubáni a třetí na
Tereku. Už v červnu 1917 jsme zvolili
kozácké parlam enty a obnovili plnou
nezávislost kozáků, což neznamena
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lo, že jsme se chtéli od trh n out od
Ruska. Věřili jsme a doufali v oprav
dovou ruskou federaci rovnocenných
národů s vlastní samosprávou. Když
jsme s naším návrhem šli za tehdej
ším m inisterským předsedou Proza
tím ní vlády Kerenským, dožili jsm e se
zklamání. A lexandr Fjodorovič ne
chtěl o kozácké samosprávě ani sly
šet. Nezbylo nám tedy nic jiného, než
provolat Spolkovou republiku don
ských, kubánských a tereckých kozá
ků s hlavním městem v Novočerkasku.
Prezidentem kozácké republiky jsme
zvolili atamana Kaligina, který hned
prohlásil nezávislost republiky. Měli
jsme vlastní ústavu, parlament, tři
kozácké oblasti v něm měly každá
padesát poslanců, měli jsme státní
banku, která vydávala naše peníze, i
kozáckou poštu s našimi známkami.
Když se v Petrohradě ujal m oci Lenin
a jeho bolševická strana, poslal proti
nám v roce 1919 rudou armádu v síle
jednoho m iliónu tři sta padesáti tisíc
mužů. Bojovali jsme proti bolševikům
všichni: děti, otcové, starci. Trocký
tehdy prohlásil, že dokud se bolševi
kům nepodaří porazit a zn ičit kozác
kou republiku, nebude sovětský re
žim upevněn. Dostali jsme se, jak se
říká, mezi m lýnské kameny dějin . . .
Když Rudá armáda počala z Ruska vy
tlačovat "b ilé ” pod velením generálů
Děnikina a Wrangela, přijali jsme
jejich je d n otky v naší kozácké repub
lice, pom ohli jsme jim se znovu vy
zbrojit, p o d pořili jsme je finančně i
jinak. Jenže . .
ataman Glaskov
odložil starou šavli a dotkl se prsty
atam anského žezla, “jenže "bílí", ve
směs bývalí carští poddůstojnici a dů
stojníci, se u nás, ve svobodném kozáckém státu, počali chovat jako
velkom ožné panstvo. Nastaly problé
my, které šikovně využil — k d o jin ý —
než Lenin. Aby nás rozštěpil, založil
na papíru tak zvanou Sovětskou don-,
skou republiku a podařilo se mu získat
část kozáků na svou stranu. V roce
1921 nás rudá armáda porazila. Sama
by to asi nedokázala, ale T rocký pře
mluvil několik vynikajících carských
generálů, jako na příklad Čičerova,
Sablina, Jegorova, ba dokonce B rusilova, navíc pak ještě asi 250.000 car
ských poddůstojníků a vojáků, aby
táhli proti nám. S bolševiky bojoval
proti nám i pozdější generál Vlasov.
Za druhé světové války jsem s Vlaso
vém třikrá t mluvil. 'Víte, pane generá
le.' řekl mi, 'studoval jsem v době re
voluce v sem ináři, chtěl jsem být po
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pem. Revoluční doba mě však uchvá
tila, p řihlásil jsem se do Rudé arm ády
a žádal jsem, abych byj nasazen na
fro n tě proti vám, kozákům . . Tak se
časy mění, pom yslel jsem si."
S tarý kozák se usmál, mám dojem,
že v jeho očích prošlehl iro n ický zá
blesk.
“ Vlasov byl potom velitel vojsk ko
lem Azovského moře. Kozáci nemají
na jeho působení radostné vzpom ín
ky. Za druhé světové války přešel
k Němcům, ale ať si kom unistická
propaganda říká, co chce, byl to ge
nerál Vlasov, který se svými je d n otka 
mi zachránil v květnu 1945 Prahu."
“ Vraťme se zpět na D on,” povzdechl
ataman. “ Lenin nakonec podvedl i ty
kozáky, kteří se dali k bolševikům.
Aby je získal, slíbil jim písemně zříze
ni kozácké republiky. Náš kozácký
plukovník M ironov se tehdy bil s bol
ševiky proti nám, a když nás Rudá
armáda rozstřílela,” atamanův hlas se
zachvěl, chvíli m lčel, znovu uchopil
šavli, s níž jeho otec bojoval proti
Trockém u, a pokračoval: "Víte, dějiny
se vlastně opakují. Když jsme v roce
1921 v boji proti bolševikům vykrvá
celi, začaly západní velmoci už obcho
dovat a jednat se Sovětským svazem,
takže o našem osudu nechtěl nikdo
ani slyšet. Cosi podobného se dnes
děje v A fganistánu . . . Když nás tehdy
rudoarm ejci rozstříleli, jel plukovník
M ironov s jin ý m i rudým i kozáky do
Moskvy za Leninem. ‘S oudruhu Leni
ne,’ řekl, ‘pom ohli jsme bolševikům
porazit naše bratry, kozáky. Splň, co
jsi písemně slíbil, dej nám kozáckou
repub liku!’ A víte, jak Lenin odpově
děl? Po leninsku. Přikázal plukovníka
M ironova a jeho osm desátičlenný
kozácký doprovod zatknout a hned
v následující noci všechny ve vězení
na L jubljance bez soudu postřílet. A
to jsem slyšel, že reform ní kom unisté
psali v Praze roku 1968, když bolševi

ci okupovali Č eskoslovensko, na zdi:
Lenine, vzbuďse, B režněvsezbláznil!
B udte rádi, že Lenin už nežil, ten by
s vámi zatočil hůř než Brežněv.”
"A co se stalo s vámi, pane generá
le?" zeptal jsem se.
“ Zastihl mě kozácký osud. Měl jsem
šest bratrů, čtyři z nich padli v boji
proti bolševikům . Když rudoarm ějci
v trh li do naší vesnice, zastřelil ko m i
sař před očim a m ladšího sourozence
mou mam inku. K olik kozáků tehdy
rudí kom isaři na Donu, na Kubáni a
na Tereku pozabíjeli, to dnes nikdo
neví a nikdo už nezjisti. A Leninova
tak zvaná Sovětská donská kozácká
republika? Jak ji Lenin založil, tak ji
i v roce 1923 zlikvidoval: podpisem.
Slovo ‘kozák’ vym izelo z ruské řeči,
bylo až do roku 1937 vyškrtnuto ze
všech slovníků."
“ A proč až do roku 1937?”
“ V roce 1937 slavil Sovětský svaz
20. výročí revoluce. V Moskvě se ko
nala vojenská přehlídka, přijel na ni
i francouzský maršál Fouche a po
přehlídce se zeptal: Pane Staline, jak
to, že na přehlídce chyběli kozáci?
N ikdo neví, co Stalin odpověděl, jisté
však je, že hned příští den předvedl
báťuška Stalin francouzském u m ar
šálu vyznamenávání ‘za sloužilých’
rudých kozáků, letadlem nechal do
Moskvy dopravit kozácký pěvecký a
taneční soubor — a Fouche byl asi
spokojen. Kdo ví, jestli se francouzský
maršál dozvěděl, že dva roky před
tím, 1935, kdy Stalin nechal odhlaso
vat tak zvanou ‘stalinskou ústavu’,
se v tehdejším ústředním výboru
ozvalo několik bývalých kozáků a po
žadovalo zřízení kozácké republiky?
Po poradě s M olotovem a Kaganovičem vyřešil Stalin kozáckou otázku
stejně jako Lenin: Všechny členy
ústředního výboru a vedoucí stranic
ké fu nkcionáře kozáckého původu
nechal p ostřílet.”
“ Z apom něli jsme na vaše osudy,
pane generále," ozval jsem se po
chvilce ticha.
“ V roce 1921 se mi s několika tisíci
kozáky podařilo utéci a dostal jsem se
do Jugoslávie. Tam jsem vstoupil do
kozácké důstojnické školy a po ab
solvování mě kozácký výbor poslal do
Prahy studovat na vysoké technické
škole stavařinu, později jsem na Kar
lově univerzitě studoval ještě p o litic 
ké vědy a žurnalistiku."
"P roto mluvíte tak dobře česky,”
podotkl jsem.
“ Č tyřice t let jsem česky nem luvil,”
usmál se ataman, "ale Praha, studia a
život v předválečném Č eskosloven
sku ve mně zanechaly hluboký do
jem. Praha byla totiž až do konce
druhé světové války středisko kozáků
v exilu. Když uvážíte, že na česko
slovenských univerzitách studovalo
3.000 kozáků, že Masarykovo Česko
slovensko p řija lo několik dalších ti
síc m ladých uprchlíků od Donu, že se
tam v yu čili řemeslu, tak nepřeháním,

když řeknu, že Češi pom ohli kozáckému národu vytvářet novou in te li
genci. Pomoc, kterou nám Masary
kovo Československo poskytlo, ko
záci n ikdy nezapomenou. V Praze
jsem osobné znal dr. Zenkla, poslan
ce Klofáče, Fráňu Zem ínovou i neza
pom enutelnou paní Horákovou, kte
rou rovněž postihl ‘kozácký osud',
kom unisté ji popravili. V Praze, kde
jinde?, se před vypuknutím druhé
světové války konal sjezd všech kozá
ků v exilu. Přijeli tam staří generálo
vé, atamani, výkvět našeho národa.
A v Praze mě tehdy také zvolili před
sedou Kozáckého nacionálního hnu
tí. Až v Praze jsem se stal atamanem
všech kozáků. Bránil jsem se, upo
zorňoval jsem 'starce', že jsem na
atamana ještě příliš mladý, ale starci
řekli: Nastávají vážné doby, bude
válka, potřebujem e v čele mladého,
energického a vzdělaného kozáka.
Tak jsem tedy převzal atam anskéžezlo.”
Už několik dnů předtím, než jsem
pana dr. Vasilije G rigorjeviče Glaskova, kozáckého atamana, generála
kozáckých vojsk navštívil, jsem s urči
tým neklidem předpokládal, ba věděl,
že v rozhovoru dříve nebo později
dospějem e k bolavému místu — a sice
k spolupráci donských, kubánských
a tereckých kozáků s H itlerovým
Německem. Přiznám se, že jsem ne
věděl, jak s generálem Glaskovem
začít rozhovor o sto šedesátí pěti
tisících kozácích — pravda, na počát
ku války proti Sovětskému svazu v ro 
ce 1941 jic h bylo méně, později se
však do kozáckého vojska hlásilo
stále více sovětských zajatců, kteří do
konce druhé světové války bojovali
v Rusku bok po boku s německým
wehrm achtem .
Nejprve jsem si řekl: Zeptáš se ata
mana a generála kozáckých vojsk pří
mo. Později jsem však dospěl k ná
zoru, že bych se k bolavému místu
kozá ckých d ě jin měl p řib liž o v a t
šetrně, ohleduplné a tuze opatrně,
protože jitřit dosud jistě nezacelené
kozácké rány mi nepřísluší.
Vasilij G rigorjevič Glaskov mě však
překvapil, ba dokonce zaskočil. O pro
kozáky nešťastné spolupráci s Němci
začal sám a přímo.
“ Když vypukla válka se Sovětským
svazem, jel jsem z Prahy do Berlína,
navštívil jsem v generálním štábu dva
důstojníky, jeden se jm enoval Rosenberg, ten druhý myslím Schicketanz,
a nabídl jsem jim pom oc kozáků
v exilu v boji proti bolševikům. Oba
důstojníci byli značně překvapeni,
myslím, že ani nevěděli, co mají od 
povědět, takže až po chvíli se mi sna
žili vysvětlit, že o kozáckých problé
mech nemají ani zdání a že o existen
ci kozáků v exilu a v Rusku nemají
žádné inform ace. Odpověděl jsem
jim : Však se o nás brzy dozvíte!
A dozvěděli se hned v prvních
dnech ofenzívy, kdy se německým

vojákům vzdávaly statisíce rudoarm ějců a kdy četní z nich hned při
prvních výsleších prohlásili: Jsme
kozáci, dejte nám zbraně, půjdem e
s vámi proti bolševikům!
To už i v německém generálním
štábu pochopili kozácký problém a
m ohli jsme postavit naše prvni kozácké jednotky. Německá vláda vydala
prohlášení, v němž uznala kozáky za
spojence, jejich právo na sam ostatný
stát a zavázala se poskytnout bu d o u 
címu kozáckému státu ekonom ickou
pomoc. Byl jsem s kozáky v Rusku a
viděl jsem na vlastni oči, jak nás na
U krajině i v B ělorusku lidé vítali chle
bem a soli. Viděl jsem tisíce mladých
kozáků přebíhat k nám, jen aby mohli
bojovat proti bolševikům a za budou
cí kozácký stát."
“ B ojovali jste však, pane generále,
za správnou věc s nesprávnými spo
jenci. To je historický fakt." namítl
jsem.
"Ano, tento názor dodnes převládá.
Byl jsem — a jsem — generál kozáckých vojsk, nebojoval jsem však
v Rusku proti Rusům, ale za kozáckou
věc. Uvedu několik příkladů: Když
jsme s Němci ustupovali, chtěl ně
mecký generální štáb čtvrtý a pátý
kozácký pluk nasadit do boje proti
polským vlastencům -povstalcům ve
Varšavě. Odm ítl jsem a řekl němec
kému generálovi: Kozáci nikdy ne
poskvrní vztah k Polákům vlastní ani
polskou krví. Když Němci vydali roz
kaz, aby 1. kozácký sbor bojoval
v C horvátsku a v Srbsku proti Titovým
partyzánům, poslal jsem H itlerovi
osobní dopis. Když nás bolševici
vyhnali z naši vlasti, napsal jsem,
přijala Jugoslávie třice t pět tisíc ko
záků. Naši lidé našli v Jugoslávii nový
domov, založili tam rodiny, mají děti.
N ikdo po nás kozácích nesmí chtít,
abychom bojovali proti národu a stá
tu, který nám v době nejvyšši nouze
pom ohl. Kozáci proti Titovým party
zánům v Jugoslávii nikdy nebojovali.
Ba naopak, náš kozácký generál Drago Mihajlovič, který em igroval do
Ju goslávie, v y tv o řil z e m ig ra n tů
zvláštní kozáckou partyzánskou jed
notku a bojoval proti Němcům, ovšem
nikoliv na straně Tita. Drago M ihajlo
vič byl jediným kozákem, kterého
kongres Spojených států am erických
ještě za války vyznamenal m edaili za
statečnost. Am erické vyznamenání
za boj proti Němcům však M ihajlovičovi nepom ohlo. Maršál T ito ho ne
chal zastřelit. Němci nás chtěli také
donutit, abychom v prostoru Dijonu
bojovali proti francouzským pa rty
zánům. Odpověděl jsem jasně, že bu
deme bojovat, ale jen proti rudým
bolševikům. To jsou, pane Filipe,
také fakta."
Generál odložil kozáckou šavli.
Zkoum al mě a po chvíli pokračoval:
"A potom přišel květen 1945 Moje
jednotka ustoupila přes Čechy do
prostoru Passau, kde nám německý

generál hrabě Pickl poručil: Rozchod,
a zachraň se, kdo můžeš! O dhodili
jsme uniform y, od obyvatelstva jsme
koupili civilní šaty, vozy a koně. Vydal
jsem rozkaz: P rotlouci se do prostoru
severně od M nichova a soustředit se
tam. Brzy jsme narazili na postupující
Am eričany, vydávali jsme se za dělní
ky, kteří byli na nucených pracích
v Německu a vracejí se domů. Že jsme
se 'vraceli' opačným směrem, A m eri
čany ani nenapadlo. Když jsem je d 
nomu am erickém u plukovníkovi řekl,
že jsem studoval v Praze, zasmál se
a odpověděl: Praha, to je blízko Persie .. . Do prosince jsem jako stavební
inženýr pomáhal uvádět do provozu
rozbom bardované letiště u Pfaffenhofemu, v prosinci 1945 mě am erická
policie zatkla. A m eričané mi řekli rov
nou: Pane generále, my jsme o vás ani
nevěděli, Moskva si vás však našla,
musíme vás vydat Rusům. Šel jsem
tedy do bývalého koncentračního
tábora v Dachau na blok C do cely
smrti číslo 13. A víte, kdo mi pom ohl?"
Pokrčil jsem rameny. Kdo asi měl
zájem v roce 1945 pom áhat kozác
kému generálu, který bojoval proti
Sovětskému svazu, spojenci A m eri
ky, Anglie, Francie a celého dem o
kratického světa v boji proti nacis
tům? ptal jsem se v duchu; odpověď
jsem však nenašel.
“ Poláci mi pom ohli," usmál se ko
zácký ataman a generál. “ Polská
exilová vláda v Londýně se nějakým
způsobem dozvěděla, že mě A m eri
čané zatkli a zavřeli v Dachau. Teh
dejší polský prezident v exilu, dr.
Zabalski, si vzpomněl na mě, na kozáckého generála, který se vzepřel
německému rozkazu a odm ítl poslat
kozáky proti polským vlastencům ve
Varšavě. Am eričané vyhověli polské
prosbě, propustili mě a já jsem jel do
Londýna poděkovat Polákům. Ale to
už jsem věděl o tragédii kozácké
armády, která se v jižním Rakousku
vzdala A n gličanům .”
V
té chvíli se atamanovi, generálu
kozáckých vojsk, zadrhl hlas, mám
dojem, že do očí se dr. Glaskovi na
hrnuly slzy. Volil krátké věty. přeru
šované těžkým i výdechy: “ 70.000 ko
záků se 8. května 1945 v K lagenfurtu
vzdalo A ngličanům . A n g lický maršál
A lexander povolil kozáckému vojsku
ve Spitallu poslední přehlídku. Rekl
kozákům, že je nikdy nevydá Rusům.
28. května pozval maršál Alexander
5.300 kozáckých důstojníků a třicet
osm generálu do Spitallu. Všichni
p řišli v uniform ách se všemi řády a
medailemi. V noci A ngličané obklíčili
kasárna, v nichž kozáci marně čekali
na generála Alexandra, a řekli: Zítra
vás na demarkační čáře, na mostě
přes řeku Mur v Judenburgu, vydáme
Sovětům. Někteří kozáci spachali
ještě v noci sebevraždu Mnozí z těch.
které Angličané násilím naložili do
nákladních aut, poskákali z mostu,
kde je již čekali sovětští důstojníci.

do řeky. Četní se utopili, jine, kteří se
pokoušeli plavat, postříleli sovětští
vojáci z břehu kulom ety. Živé kozáky
naložili Sověti do letadel a odvezli do
Moskvy. Ty postříleli do jednoho až
tam.
• Když se kozácké vojsko doprová
zené rodinam i dozvědělo, co stj v J u 
denburgu na mostě stalo a jaký osud
je čeká, poslalo starce ke generálu
Keightleyovi. Starci se před a n g lic
kým gentlemanem hluboce u klo nili a
řekli: Generále, porušili jste slovo
anglického maršála. Vydejte bolševi
kům nás, starce, zachraňte však naše
ženy a děti. Generál Keightley odmítl.
Starci tedy vytáhli kozácké kinžaly.
pokřižovali se a jeden po druhém si
před generálem podřízli hrdlo.
Příští den o b klíčili A ngličané tábor
kozáků tanky a hnali je k dem arkační
lin ii k bolševikům . Ten den, bylo to
1. června 1945, zahynulo ve Spittalu
1.600 kozáků. Když Rakušané zpozo
rovali, co se na pokraji města děje,
rozezvučely se na všech okolních
kostelech zvony. Sedmdesát tisíc ko
záků se však dostalo do rukou bolše
viků. Kolik jich zahynulo na Sibiři,
nikdo neví a už nespočítá "
Mlčel jsem. Poprvé v životě jsem
držel v ruce pravou kozáckou šavli a
žezlo, které po dvě století provázelo
kozácké atamany.
Byl jsem rád, když se mě pan dr.
Glaskov po dlouhé chvíli těžkého
mlčení zeptal: “ Víte, že soudruh Gorbačov je kozák?"
“ Snad ne také ataman?"
“ Ataman není a nikdy nebude. Ale
pochází ze staré kozácké rodiny ze
stanice Privolnaja ve Stavropolske
gubernii. Jeho matka, pravá kozačka,
tam ještě žije. Všichni Gorbačovové
bojovali za baťušku cara na Kavkaze.
A víte, že v G orbačovovi asi pořád
tluče kozácké srdce?”
To jsem nevěděl. Soudruh Gorbačov a kozák? Ne, to jsem si nemohl
srovnat. Vzpomněl jsem si na největší
dojem, který na mě Gorbačov a jeho
paní u čin ili v Zenevě, když se tam
setkali s am erickým prezidentem
Reaganem. Kamera západoněmecké
televize zabloudila v detailním zábě
ru na Gorbačovovo zápěstí; vrchní
proletář měl zlaté Rolexy, švýcarské
hodinky pro m ilionáře. Jeho pani
Raisa měla stejné, ale menší, dámské,
zato však posázené diamanty.
“ Vloni třeba otevřel soudruh G or
bačov v bývalé kozácké oblasti na
Donu, na Kubáni i na Tereku, kam od
roku 1921 nesměl vstoupit cizinec, i
západním turistům . A letos na veliko
noce nechal otevřít všechny kostely,
popi mohli v kozáckých oblastech
sloužit mše. kdy se jim zlíbilo. Ba
dokonce i děti směly do kostelů. Jak
jsem řekl. možná, že se v G orbačovo
vi přece jen časem probudí jeho ko
zácký původ.”
Česky m luvicí kozácký ataman a
generál, d o kto r a inženýr s diplom em

Interview

S Emilem Radokem o světových výstavách
a jeho tvorbě
Ptal se a zapsal Richard Drtina

E m il Radok vsto u p il do historie u m ě n i a au d io-vizu á ln i estetiky ja ko tvůrce P olyekránu a s bratrem A lfrédem (19141976) ja ko spo lu tvů rce Laterny magiky. Oba se výrazně p o d íle li na československých úspěších na světových výstavách
v r. 1958 v B ruselu a v r . 1967 v M ontrealu. Zatim co dom a vládla cenzura, p ro zahraniční výstavy režim d o v o lil značnou
dávku tvů rčí svobody. I přesto m ěl Em il Radok u sebe vždy d o hližitele a i tak se dostával se svým bratrem A lfrédem do
řady o b viněn í a vyšetřováni. Na to nerad vzpomíná, ani na to, jak m nohdy pro svůj "kádrový p ro fil" m usel vydávat svou
prá ci p o d pseudonym em .
O b lasti velice o rig in á ln í tvorby E. Radoka jso u výstavní p ro g ra m y a vyšší au d io-vizu á ln i formy. Jeho přípravným
zázemím byla tvorba p ro divadlo, film, p ublicistika, výtvarná kritika, práce scénáristy a režiséra.
Na EXPO 58 v Bruselu obdržel jeho Polyekrán — film o Pražském hudebním ja ru — hlavni cenu, a stejně byla odm ě
něna i Laterna magika. P odobně úspěšný b y l i R adokův program mozaikové p rojekce s názvem S tvořeni světa na EXPO
67 v M ontrealu. ( Tam b ylo např. zapojeno 112 vysouvajících se pláten a 224 pro je kto rů.) Už předtím získal E. Radok
p rv n i cenu v ka te g o rii anim ovaného film u v r. 1960 v Benátkách za film Johanes d o kto r Faust. Úspěšných účastí na
dalších výstavách je celá řada.
Po dětství v jižn ích Čechách (naroz. 1918) prošel v m lá d i za války vězněním v koncentračním táboře, pak K arlovou
univerzitou a začal se ž iv it u m ě le cko -kriticko u p u b licistiko u . Později vyučoval na A kadem ii m úzických um ěni v Praze
teo rii divadla a vývoj uměni.
Velké úspěchy na světových výstavách v zahraničí v novém d ruhu uměni, k te rý vyvinul, mu pak um ožnily i založit a
vést Ústav pro výzkum vyšších obrazových forem v Praze, především p ro Laternu m agiku a Polyekrán.
Od r. 1968 žije E m il Radok se svou ro d in o u v Montrealu. Pracuje tu n yn í p ro kanadskou společnost Applause Comm unication Inc. Pro EXPO 86 ve Vancouveru vytvo řil film Z k ro c e n i dém onu o vývoji kom unikace. Pracuje i pro A m e ri
čany — pro D isney O rganization, pro E pcot C enter na Floridě (film o energii). O jeho p rá ci projevila nedávno zájem
Francie. Krom ě toho přednáší externě na jedné m ontrealské univerzitě. Em il Radok je člověkem s g e niální vizuální
fantazií, p řito m je však tak neagresivní, že na je h o nápadech často vydělávají druzi. Má se b e iro n ii a shovívavost, sch o p 
nost vidět po d povrch věci a života, je také skvělým znalcem vina a dobrým přítelem.

R. D.: D osáhl js i skvělého uznáni a
úspěchu na světových výstavách za
posledních třice t let. Máš plné právo
se s uspokojením o h lé dn o u t zpět na
vykonané dílo. P ři tom si jis tě vzpo-

z pražských vysokých škol, se usmál:
"V Rusku je všechno možné — i ne
m ožné."
Potěžkal jsem znovu v ruce kozáckou šavli a žezlo.
“ Vrátí se šavle vašeho praděda a
atam anské žezlo někdy do kozáckých
stanic na Donu, na Kubáni nebo na
Tereku?" zeptal jsem se tiše.
"Já se tam už nevrátím, ale kozácká
šavle a atam anské žezlo, svaté před
měty všech kozáků, se dom ů jednou
vrátí. Pradědovu stříbrnou šavli jsem
si poprvé opásal v Praze, když mě tam
před válkou zvolili atamanem všech
kozáků. Tam jsem také poprvé držel
naše atam anské žezlo. A až se jednou
náš budoucí kozácký ataman bude
vracet domů, musí se šavlí a žezlem
nejprve pokleknout v Lánech u hrobu
prezidenta Masaryka a p o k lo n it se
v Praze," odpověděl kozácký ataman
a generál dr. Vasilij G rigorjevič Glas-

meneš i na své začátky. Jaká byla tvá
léta učednická? Jak js i našel své "ře
m eslo" či um ěni?
E. R.: A bych byl upřím ný, nemám
ch u ť se ohlížet na svou vykonanou
práci. Kdeže loňské sněhy jsou? Tě
žiště mé životní práce je ve výstavních
program ech realizovaných m nohdy
na složitých te ch n ických systémech
a jakm ile jednou výstava skončí, dílo
zaniká. D louhý čas setí, zrání, krátký
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čas žnutí. A potom , výsledky mé prá
ce si tam u nás doma přivlastnili jiní.
M ohli to snadno udělat, nikdy mi ne
bylo um ožněno dokum entovat svou
vlastní práci. O těch mých učednických letech, bylo jic h mnoho, zahrno
valy nejrůznější obory, matematiku,
estetiku, dějiny umění, kriticko u a
teoretickou činnost, scénáristické a
divadelní zkušenosti, včetně soukro
mého studia psychologie a psycho
analýzy. A pokud se týkalo mého bu
doucího řemesla, neměl jsem praktic
kého učitele, který by mě do něho
uvedl, vždyť má specializace ještě
neexistovala. Musel jsem se tedy učit
a hledat sám. Jediným mistrem v mém
řemesle mi byl můj starší bratr Alfréd,
který jako divadelní režisér byl sice
vzdálený oboru, v němž mi budouc
nost vyhradila místo, který však mě
silně ovlivnil m etodou své práce a je jí
mi výsledky. Například jeho rozvíjeni
dram atické akce v čase a prostoru,
jeho práce s hercem, v níž dociloval
dosud nevídaných psychologických
efektů, například ve vztahu mezi
dram atickou postavou a strukturou
scénického prostoru.
R. D.: Vzpomínám na jeho vynikající
inscenaci R ollandovy H ry o lásce a
s m rti na scéně Kom orního divadla

v Praze v polovině 60. let; m otiv arény
dějin, revoluce, davu a je jic h oběti.
E. R.: Ano, to se mu velice zdařilo.
Přijela i paní R ollandová a chtěla, aby
to šlo také do Francie, ale nahoře
v Praze to překazili.
T yto umělecké postupy mě nejdří
ve vedly k teoretické práci o integrál
ním a analytickém jevišti, která po
sloužila pro pozdější diskusi s A lfré 
dem a hledáni s nim nového druhu
divadla se dvěma prostory, vzájemné
se ovlivňujícím i tak, aby se v nich
mohla log icky odehrávat nová diva
delně film ová skutečnost. Šlo o to,
aby v ní dram atická akce dostala ráz
situačně vizuální a aby se dějový
prostor stal vůči této akci dynam ický
a variabilní. Bylo to však teprve A lfré 
dovou inscenací Šamberkova Jede
náctého přikázání, v níž už prakticky
ukázal možnosti to h o to divadla, bu
doucí Laterny magiky. Při diskusích
0 divadle jsem začal přem ýšlet, zdali
by se něco nového nedalo dělat také
s film em . Psal se rok 1954. Cinemascope a Cineram a se staly módou.
Vývoj film u šel k sm yslovému natura
lismu, to jest kestále menšímu rozdílu
mezi skutečností a její reprezentací.
S tím jsem nemohl souhlasit. A tak
jsem našel příležitost uplatnit svůj vý
tvarný talent. Místo malířského vzal
jsem však plátno projekční. Byl tu
příklad surrealistické experim entace
v oblasti koláže a byla tu též M ondrianova parcelace plochy. Ale mne více
lákala film ová montáž Eisensteinova,
v níž jako by umělec už cítil možnosti
složeného prostoru, a nejvíc mě zají
mali kubisté analytického období.
Jenže tento malířsky složený prostor
nebylo možno uplatnit ve film u. Byl tu
1 problém v oblasti vnímání. Začal
jsem tedy experim entovat nejen v
oblasti vizuální, ale i psychologické a
výsledkem byl můj první návrh slože
ného film ového prostoru pro námět
o díle Karla Purkyně, jehož zjedno
dušené m onum entální tvary mě fas
cinovaly. Je ovšem přirozené, že
v tehdejší době nebyl tento experi
ment přijat. U plynulo několik let. psal
se rok 1957. Můj bratr byl v té d o b é na
malou chvíli v m ilosti a dostal za úkol
realizovat pro světovou výstavu v Bru
selu 58 nové divadlo, které později
dostalo jm éno Laterna magika. Byl
jsem se svým bratrem a ostatními
spolupracovníky v plné práci na scé
náři. když přišla zpráva, že v pavilonu,
který se už stavěl, vybylo místo, pro
tože Jiří Trnka se tam odmítl ukazovat
návštěvníkům se svými spolupracov
níky při práci na animaci loutek. Této
příležitosti můj bratr využil a velmi
diplom atickou cestou navrhl přísluš
ným činitelům , že by se tam mohl
předvádět zajímavý film ový experi
ment. Když byl návrh přijat, bratr
ohlásil, že jde vlastně o muj experi
ment, ale že bude na práci dohlížet.
Tento dohled byl však čistě fiktivní,
protože chudák Alfréd měl práce nad
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hlavu se svým divadlem. A tak jsem
musel opustit práce na prvním pro
gramu Laterny magiky, v niž jsem po
tom na Expu dál pracoval, a pustil
jsem se do nového hlavolamu s veli
kou úzkosti v duši.
R. D.: A tak se ro d il Potyekrán pro
EXPO 58 v Bruselu.
E. R.: Ano. Při práci na scénáři, který
byl o Pražském hudebním jaru. jsem
tloukl v noci hlavou o zeď. protože
jsem si v duchu musel o celém sledu
obrazů a kom pozic dělat konkrétní
představy. Kdyby mi má žena nepo
máhala, nikdy bych práci nedokončil.
Protože Polyekrán, jak jej později
nazvali inženýři, dostal hlavní cenu,
jako ostatně i Laterna magika, a pak
ještě dvě ceny navíc. Také se o tom
hodně m luvilo a psalo, a tak to bylo
pokládáno za úspěch. Dostal jsem
pak dokonce přikaž založit a vést
um ělecky Ústav pro výzkum vyšších
obrazových forem, v němž jsem setr
val až do své emigrace do Kanady
v r. 1968.
R. D.: A č léta učednická časem konči,
otevřený člověk se u č i po celý život.
I jako zralý tvůrce máš jistě i nadále
své oblíbené umělce, z je jich ž p o d 
nětů můžeš někdy čerpat a nebo jim ž
se prostě z nějakého důvodu obdivu
ješ.
E. R.: O některých umělcích, kteří mě
už v počátcích ovlivnili, jsem se už
zmínil. Musím k nim přidat v malířství
vedle Picassa a Braqua i Matisse s je 
ho dvojím plánem tvaru a barev,
Egypťany s jejich smyslem pro je d n o 
duchost a m onum entalitu. Rembrandta s jeho svétlem -hm otou. Magritta s jeho paradoxy. Velký vliv na mě
měla architektura. V malířství je to
dnes Francis Bacon, kterého poklá
dám za nejvýznačnéjšiho malíře této
doby. což možná některé teoretiky i

m ilovníky obrazů trochu poděsí. Ale
ten, kdo mě nejvíc ovlivnil, nebyl
umělec, ale můj profesor matem atiky
J in d řich Veselý. Když jsem mu ozná
mil. že chci studovat fyzikální che
mii, a to rozpad atomu, pokýval sm ut
ně hlavou a řekl: Radoku, Radoku,
bude vás škoda. Já jsem s vámi počí
tal pro integrály a vy zatím vyb o uch
nete někde v laboratoři. Na ta slova
jsem si vzpomněl, když vybouchla
první atom ová bomba, zanechal jsem
laboratoře a dal jsem se na estetiku,
dějiny umění, odtud na uměleckou
kritiku, pak na scénáristiku, divadlo,
až jsem skončil rozbíjením a skládá
ním foto g ra fické h o prostoru. Takže
jsem se od těch výbuchů přece jen
příliš nevzdálil.
R. D.: Podílel ses velmi významně na
úspěších čs. pavilónu na světových
výstavách EXPO Brusel 58 a EXPO
M ontreal 67. Třebaže se čs. režim
těm ito úspěchy navenek rád chlubil,
bylo známo, že dom ácí situace jim
neodpovídala. B ylo také známo, že to
byly úspěchy českých a slovenských
tvůrců, kteří je m nohdy m useli na re
žim u doslova vyvzdorovat. Jaká byla
tvá situace?
E. R.: Pro mne to byly dvě otázky. K ul
turní a morální. Rozhodl jsem se dělat
umění. Pro mne ta práce vždycky zna
menala vytvářet nový svět. Náš národ
měl velikou kulturní tradici a bylo
velice snadné se do ní zapojit. Mohl
jsem se stát malířem nebo divadel
ním či film ovým režisérem. Začal
jsem scénáři pro dlouhé hrané film y
a zde jsem pocítil tlak režimu. Scéná
ře byly přijím ány, ale nikdy nerealizo
vány, protože jsem je odm ítal ideově
měnit tak, jak bylo požadováno.
O pustil jsem tedy tento druh umění.
Zahraniční výstavnictví jsem si ne
vybral zdaleka podle své vlastní chuti.

K tom u mě p řin u tila právě ona m orál
ní otázka. Protože práce pro zahraničí
um ožňovala značnou ideovou vol
nost; šlo především o to, aby byla
prezentace úspěšná a aby se o ní m lu 
vilo a aby byla naše vlast pokládána
za avantgardně kulturní. A tak jsem
tím vyřešil i otázku morální. Byla sice
znepříjem něna podm ínkou p o litic 
kého garanta či dohližitele, který
mou práci, m nohdy tém ěř anonym ní,
využil pro svou vlastní slávu. Ale to
byla tehdy veličina málo důležitá. Mé
hledání, má profesionální dráha byla
určena. M ěl-li jsem úspěchy, vděčím
za to spíše své m ladistvé odvaze než
nadání. Dostal se mi zde v Kanadě do
rukou alm anach vydaný k 50. výročí
založení gym názia v P rachaticích,
kde jsem studoval. Můj bývalý profe
sor češtiny Josef Beneš si na můj
loutkový film Johanes d o k to r Faust
vzpom íná ve svém článku a končí ho
těm ito slovy: “ Velmi mě těší, že moji
bývalí žáci se u p la tn ili čestně v životě
a že svou prací zůstávají věrni do m o 
vu.” — O to jsem se vždy pokoušel a
pokouším dodnes.
R. D.: Od ro ku 1968 pracuješ v Kana
dě, v p o sle dn í době pracuješ i pro
A m eričany. Můžeš srovnat p řístu p y
k tvorbě, je jí podm ínky, koncepce,
styl, estetiku a požadavky?
E. R.: Svůj styl a estetiku jsem nezmě
nil. Ovšem na severoam erickém kon
tinentě je umění pokládáno tém ěř
výhradně v řadě oblastí za jakýsi druh
zábavy. Nebo zábava je někdy poklá
dána za umění. Z to h o vyplývají ně
kdy docela odlišné estetické normy.
N apříklad am erický show -business
je vzorem této tendence. Jenže já se
nesnažím je napodobovat, spíše vnu
cuji evropský názor i když sam ozřej
mě vím, že výstavní program y musí
být přitažlivé. To však lze udělat po
m ocí dram atického a vizuálně boha
tého program u. T enhle postoj je pro
mne ovšem handicapem . Mohu říci,
že v Č eskoslovensku jsem měl větší
volnost v poetickém zpracování ná
mětu než zde v severní Am erice. Jiný
zásadní rozdíl spočívá v tom , že Evro
pa má ráda nové věci a že si je dovede
představit. Zde sice existuje velká
touha po nových věcech, ale jakm ile
jde o peníze, tak všichni chtějí, aby to
bylo něco, co už viděli, co má záruku
hlavně finančního úspěchu. Umění je
tu prostě pokládáno za obchodní ar
tikl, což je podobně extrém ní jako
u nás zas bylo pokládáno za artikl
p o litický. M etodologii práce lze na
proti tom u těžko srovnat. Používám
tu různé složité technické systémy,
které um ožňují dokonalejší p rogra
my, práci zrych lu jí počítače a jiné
vym oženosti. Našel jsem tu v Kanadě
pět výborných spolupracovníků, na
jejich ž zájem o výsledek díla a skvě
lou pracovní m orálku se mohu plně
spolehnout. Dva z nich jsou Kanaďa
né, tři původem Češi. Je to architekt
V ladim ír Šubrt, kameraman A ntonín

Lhotský a střihačka Dagm ar T á b o r
ská.
R.D.: Za posledních třice t let js i tvořil
pro všechny h la vn i světové výstavy,
máš tedy m ožnost porovnávat i v to m 
to směru. Vidíš nějaký vývoj ve vý
s ta vn ích ko n c e p c íc h , nápadech,
v přístupech, v technické realizaci a
estetice?
E. R.: Výstavy mají původ ve starodáv
ných jarm arcích. Lidé měli větší ná
ladu kupovat, jestliže se přitom mohli
zároveň pobavit. Na jarm arcích se
objevilo vždy něco neobyčejného, co
mělo udivit. B uď groteskní průvody
masek, polykači ohně a střepů, p ro 
dukce eskam otérů a mágů a ukázky
podivných výtvorů přírody včetně
m ořských panen. Na tom hle principu
se nic nezměnilo. K onkurence trh o v
ců se zm ěnila v soutěženi celých stá
tů, které propagují svou e ko n o m ic
kou, sociální a kulturní úroveň. Právě
národní kultura začala pronikat do
světových výstav nejpozději. Ještě
první výstava po válce, EXPO 58
v Bruselu, byla založena převážně na
tech n icko -o b ch o d n ím přístupu, ale
už uvedla velmi výrazně do svých
bran umění. O bliba čs. pavilonu byla
toho důkazem, a to nejen svými um ě
leckým i exponáty, ale také novým
typem divadla a film u. M ořská panna
— napůl divadlo a napůl film a Osm ihlavý muž, prom ítaný na osm p ro 
jekčních pláten (ekránů) dostaly
také oba hlavní cenu. Vedle toho se
v Bruselu objevila čistě výstavní a
fun kčn í architektura, která reprezen
tovala výrazný pokrok i v oblasti m imovýstavní. EXPO 67 v M ontrealu
převzalo všechny tyto novátorské
snahy a rozvinulo je. E xponáty i zde
o p u stily vitríny a vytvo řily souvislé
prostorové členění. A udio-vizuální
disciplína založená v čs. pavilónu se
rozrostla jako součást celé výstavy.
Bohužel Montreal 67 zaznamenal
také vrchol, který se už nikdy nezvý
šil. Je pravdou, že příčinou byla i
hlubší ekonom ická recese, která p ři
šla v 70. letech. Ovšem je tu ještě
jedna příčina a tou je dekadence
tvůrčí. Um ělci, sotva se jen dostali na
výstavy, začali vyhledávat povrchní
efekty, které jim poskytla nová te ch 
nika. Dávají důraz jen na smyslové
vnímání a nikoli na hlubší m yšlenky a
významy. Každý chtěl použít co nej
více co největších projekčních pláten
a každý chce použít laser. Ve Vancouveru se to laserovými efekty jen hem 
žilo. Předchozí výstava v japonské
Tsukubě měla za hlavní ideu před
vedení špičkové techniky. Tento
upřím ný záměr byl splněn a výstava
se zdařila. Byla tam řada hezkých
program ů a působivých výstavních
celků. A rch ite ktu ra se ovšem nevy
rovnala Montrealu. A tak musím uči
nit skoro sm utný závěr, že veliké
výstavy se začínají zase vracet k ja r
marku, i když dostávají to lik moderní
ráz. Přestávám mít c h u ťp ro ně praco
vat.

R. D.: Jak hodnotíš EXPO Vancouver 86 — které pavilony č i p ro je kty se
ti nejvíc líb ily?
E. R.: Neměl jsem moc času a tak jsem
se soustředil jen převážně na pavilo
ny s audio-vizuálním i program y.
O proti výstavě v New Orleansu, která
byla více než mizerná, Vancouver
zazářil. I když nejsem do této výstavy
zam ilovaný, myslím si, že dobře o b 
stála, že měla prům ěrnou kvalitu.
Měla však dva vážné handicapy. Té
ma bylo vypracováno ve dvou extré
mech. První přístup byl příliš natura
listický, to jest te ch n ický a popisný.
D ruhý byl pseudorom antický, který
patři prosté jinam . Konkrétně: ukazo
vat na exponátech nebo na obraze
různé moderní dopravní prostředky,
to nikoho nezajímá. Používat fantas
tického dopravního prostředku v po
hádce nebo dokonce přirovnávat
kom unikační prostředky k bitvěs bar
vami, to je sice hezká věc pro nějaký
zábavní park pro děti jako Disneyw orld, ale ne pro výstavu, kde konec
konců téma má dát diváku nějaké
nové inform ace. Viděl jsem ve Vancouveru například také to lik m ilých
Eskymáčků a Indiánů v různě růžo
vém vyvedení, že každému muselo
být jasné, že Kanaďané nemají o nic
větší zájem, než o je jich blaho. Přesto
se mi tam jeden Indián líbil. Byl v pa
vilonu General M otors na scéně,
uprostřed níž se objevil prostě anim o
vaný film , jehož obraz se odrážel od
polopropustného zrcadla, takže se
zdál být situován v místě, kde bylo
skutečné ohniště. Z něho pak v kouři
vystupovali film oví duchové. Prastarý
trik m nohdy na výstavách používaný,
ale zde vtipně realizovaný. Horší však
je, že podle jednoho článku, autor si
chce tento trik z 18. století nechat
patentovat. I to je ovšem typické pro
tento kontinent. Plagiátů, k jejichž
původním u vzoru se autoři nikdy nepřiznávají, už ani nepočítám.
Jiný handicap Vancouveru spočíval
v rozhodnutí vytvo řit prefabrikované
modely, z nichž m ohli architekti
skládat pavilóny. Jenže to dobře ne
šlo. A tak ve Vancouveru výstavní
architektura tém ěř neexistovala. Po
této stránce byla bezvýznamná a fád
ní. Montreal 67 měl například velikou
stavbu, centrální sféru v geniální
konstrukci Fullerově, také IBM Comp.
měla v Tsukubě svou elegantní kouli
v pyram idě; spektakulární kouli měl
i Epcot Center, i když trochu kýčo
vou, za to ve Vancouveru připom ínala
tato sféra spíše veliký kiosek pro
ham burgery. Jestliže předchozí vý
stavy zneužívaly technických efektů,
aby je vydávaly za umělecká díla, pak
Vancouver překonal všechny meze.
Ale to není vina jen umělců, ale také
těch, kteří to financují a je jichž kom i
se pracují prapodivným i způsoby.
Měl jsem opravdu štěstí, že jsem se
zúčastnil soutěže pro pavilón společ
nosti Teleglobe, v němž vedení tvoří

velmi vzdělaní a kultivovaní lidé. Kéž
by takových bylo v Kanadě více.
R. D.: Tvoje tvů rčí čin n o st a dilo po su 
nu ly vývoj v a u d io-vizu á ln i tvorbě a
estetice, jm enovitě v třídim enzionální
m u iti-pro je kci. Nalezl js i nové form y a
přístupy a přesto ses nenechal unést
pouhým form alism em . Vždy ti jd e o
obsah, o sděleni a o nějaké filozofické
poselství. Tím si to ovšem děláš těžší.
E. R.: Každé umění musí být určitým
druhem kom unikace obsahující u rč i
té poselství, vždyť to je jeho prapůvod. Filmové uměni, které se vyjadřu
je foto g ra ficky zachycenou skuteč
nosti, se tom u teprve nevyhne. For
mální a technické prostředky nesmi
sloužit jenom k vyvolávání senzací.
Nesmím například ve stereoskopii
využívat naturalism u prostoru, abych
přiměl diváky zakrývat si rukama
obličej ze strachu, že jim postava
na plátně vypíchne oko. Nesmí jít jen
o levné efekty. P oužiji-li systému s ví
ce ekrány, musím si uvědomit, že ne
mohu na nich prom ítat současně tolik
témat, kolik mám ekránů, nýbrž jen
jedinou, ale složenou skutečnost.
Jinak dojde k destrukci vním áni a
zpracovat nějakou myšlenku bude
nemožné. Toho však je dnes na výsta
vách jako hub po dešti. Z m iňuji se
o těchto charakteristických úkazech
nejen proto, že tyto tendence zabra
ňují skutečnému vývoji umění v audio
vizuální tvorbě. Má kritika je také vy
světlením mého smyslu práce a me
tody. Dnešní umělec musí analyzovat
a studovat a pak teprve tvořit. Napří
klad ve film u o energii jsem zvolil sys
tém, který charakterizuje její podsta
tu. Tou je kinetika a stálá změna a
zdánlivý protiklad mezi hm otou a její
skrytou silou. Proto projekční hrano
ly vytvářejí stále nové projekční p lo 
chy a proto se z nich náhle stávaly
skulpturální formace, na nichž měl
obraz povahu trojrozm ěrné skuteč
nosti. Plameny ohně na ploše přešly
v trojrozm ěrné spálené kmeny, v tro j
rozm ěrný krb s poleny dřeva a v žhavé
uhlí. Tento postup vytváří tedy již
přímo v obrazové kom pozici určitou
ideu, kterou potom rozvádím do pří
běhu a který vyprávím těm ito sym 
bolickým i vizuálním i prostředky.
Pro telekom unikace, to jest film
pro Vancouver, jsem zase použil ro tu 
jící sféry, která představuje naši ze
měkouli a kolem ní jsem rozprostřel
osm ekránů jako telekom unikační
strukturu, jež obepíná naši zemi.
Vedoucí myšlenkou pro tuto scénografii mi byla McLuhanova globální
vesnice.
R. D.: Jaké jsou tvé další plány a p ro 
jekty, sm im e-li vědět?
E. R.: Plány zatím nemám, jen touhy.
Rád bych jednou zpracoval své úvahy
a teorie o původu uměni. Věřím v psy
cho lo gický účel umění, jehož základ
je v samotné biologii. Je to element
pomáhající udržet rovnováhu naši
psychiky. Jinak pracuji na konceptu

Film
Jan Uhde

Kolors ex machina
Soudruh W inston Sm ith se onoho
proslulého roku 1984 na svém praco
višti v M inisterstvu pravdy zabýval
pře p iso vá n ím s ta rých n o v in o v ý c h
článků a jin ých historických d o ku 
mentů, které upravoval podle nejno
vějších příkazů, aby historie co nej
p řesněji o d p o víd a la požadavkům
přítom nosti. Nějak se prostě musela
napravit ta hluboká naivita m inulých
generací, které netušily, co budouc
nost od nich bude očekávat, a zazna
menávaly svou historii tvrdošíjně po
svém. O rwellův génius zřejmě nepo
čítal s tím, že upravovatelé m inula se
ještě před psaným slovem vrhnou na
kulturní dědictví psané obrazem —
například na film y. A dokonce neideologicky.
Jak? — Jednoduše. Vezme se čer
nobílý film, opatří dostatečně potentní
počítač, u m ělci-kolorizátoři napíší
patřičné program y, mávnou kouzel
nou hůlkou a z klobouku, do něhož
isme vstrčili ubohý m onochrom ní
snímek, se vysouká, jako Venuše
z mořské pěny, film lepší a radostněj
ší, zábavnější a žádanější, protože
správně realisticky nabarvený. M inu
lost k nám již tedy nebude m luvit
m onotónní šedí, ale roztančeným ve
selím jásajících barev. Zítra se bude
barvit všude! C haplinův Tulák už ne
nového kulturního a zábavního stře
diska, v němž by uměni a vzrušující
diska, v němž by se uměni a vzrušující
zábava staly nerozlučným i partnery a
v němž by návštěvník byl psychicky i
fyzicky velmi aktivní. Zkrátka nový
druh rekreace, jíž máme velmi zapo
třebí. Myslím dokonce, že by se našel
zájemce, peněz je ve světě stále dost.
Ale abys někoho přesvědčil, musíš
vypracovat přesné plány, finanční
rozbory a organizaci. K tom u je třeba
spolupracovníků, jež musíš platit a
musíš také experim entovat a to vše
stojí moc peněz. A tak raději abychom
skončili G oethovým veršem z básně
Schatzgraeber, o dobrodruhovi a
hledači pokladů: "Arm am Beutel
krank am Herzen . . . ” — C hudý na
měšec, nem ocný na srdce . . .
Tak už jsem toho na sebe prozradil
dost, ne?
R. D.: Ten verš je až smutně přiléhavý.
Také ty js i hledač pokladů. Úspěchů
js i dosáhl spousty, sám js i však nijak
nezbohatl, za to svět se stal bohatší
tvou tvorbou. D iky za to. Ted' m i jen
dovol přát ti za nás všechny pevné
zdrávi.

□

bude vypadat tak oškubaně, kabinet
doktora C a ligariho zazáří psychedelickým i barvami a pomůže i největšímu sim pletonovi pochopit, že se
děj odehrává v blázinci, a třeba i Hedy
Lamarrová z M achatého Extáze bude
opět skákat nahá do m odré tůně
o půlnoci na P layboy kanálu.
Přál bych si, aby tohle všechno byl
opravdu žert, ale jak jistě všichni vědí
nebo tuší, není tom u tak. V K alifornii,
v zemi tepla a barev, o niž mnozí tvrdí,
že tam zítra již znamená předevčírem,
začala podnikavá firm a C olorization
Inc. léčit staré film ové dědictví z jeho
chronické jednobarevnosti. Síť sate
litních televizních stanic Teda T urné
ra, TNN, už objednala několik set kla
sických černobílých děl pro tento
kosm etický mejkap. J e d n a z filiá ln íc h
vysílaček to h o to velkopodniku prý
provedla mezi diváky sta tistický prů
zkum a dala se slyšet, že většina "vo
lila" pro obarvené film y (sázím se, že
to bylo 99, 7 %)! Výrobci kom pjútrových štětek si našli pro svůj nový pro
ces šikovný eufemism: “ enhancem ent” . Tedy zkrášlení, pozvednutí na
vyšší úroveň, v tich o sti im plikující,
že černobílé umění bylo nějak nedo
konalé, špatné, že vlastně třeba celá
ta desetiletí jen čekalo jako Šípková
Růženka na svého m ikročipového
prince, který je políbí a přivede ke
skutečném u životu.
Filmoví režiséři a um ělci se větši
nou vehementně brání, volají po
ochraně černobílé m inulosti a její
nenapodobitelné krásy, která byla
koncipována v m onochrom u, tak jako
kresba uhlem či perem. Jsou ale v ne
záviděníhodné situaci, protože práva
na jejich film y jsou často v rukou
distribučních společností, a i když ne,
tak velké koncerny mají peníze na
dobré právníky . . . Prý to všechno ne
vadí, pokud budou zkolorované film y
na kazetách, bude možno otočením
knoflíku vrátit se do černobílého svě
ta. To je pravda. Každý si přece může
pouhým otočením konflíku vypínat i
dotěrné televizní reklamy, popřípadě
najit dobrý film místo špatného . .
A co dál, pane Orwell? Lumiěrův
Příjezd vlaku v holografickém pro
vedení? Raději ne, to by pak někdo
z diváků mohl náhodou spadnout rov
nou pod lokom otivu. Takové "kino
s vůněm i” by bylo praktičtější, to už
přece plánovali před padesáti lety
(ostatně kolorovat se pokoušeli už
začátkem století, ovšem ručně). Pa
matujete se na Reedova Třetího m u
že? Tak si představte tu nádhernou
honičku s Orsonem Wellesem pod
zemními stokam i a kanály rozbom bardované Vídně, to by stálo i za lístek
s příplatkem!

□

Fórum
Nechuravá
Oty Ulče

Amerika

Ve svém článku "C h u ra výa m e rický
an tikom un ism u s" (Západ č. 5, říjen
1986) si O. Ulč stěžuje na různé zd ro 
je am erického “ a nti-establishm entu",
t.j. oblasti, kde se rodí názory a posto
je kritické vůči am erické p o litic e či
systému. Ulč vidí tyto zdroje jednak
ve vrstvě intelektuální, ve sdělovacích
prostředcích i v církvi. Dnes už je spí
še anachronism em nazývat ty to po
stoje levicovým i. Jde spíš o to, do jaké
míry je k ritic k ý postoj založen na
rozboru pravdivých faktů a situace.
Zdá se, že U lč zůstává na povrchu a
dopouští se i zjednodušených gene
ralizací. Ve všech třech sférách najde
me i postoje velm i konzervativní. Po
kud se týká tisku, ten v am erické
dem okracii supluje velmi ča sto fu n kci
opozice, je to však vždycky opozice
v rám ci systém u, n iko li proti němu.
Známý list W ashington Post například
v m noha závažných otázkách vládě
vůbec neoponoval. Na to lze přinést
důkazy. U lč však nazývá W ashington
Post hned protivládním listem. (To mi
připom íná ono kom unistické “ kdo
nejde s námi, jde proti nám".) Snad by
měl Ulč číst tro ch u Voltaira.
Je také známé, že p o litické spekt
rum není v USA nijak rozvrstvené. Je
i faktem , že prům ěrný Am eričan je
člověk p o litic k y značně naivní a pa
sivní. K atastrofální neznalost historie
tom u velmi napomáhá. A m erická kul
tura (i ta p o litická ) je dušena kom er
cializovanou subku ltu ro u , k níž patří
i povrchní senzacechtivost masových
médií i o hlupu jící eskapism us televiz
ních seriálů. P rům ěrný Am eričan trá 
ví před televizorem 6 hodin denně.
Zprávy však většina lidí nesleduje.
Senzačnost má probudit, upoutat.
Ona povrchnost však působí spíše
opačným směrem než tvrdí Ulč. K ri
tické m yšlení rozhodné nepěstuje.
Výsledkem je spíš chorobná apatie..
(Jen 42 procent šlo vo lit zástupce do
Kongresu, jen 52 procent se zúčastni
lo volby prezidenta.)
Z historie víme, že p o litická slepota,
ať způsobená naivitou nebo fanatis
mem, obojí stejné nebezpečné, exis
tuje v obou směrech, v radikální levici
i pravici. Na U lčových větách je patr
né, že pro něho jsou hlupáci jenom
ti, kteří mají méně konzervativní ná
zory než jsou ty jeho. Přitom se snaží
předstírat nestrannost, kterou však
nemá. Například se zmiňuje, jak byl
R. N ixon donucen, na popud tisku,
odejít z prezidentského úřadu, a to
prý vcelku pro banální událost. Tou
"b a n a lito u ” bylo vloupání do kancelá
ře opozice N ixonovým i přívrženci,

které on pak jako prezident lživě kryl.
Zřejmě, když prezident lže veřejnosti,
je dnes i v t.zv. dem okracii spíše jen
banální. N ixon toho však měl víc.
Z nepřátelil si jin é m ocenské skupiny.
Měl to tiž seznam nepřátel. Některé
nechával i sledovat, aby na ně měl
“ v ýh o d n o u ” inform aci. (To, že nechal
také tajně bom bardovat v rámci viet
namské války tehdy ještě neutrální
Kambodžu s výsledkem desítek tisíc
zabitých venkovanů, to zůstalo spíše
nepovšim nuto jen na okraji.)
Na závěr dává Ulč čtenáři vědět,
který je ten "p říje m n ý" p o litic k ý směr.
M im o jin é jej zastupuje např. historik
R. Pipes a p o lito lo g Jeanne K irkpatricková. I tady se patří inform aci
tro ch u do p lnit. Prof. Pipes se jako je 
den z poradců na počátku Reaganovy
éry vyslovil pro eventuální válečnou
akci proti SSSR. Nynější m inistr za
hraničí G. Shultz už Pipesových rad
nežádá. Asi nevěří, že lze úspěšně
bojovat proti to ta litn ím u systému zni
čením celé planety. Mesiášů, kteří
jsou o chotni obětovat všechny ostat
ní, se vždy několik najde. Další před
stavitel Ulčova příjem ného směru (a
"nestranného" pohledu) je paní J.
K irkpatricková. Ta se zase nechala
jako vyslankyně hostit na banketu na
argentinském vyslanectví v den, kdy
argentinští vládnoucí generálové za
čali přepadat Falkland a předtím už
delší dobu organizovali mizení a vraž
dění stovek jim nepohodlných lidi bez
soudu. Paní K irkpatricková upozor
ňovala na rozdíl mezi vládou au to rita 
tivní (řada zemí Latinské A m eriky),
kde jsou změny spíše možné, a vlá
dou to ta litn í (sovětský blok), kde ke
změnám nedochází. K tom u bych jen
podotkl, že pro všechny ty zavraždě
né oběti fa šistických generálských
režimů v Latinské Am erice je toto roz
lišení paní K irkpatrickové naprosto
absurdní a navíc velmi cynické. (Stej
ně trapné a cynické je argum entovat,
že obětí není několik tisíc, ale “je n ”
několik stovek.) Z lo nelze o dčinit, ať
je kdekoli. Také nelze jedno zlo přebí
jet druhým jako v kartách. O dpor
vůči nespravedlnosti jednoho typu
nesmí vést k zavírání očí nad nespra
vedlností jiného typu. T o lik k Ulčovi.
A ještě dodatek.
Po dlouhá léta i dnes byla zahra
niční p o litika Spojených států vůči
Latinské Am erice nedobrá. Podpora
fašistických nebo fašistoidních vlád
problém y jen vyhrocovala. Krajní
pravice si pěstuje krajní levici. — I
dnešní "íránský” skandál je znám kou
nedostatků am erické zahraniční p o li
tiky. Světu a spojencům se slavnostně
prohlašuje, že nejednáme s teroristy
ani s vládami, které je podporují (jed
noho podpůrce zbom bardujem e tak,
že u toho zabijeme 61 nevinných lidí).

Jiné te ro ristické vládě pak dodáváme
zbraně. Když to praskne, jeden tvrdí
to, druhý zas ono; hlavni důvod:
to, dru h ý zas ono; hlavni důvod: prý
"strategie” . (Dnes se už ví, že m nohé
zbraně se dostaly v Íránu do rukou
fa n a tických gard.) Důvěra je poško
zena.
Zahraniční p o litiku dem okratické
velmoci dělá jeden "hrdinský” podplukovník pom ocí žoku peněz a kupy
zbraní, zřejm ě s tich ým souhlasem
několika nevolených nadřízených.
Bez vědom í m inistra zahraničí, i bez
vědomí voleného prezidenta, který
pro své nevelké intelektuální schop
nosti bývalého hollyw oodského her
ce něco odkývá a něco prosté neví.
Pro m nohé to nebylo žádným překva
pením.
Richard Drtina

□

PRAŽSKÉ UZENÁŘSTVÍ
638 Q ueen St. W est, T O R O N T O ,
O N T., M 6J 1E4
Tel.: (419) 364-1787

Služba čtenářům
35letá žena s dítětem hledá muže me
zi 30 až 40 lety, který má smysl pro
humor, uměni a přírodu. Zn.: “Mont
real”.
Atraktivní, inteligentní, v Austrálii
žijící Češka (174 cm) by ráda navázala
kontakt se 40-50tiletým vzdělaným
mužem. Foto vítáno. Zn.: “Západní
Evropa nebo USA”.

Netoliko o netoleranci
Fejeton jako postěžováni od Václava Táborského
Otázka č. 1: Kdo byt prezident Na
drobíteI a kdo prezident RozdrobíteI?
Otázka 6. 2: Jak se řekne německy
"kapusta"?
Otázka č. 3: Kdo jsou H enrik Pontopiddan, Carl Spitteler. Grazia Deledda, Shm uel A gnon?
Otazka č. 4: Kolik vytištěných k o 
nečníků snese p u ritá n ský čtenář?
Kdybych byl Ind
Kdybych se narodil jako Ind, bylo
by ml to lito. Ne to, že bych byl Ind,
ale protože jsme měli Gándhiho. Ne,
že bych byl proti tom u světci, ale
protože byl, abych tak řekl, m ykologicky pláten. Byl tak slavný, že i bývali
im perialisté o něm natočili film . Ale
přes G ándhiho m írum ilovnost se
krátce po jeho sm rti v jeho vlasti
všichni začali svářet, ne-li přím o m yd
lit: muslim ové proti hindům , chudí
proti bohatým , d o tkn u te ln i proti ne
dotknutelným a Síkhové proti všem.
Kdybych se narodil jako Rus. bylo
by mi to taky lito. Ne, že bych byl Rusofob, ale protože jsme měli Tolstoje.
Ne, že bych nectil toho epického spi
sovatele, ale, protože jeho teorie o ne
odpíráni zlu není v jeho bývalé vlasti
platná ani m ykologicky, ani fekalisticky.
Narodil jsem se jako Čech a je mi to
taky líto. My jsme zase měli tatíčka
Masaryka. Nemám nic proti klasikovi,
který rozkládal Rakousko, protože
věřil, že dem okratický systém bude
lepši. Mrzí mě však, když při vyslovení
jeho jména v každé české hospodě
štamgasti popotáhnou dojetím , d o p i
jí chladivou dvanáctku a pak se s roz
hořčením ohradí: co tu dělá ta černá
huba? (Nebo: rákosník, skopčák. linej
Polák, cigoš.) Kam se podél Masary
kův humanismus?
Přes těch dvacet let dem okracie
tatíček s naším národem pochodil
stejně jako G ándhi s Indy anebo Tolstoj s Rusy. Nezanechal stopy v ná
rodní povaze.

nu a o to. jak se u ni projevuje snášen
livost v širším slova smyslu Třeba
jsem v tom to ohledu pesimista. Proč
bych si měl myslet, že nesnášenlivost
je typ icky českou vlastností? Je to
přece znak mnoha evropských náro
dů, které žily po staletí v naprosté
separaci, povolovaly m inim ální počet
přistěhovalců a nem íchaly různé kul
tury dohrom ady. Tak v Březince v Bě
lé pod Bezdězem, rodné obci mého
otce, kam jsem jezdil jako kluk na
prázdniny, žil sedlák, jehož dědeček
se do vsi přistěhoval před půl stoletím.
Ne odněkud ze Zanzibáru či takových
končin, ale z vesnice o patnáct k ilo 
metrů dál. Na jeho potom ka školního
věku, spolubojovníka mnoha našich
klukovských válek, moji kamarádi vo
lali: ty přivandrovalče! Taková je xenofóbní tradice evropského k o n ti
nentu.
Jelikož se m nohým z nás znelíbil
to ta litn í systém, přesídlili jsme za
moře či do jin ých zemí se staletým i
dem okratickým i tradicem i Mysleli
jsme, že tím aktem jsme se stali oka
m žitým i dem okraty: kvůli změně
adresy. Jako kdyby se někdo přestě
hováním ze Žižkova do K obylis stal
z masožravce vegetariánem anebo
■kvůli přem ístění z Pardubic do H rad
ce Králové z m arxisty filatelistou.
Ve skutečnosti jsme sice luskli
prsty — ale očekávaná změna se ne
dostavila. Stali js m e s e to le ra n tn íja k o
naši spoluobčané"? Pochybuji o tom.
A mám pěkný seznam příkladů, abych
to dokázal.
•
Na m ezinárodním sjezdu exilové
organizace se dospělý muž s univer
zitním titulem rozplakal, protože
jin ý delegát popsal Eduarda Beneše
jako zbabělého hrobaře české sa
mostatnosti.

• Na pánském záchodku restaurac •
"Zum drei Hussaren" ve Vídni dostal
pravicový exulant od levicového pár
facek, protože označil Dubčeka, Svo
bodu a Sm rkovskéhoza Háchy, nikoli
za hrdiny.
• V "Právu lid u " byl uveřejněn člá
nek, zkoum ající objektivním způso
bem kom unistickou m inulost býva
lého m inistra zahraničí Jiřího Hájka.
Několik exulantů a také chartistů
požádalo redakci o zastavení diskuse,
protože ji sledují "se zárm utkem "
• P ravidelnéschůzky čtyřa ka dem iků v A nglii, kteří zkoum ali vědecky
licitovaný mariáš, byly navždy přeru
šeny, protože jeden z účastníků vy
já d řil názor, že odsun Němců byl zlo 
čin proti lidskosti.
• Svérázný spisovatel-cestovatel
byl označen jin ým i, nyní západními
dem okraty, za příživníka a jeho dílo
popsáno jako “ hrůzoslátanina", pro
tože si ve své rozvernosti usmyslel
nepsat podle pravidel českého pravo
pisu (". . . popošel sem s baťochem
g bůtce a vyťukal číslo a řek mami já
vyrážim na cestu am erikou a máma
řekla bože muj jirk o dej na sebe pozor
a f tom se do toho připlet ňákej
hlas . . .” ).
Přejděme k několika případům,
které si rozebereme podrobněji.
Nadrobi/Rozdrobitel
Tohle je odpověď na otázku č. 1.
Jde o citát z básně Ivana Diviše ' Ko
nec vid in ” ze sbírky O dchod z Čech.
Diviš se v ní vypořádává s mnoha m ý
ty pseudovlasteneckých Kondelikú
a vypočítává, jakých falešných legend
je už syt.
. . . syt presidenta Nadrobitele,
Rozdrobitele, Dovršitele.
syt jar, Únorů, Květnů,
lednů, Srpnů —
těch hoven bezčasi
Kde leží Palach? Nevíte?
Ale kde hnipe Kotvald. víte?

Lusknutím proti demokratům
V roce 1781, to je před 206 lety,
vydal císař Josef II. toleranční patent.
A jsme tolerantní? P ochybuji o tom.
Ušetřte si komentáře, vím, že tole
ranční patent se týkal jen snášenli
vosti náboženské. Tento zákon povo
lil jinověrcům vyznávat svá nábožen
ství a stavět kostely, zrovnoprávnil
Židy (do reform y pravopisu v r. 1957
židy s malým "ž” ) a umožnil jim p ři
stup k šlechtickým titulům .
V tom hle fejetonu se nezabývám
možnosti menšin získat šlechtické či
stranické tituly. Spiš mi jde o tu větši
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Za tu to nepřím ou kritiku dvou prv
ních prezidentů ČSR byl napaden
zm odernizovaným i K ondelíky, kteří
ho chtěli vy lo u č it ze své organizace,
jejím ž, jak se později ukázalo, nebyl
členem , I tak ho to asi zd rtilo , ch u d á 
ka Diviše.
O dpověď na otázku č. 2. Kapusta
je něm ecky "K o hl". Tento lin g u istický fakt sám o sobě by neměl být dů
vodem k útoku na celkem slušný e xi
lový časopis, ale stalo se. Před čtyřm i
lety Západ otiskl dopis čtenáře z NSR.
Tedy nešlo ani o zásadní článek, ani
o příspěvek, který “ nemusí vyjadřovat
názory redakce", jak je v dem okra
tickém tisku zvykem. Ale dosah ná
sledující, zdánlivě nevinné věty, se
rovnal výbuchu všeho dynam itu,
vyrobeného od objevu pana Alfreda
Nobela (hojně citovaného v příští
kapitole):
. . . o dstoup il státník světového
form átu a nastoupil Dr. Zelí, státník
form átu zem ského . . .
Čtenář, jem už byl p o litic k y bližší
sociálně dem o kra tický kancléř než
křesťansko-dem okratický Dr. Kohl,
si dovolil vyjád řit svůj osobní názor.
Byla to p olitika nebo špatný překlad
(zelí — Kraut, kapusta — K ohl), který
způsobil podrážděnou reakci dalšího
neodem okrata Luďka Pachmana?
T ento vždy důsledně o rtodoxní m ys
litel na nás žádal, abychom se Dr.
Kohlovi okam žitě o m luvili (přestože
kancléř není pravidelným odběrate
lem Západu), jinak že vyzve všechny
své přátele, aby odřekli odběr naší
tiskoviny. Protože se za názory své
ani svých čtenářů neomlouváme, d o 
zvěděli jsme se, kolik přátel velm istr
má. Dva. To byl počet čtenářů, kteří
odřekli předplatné Západu kvůli špat
nému překladu ze zeleniny do p o liti
ky.
Nesmrtelný Pontopiddan
O dpověď na otázku č. 3: Henrik
Pontopiddan, Carl Spitteler, Grazia
Deledda a Shmuel A gnon byli lau
reáty N obelovy ceny za literaturu.
A taky Jaroslav Seifert z Č eskoslo
venska. D ovolil jsem si napsat dopis,
vyjadřující mé osobní mínění, ja kko li
odchylné od mínění většiny bývalých
krajanů, do časopisu Reportér. Za to
jsem dostal koš kanalizačních o d p o 
vědí od rozhořčených dem okratů ze
všech kontinentů. Snad ani protest
ze souhvězdí Cassiopea nechyběl.
Rozeberme si tento ch o u lostivý pří
klad.
Prostě a jednoduše jsem si myslel,
že Seifert neměl dostat Nobelovu
cenu, protože:
— byl ve světě zcela neznámý;
— tím, že dostal cenu v r. 1984, bu
de na několik desetiletí prakticky ne
m yslitelné udělit N obelovu cenu za
literaturu jiném u českému nebo slo
venskému spisovateli nebo básníko
vi, který by si ji zasloužil víc, byl ve

světě známější, a jehož tvorba by byla
aktuálnější;
— Seifert byl představitelem lyrické
poezie první poloviny dvacátého s to 
letí. Časy se mezitím velice změnily.
Svět je drsný a plny násilností. Ne
pochopil jsem. proč se uznání dalo
tvůrci, který byl asi tak padesát let
pozadu za světovým i událostm i.
Můj názor byl přirozeně zanedba
telný, protože byl vysloven po faktu.
Ale to českým vlastencům nevadilo.
Dostal jsem plno zábavných dopisů.
Nejm írnější protestant mě označil za
jedince, který se plazí po zemi a sbírá
bláto, aby je mohl házet po nadprů
měrných lidech. Také jsem byl o b vi
něn z “ ostouzení” , ačkoliv jsem o b 
skurní drby vynechal; nenapsal jsem
například, že J. Seifert rozhorleně
shodil šachové fig u rky se stolu, když
to nad ním velm istr Pachman vyhrál
v přátelském šachovém utkání. Pak
se také objevil v dopisech termín
"závist".
Nemohu najít souvislost. Nechemik
přece nemůže závidět cenu za chemii,
nefyzik cenu za patafyziku, nespisovatel cenu za literaturu. Pochopil
jsem ty nasupené výrazy jako snahu
nam íchnutého pisatele, aby jeho roz
horlení neochladlo, aby jeho nesm iři
telnost k ostouzení m ilovaného poety
nepohasla.
Nesnášenlivost takydem okratů se
ovšem neomezuje na p o litiku či lite
raturu. Často se přenáší i do vzdále
ných, zdánlivě nevinných oblasti.
Když jsem před časem otiskl veselé
básničky českého klasika z 18. století,
Národní p o litika to považovala za
sprosťárnu. Jiný m oralista prohlásil,
že mu ty říkanky připadaly jako prvo
tina pubertálního chlípného septimána, který se tím to způsobem veřej
ně ukájí. Od těch dob mě Ota Ulč a
ně kte ří členové redakce Západu
oslovují “ ty chlípný septim áne". Asi
jsou taky netolerantní.
Tím jsem odpověděl na poslední
otázku č. 4. Dodnes však nevím, zda
ty puritány pohoršila básnička Jana
Jeníka z Bratříc:
Pepíku, Pepíku,
copak dělá Káča?
Ona leží na lavici,
na p rděl si plácá.
— anebo zda to byl m oderní Egon
Bondy:
Všechno je v prděli,
ve všední den i v neděli,
jenom ty film y sovětský,
ty jsou vědecký.
Kdo to psal je vůl
Snažil jsem se prozkoum at českou
snášenlivost. Tato kvalita je však
většinou dána jen lidem, kteří od malička vyrůstali v dem okratickém sys
tému, ne těm, kteří se d o něj přistěho
vali. Každý si samozřejmě vykládá
dem okracii po svém. P rom neznam ená hlavně dvě vlastnosti:

— snášenlivost k názoru ostatních,
i když se liší od mého;
— chování rovného mezi rovným i.
Člověk opravdu dem okratický se
postaví do fro n ty na autobus nebo na
film o lidožroutském žralokovi podle
pořadí, za děti, Židy, černochy, m ar
xisty či m ongoloidy.
Pan Masák z K itcheneru mi kdysi
vyprávěl historku o svém strýci, který
ho přijel navštívit před 20 lety. Vzal
tedy ujce ze socialism u na Expo
v M ontrealu a postavil se s nim do
fro n ty před čs. pavilónem. Za nece
lou m inutu se strýko začal ošívat. Na
bádal svého kanadského synovce,
aby to nějak zařídil, někoho p odpla
til, aby se někam vsunuli a tak před
běhli dlouhou frontu. Ale pan Masák
se nesmírně pohoršil: "To všechno
tady, všichni tihle lidi, co tu vidíš, to
jsou slušný lidi. A protože my jsme
taky slušný lidi, tak my tu budeme stát
s nima a nebudeme nikoho předbí
hat." A tak se stalo, k nechuti ujce,
který jako m noho jeho spolukrajanů
by s největší radosti někoho přečůral.
Nemůžeme samozřejmě chtít, aby
lidé nadšeně vítali kdejaký nesmysl,
který se otiskne pod zám inkou svo
body tisku. Kritika je nutná, zvláště
proto, že my s chutí uveřejňujem e
negativní kom entáře na předposlední
stránce časopisu. Ale měla by být
úrovně literárně-filozofické, nikoliv
kanalizačně-skatologické. Tak abych
to všechno roztřídil, pokusil jsem se
nakonec sestavit stupnici čtenář
ských názorů, od toho nejnesnášen
livějšího až k tom u nejrozum nějším u.
1. D o sta l G agarin da rem zla to u Volhu?

(A rchaický vtip.) Ano, ta věta je
zcela pravdivá, jenže to nebyl Gaga
rin, ale inženýr Ivanov, nešlo o Volhu,
ale o bicykl, a konečně nebyl mu da
rován, ale spíše ukraden. Něco po
dobného se stalo předloni, kdy jsem
psal o svých tu ristických dojm ech
z G uatem aly a čtenář mé osočil, že
jsem nepsal o p o litických problé
mech. O to jsem se samozřejmé ne
snažil, protože bych tam musel strávit
tři měsíce a ne tři týdny, abych mohl
takový složitý problém prozkoum at.
2. P isa te l č lá n k u je blbec.

Každý má dem okratické právo si to
pom yslet (sám to často dělám), ale ne
to napsat. N ikdo se nestane blbcem
proto, že nesouhlasí s názorem K ris
ta, Marxe, Freuda nebo pana Hvíždálka. Oponenti z této kategorie se ovšem
zřídka spokojí s podobným radikál
ním tvrzením. Nejraději by takovému
a u to ro v i p o sla li lib y js k o -s y rs k o arafatovskou dopisovou bom bičku,
kdyby měli zaručeno, že se na to ne
přijde. Možná, že by i autorově babič
ce se zlom yslnou chutí rozšlapli brej
le. Od takových čtenářů je možné
očekávat cokoli.

3. P isa te l je blbec, p ro to ž e . . .

Tady se už blížíme k dem okracii.
Č tenář vysloví nesouhlas, ale vysvětlí
důvody. Takových schopných ko
mentátorů je mizivě málo. Jiří Kozel
ka z Bostonu také chtěl, abych psal
o guatem alských kozách místo o je
jich světoznám ých klokanech či co to
tam mají, ale ke své výhradě připojil
seznam dokum entů Am nesty Inter
national, které bych si prý měl o těch
po litických problém ech prostudovat.
U činil jsem, prostudoval, napsal c iv i
lizo van ém u čten á ři c iv iliz o v a n o u
o d p o v ě ď — a pak dostal vynadáno od
jiného pána z kategorie č. 2, protože
jsem svědom itě popsal, jak AI získává
zprávy z Guatemaly.
4. O p o n e n ti osvěžením

Do této nejvyspělejší kategorie
patří František Janouch ze Švédská.
Můj dopis o Jaroslavu Seifertovi ko
mentoval vtipnou citací krátké bás
ničky K. H. Borovského:
Není nad původnost,
každý po n i touží,
lidé ch odí přes most,
to já pů jdu louži.
Ach, ta ko vých k u ltiv o v a n ý c h
protivníků kdyby bylo víc, to bychom
m ohli otiskovat diskuse, akademické
spory a civilizované hádky plné vtipu,
břitkosti, elegantních jízlivostí, b ri
lantního jiskření myšlének — a jak
bychom se tím všichni nejen pobavili,
ale i poučili!
Odvděčím se čtenářům čtvrté a nejvyšší kategorie za jejich toleranci
adaptovaným citátem od K.H.B., na
mířeným proti čtenářům kategorií 1-2.
Nekřesej do kaše,
křesej do troudu;
a o toleranci
nekaž velbloudu!
Kolik uchodžbánů má vaše tolerance?
Dopsal jsem článek až ke konci m i
nulého odstavce a šel se osprchovat.
Proudící voda měla pozitivní příspě
vek na mé myšlení. Prokrvila skom í
rající mozek, takže mi bleskla hlavou
otázka: proč ses nezeptal čtenářů na
to nejdůležitější? Podvědomě vím.
proč jsem to neudělal. Vím, že všichni
jsm e vcelku b enevolentní, jsme
schopni připu stit nějaké ty chybičky
ve své povaze, a le se tře m ivýjim ka m i:
— jsme výborní řidiči,
— máme smysl pro humor,
— jsme velice tolerantní.
Což znamená, že jsme tolerantní ve
všem, až na ty zmíněné tři oblasti.
Když si někdo myslí, že neumíme ří
dit, je to prostě kretén. Jestliže někdo
nadhodí, že se nám nedostává smyslu
pro humor, pak je to stejně nějaký
idiot, který o vtipu ví hovňajs. No a ne
tolerantní? Já? Čloyěk, který na sobě
nechá dříví štípat? Kdo tohle řekne,
ten dostane rovnou přes hubu.
Tak dobře, všichni jsme tolerantní.
Třikrát týdně na nás manželka, déti,

sousedi, režim, zaměstnavatel a jiní
štípají polínka. Ale co kdyby to chtěli
dělat čtyřikrá t do týdne či denně? Tp
dělat čtyřikrá t do týdne či denně? To
bychom se vzbouřili. V ocuďaž pocuď.
Seriózní vědci se rozhodli měřit
lid s k o u sn á še n livo st k o n k ré tn ím i
jednotkam i: na příklad na kila. Jsem
tolerantní až do jisté míry, až do 212
kilogram ů, 865 gramů, pak se ten na
pínaný drát přetrhne. Dá se měřit i na
m etry či litry. Nejvědečtější metoda
však měří snášenlivost zcela moderní
jednotkou, takzvaným uchodžbánem.
Ano, tak dlouho se chodí se džbánem
pro vodu, až se ucho utrhne. Tak je
možné s přesnosti na šest desetinných
míst změřit, ko likrá t půjde ten zkou
maný objekt se stejným džbánem pro
vodu. až se to ucho, to držadlo, ta
uchopená část, až se utrhne. A tak na
ten opravdový konec se vás zeptám:
kolik uchodžbánů máte vy? P řipojuji
seznam různých cest se stejným
džbánem. Prozkoum ejte sami sebe.
Čtenáři s výsledkem vyšším než 542
uchodžbány napište do redakce, do
stanete cenu!
• Syn si nechal narůst dlouhé vla
sy. Zaznamenejte, kdy se poprvé sar
kasticky zmíníte, kdy vybuchnete,
kdy ho vyrazíte z domu: při délce vla
sů po nemytý krk — po nemyté lopat
ky — po nem ytý pás.
• Dcera začala chodit s Němcem —
Japoncem — Arabem — cikánem —
černochem . Je tém ěř jisté, že s nim
pohlavně, ba dokonce i jinak, obcuje.
Při jak tmavé pleti jejího přítele ji
přivážete doma řetězem k televizoru?
• Manželka začala chodit na uni
verzitu, v jejím věku. Po kolika se
mestrech jejích studií se začnete za
bývat myšlenkou na portugalskou
uklízečku — bavorskou kuchařku —
francouzskou vychovatelku — senegalskou m ilenku?

— zprostředkovává jednotlivcům a
organizacím styk s krajanským i spol
ky a kluby
— objasňuje podstatu sponzoračního im igračního program u Česko
slovenského sdružení
— poskytuje přímé i referenční
služby nově příchozím, kteří hledají
práci nebo ubytování a usnadňuje jim
styk s kanadským i úřady
— zajišťuje překladatelské služby,
doprovod a orientaci v nejrůznějších
aspektech kanadského života.
740 Spadina Ave., Toronto, Ontario,
M5S 2J2, telefon (416) 925 2241 (Jana
Klimešová).

• Manžel se náhle stal pracovně
přespříliš aktivní. Kdy po něm vrhnete
vzácnou míšeňskou vázu zděděnou
po babičce: když má inventuru v úterý
a v pátek přejim ku zboží — když odjíž
dí na služební cestu každý druhý
víkend — když najdete účet za zlatý
náhrdelník v ceně jeho měsíčního
platu?
Měřte svou snášenlivost vědecky.
Můžete členy rodiny měřit metrem,
ale nesmíte je s ním přetahovat. Pa
matujte si, že věda potřebuje fakta,
nikoliv emoce. Náš fejeton má přispět
ku všeobecné toleranci, nikoliv k roz
vodovosti či p a tri/m a tri/fra tri a jiným
homicidám .
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Sauveur
de madame
Stál za ní a díval se na neodvratnou
tm u, jak zachvacuje je jí bohaté, bezlesklé vlasy, které přirozeným i vlnami
skoro ovíjely její m alou hlavu, v zátylí
spletenou v těžký uzel. Myslel na
Alexandra M akedonského a jeho ře
šení problém u visícím na oji vozu
héroa G ordia, ale ona náhle vstala a
obrátila se k němu. Přicházím příliš
brzy? ptala se, skutečně se tázala, t.j.
zajíkavě naň hleděla uděšeným a o č i
ma. Ze své výšky stále viděl je jí ne
odvratné tm avé tém ě a na drobném
nose se jí zvětšovaly pihy, když se naň
om luvné usmívala. S klonil se zcela
blízko nad její o b ličej a polkl, jako by
měl nezkrotnou žádost d o tkn o u t se
jejích rtů a řekl, N eostýchejte se. Jak
jenom krásně voníte. S klo p ila oči, po
způsobu dětí a on se zaradoval: Ještě
e xistují ubožácké útěchy m dlých
srdcí!
Jako jin í věří v d obytí Asie, tak věřil
on ve žhavou žádost, která čas od ča
su i rozvedené ženy prostupuje, bláz
nivé a beznadějně. N eboť každá roz
vedená žena skrývá v sobě nejméně
do svých pětatřiceti let šílenou dívku,
naprosto přesvědčenou, že svět může
ozdravět pouze v jejím náručí. Na to
vše s vyschlým hrdlem myslel, když
rozžínal in tim ní lam pičku nad pohov
kou a pobízel svoji návštěvnici opět
k pití, s tím, že kvalitní chlast Vat 69
dodá sdostatek w attů do žádaného
napětí a jiskrn o s ti budoucích po h y
bů.
A v tom užzazvonil očekávaný O ld 
řich, šel mu rychle otevřít a hned
v předsíňce poznal, že je on jako ob
vykle plně pod párou. A lko h o lická říje
mu zřetelně vystupovala zpod záklo
pek očí, jak na něj rychle a spiklenec
ky u věšáků mrkal. Už máš tu paničku
zde, klientku nebohou, blábolil O ld 
řich mazaně a tiše, znalecky pom las
kávaje. No jen ji nepoplaš, vypadá ne
vinně, konejšil on O ldřicha, ale ten už
halasně a žoviálně vstupoval do po
koje, Padám vám k nohám, m ilostivá
paní, já jsem ten práskaný právník,
jak vám ho tady Honza slíbil, d o kto r
H oráček prosím, a těší mě, že vás po
znávám, ano, za to vám ručím a ru č ič 
ku líbám, paní Elo. A dál hlaholil svoji
vstupní arii, ačkoliv tam ta Ela stála
u křesílka, jako by jí vypadla hořící
sirka z ruky. Honza vše pozorně sle
doval a rychle nalil O ldřichovi plnou
skleničku hnědého Vatu 69, Tom u ří
kám pití, pochvaloval si nápoj Oldřich,
nešetříš na nás, vždyť tento nápoj

musí mít naši představitelé ve zcela
zvláštní oblibě, kvůli ročníku, v němž
šli nahoru, vidte, paní Elo, p okračo
val a o p ile cký zkoum avě si přitom
prohlížel její postavu.
A jen se neostýchejte a svěřte se mi,
mladá paní, vtipkoval dál O ldřich,
To víte, ta moje kostra už nějakou tu
zpověď unese. Tady od Honzy jen tak
předběžně vím, že se vám jedná o dě
lení m ajetku po rozvodu, o ty neděli
telné táčky, jak tom u my právníci
říkáme; to víte, blbější paragraf než
ten o nedělitelném spoluvlastnictví
v m anželství si ti nahoře už ani vy
m yslet nem ohli, a Honza si povšiml,
jak za O ld řich o vy řeči je jí veliké, těka
vé oči sebou bezděky zaškubaly, ja 
koby potlačovaným úžasem nad tím,
odkud se vše bere.
Ale potom kupodivu, sotva ně ko li
krát zakopla o slůvko rozvod, rozho
řela se i paní Ela, z kabelky a z ige
litové tašky, na níž se skvěl český
nápis “ S peciality ze S polkové repub
liky Něm ecko", prostě odevšad vyta
hovala papíry, účty, stvrzenky a doku
menty.
O ld řich vše zkoum avě prohlížel ve
světle intim ní lam pičky, hned při
prvních papírech pozval paní Elu
k přisednutí na pohovku, aby mu v nich
cosi vysvětlila, a řekl jen tak m im o
chodem , jak se dotýkal té drobné
postavy vedle sebe, Krásně voníte,
paní Elo, používáte jistě nějakou
vzácnou esenci od Diora, a ona se
jako dívka zarděla.
Honza dle zavedeného rituálu nalé
val pití a to především už bojovně
naladěné návštěvnici; z uváděných
dat si pro sebe hlavně pamatoval, že
je jí těch rozvodových dvacet sedm,
že má čtyřle té h o chlapečka a že žije
ve vilce u rodičů. A kvůli nim se soudí
s bývalým manželem o spletitou stav
bu garáže a d íln ičky u dom ku — vše
to stavěl její bývalý manžel, ale tchán
mu při tom pomáhal a m ateriál platil,
te ď však chce její bývalý manžel po
lovinu z to h o všeho, samozřejmě ne
právem. A to si už nechal auto, a při
pasáži o nezbytném pozbytí auta mě
la v rysech i paní Ela ještě tu m ladist
vou úzkost, jaká u m ladých žen už bý
vá zvykem, protože za pár měsíců se
svým autem srostou bezmála jako
s útéžkem.
O ldřich v průběhu protínání kruhů
všech složitých právních úskalí si
dvakrát odskočil na záchod, při d ru 
hém návratu naučeně hlaholil, H on
zo, už bych ti měl ten plakát tam
z těch dveří strhnout, ještě by si o to 
bě mohl někdo myslet, že jsi sprosťák.
To bych rád věděl, kdo by si to o mně
myslel, odpovídal Honza a to se na
WC musela odebrat i paní Ela, tváře
jí jen hořely a několik kapiček potu
se jí lesklo na skráni pod odplouva
jícím i vlasy.

Ta troška afrodisiaka ve Vatu 69
působila m očopudně a nastávala ona
chvíle pravdy: Při tom odskočení na
WC si ženy obvykle při čurání uvědo
m ily, že jsou skoro, ne málo, opilé, a
to už na ně ze dveří Honzova záchodu
hleděla šokující a krásná mulatka,
úplně nahá odspodu, s nehtem u ne
uvěřitelně čistě otevřeného o chlupe
ní. V těchto okam žicích náhlé pravdy
cosi rozvedeným ženám docházelo,
s jakousi lítostí ošizených se odh odlávaly na tom WC k odchodu, i když
vlastně ještě nic z pozičních manévrů
kol svého sporu nevyřešily.
A na tento m om ent nevyvěšenosti
dom ácího telefonu odspodu do hlavy
Honza s O ldřichem spoléhali. Tvářili
se vždy chápavě a přátelsky, souhla
sili okam žitě s tím, že už dál nelze pít,
že je to sice báječné pití, ale že leze do
hlavy a že už bude muset dotyčná jít,
pospíchat, protože chlapeček či h o l
čička jsou te ď na mam ince tak příliš
závislí, to víte, pro děti je ten rozvod
šok.
Takže i tentokrát, než se ona Ela
vrátila z WC, O ldřich ji znalecky zhod
notil, Drobná a bude dobrá, taková
bledá pikantní tvářička, a Honza s ním
jako vždy souhlasil, protože už při vý
běru se řídí zásadou: Má-li žena sklo
ny ke sm yslnosti, pozná se to podle
zvedání víček.
Vše pak probíhalo skutečně nor
málně, na prohlášení paní Ely, že už
nebude pít, vo lili taktiku “ještě jednu
a poslední", pak si O ldřich vzpomněl
na zvlášť důležité a závažné prohlá
šení, které mu předtím paní Ela jen
tak ukázala a on hned nerozpoznal
jeho závažnost. T e ď b y ale potřeboval
jen letmo se na to prohlášení opět po
dívat, aby mohl případně vše konzul
tovat hned s přítelem od soudu, a jak
rychle s paní Elou papíry prohra bo
val, s lé tlo jic h několik pod konfereční
stolek a pod pohovku.
O ldřich je začal namáhavě sbírat a
odháněl Honzu. Ne, prosím tě, ty se
s tím nezdržuj a běž zavolat doktoru
M elichárkovi z advokátní poradny,
napíši ti jeho číslo. A jak psal na stol
ku Honzovi vym yšlené číslo, paní Ela
ho ve sbírání papírů a listin sam o
zřejm ě zastoupila. A nevracej se H on
zo dřív, dokud nebudeš mít M elichárka na drátě, znáš ho, zdůrazňoval
O ld řic h , D lo u h o nebere te le fo n ,
zvlášť když je na zahradě, a tady paní
Ela už pospíchá, a ta konzultace je
přitom ještě nutná dnes, pokud mož
no hned. A za O ldřichovy řeči paní
Ela lezla snaživě po čtyřech a vystr
kovala na ně svůj malý, kulatý a pevný
zadek, a na Honzu se dokonce od 
spodu — zarudlou tvářičku měla níž
než vystrčený zadek — om luvně
usmála.
To víš, bručel Honza, I kdybych ho

měl volat hodinu, tak ho k telefonu
dostanu, a odcházel jako k telefonu
do předsíně. Dveře za sebou hlučně
přirazil, ale zůstal u nich stát a upra
venou škvírou mezi panty sledoval
další průběh pod dopadem intim ního
osvětlení: Ela tam namáhavě dostáva
la poslední zapadlý papír zpod po
hovky, tmavé vlasy se ji už z uzlu roz
pouštěly, Počkej děvče, já ti pomůžu,
nenamáhej se tolik, hučel tam do ní
O ldřich, a jak byl v její iěsné blízkosti
na koberci, zajel jí zezadu rukou pod
sukni přím o do rozkroku, do chom á
če, ano, tam, a následovalo to co
vždy: zadušené zaúpění a O ldřichova
om luvná slova, Promiň, ale prom iň,
Elo, jenom prom iň, ale ty seš tak krás
ná, opravdu, ty seš tak krásná, že
jsem se neudržel, prom iň mi to, a O ld 
řich opět zasunul zkušené prsty do
rozkroku, tvář si cpal do jejího klínu a
mezi prsa, slintal jí halenku a podle
svého receptu neustále vášnivě opa
koval, Ty jsi krásná a pěkná, a voníš,
jak ty jsi krásná.
Prostě šel po ní hned hrubě a vzá
pětí s mnoha om luvam i, a hlavně
rychle, a neustále opakoval, Ty jsi
krásná, Elo, jak ty seš krásná, ach, ty
voníš, to snad ani neni možné, a líbal
ji na poodkrytý bok, aby se opět do ni
odspodu zaťal, a držel ji na tvrdo a
hučel vášnivě, Taková krása, ach
jaká ty seš krásná a prvotřídní, to je
úžasné, hned jak jsem tě viděl, a O ld 
řich už líbal Elu na nos a pololeže se
obnažoval.
A Honza viděl, že oblak těl pod
pohovkou se po prvním děsu přece
jen začíná sžívat, Ty seš tak krásná,
krásná, to snad ani neni možné, šeptal
O ldřich už s přestávkami, s lítostivým
leskem v hlase i na pleši, a Honza se
začínal v předsíni připravovat na svůj
vstup. Vzrušovalo ho naplno úpění
tam té Ely, Ale to nejde, prosím vás, to
přece nejde, neblázněte, já začnu k ři
čet, ale nekřičela a O ldřich už sténal,
Ach, kočičko, ty seš krásná, ty voníš,
a konferenční stolek se chvíli naklá
něl, aby se měkce opřel o křesílka,
O ldřich si pro svůj úddělal m ísto a za lehlá Ela zbavovaná kalhotek sebou
zmítala a marně. Tíze žádosti začínala
zřejmě podléhat a v okam žiku O ld ři
chova zasunuti a pevného proniknutí
nepropásl Honza svou šanci, otevřel
bleskurychle dveře do pokoje, rozžal
naplno stropní světlo a řekl co možná
nejvíc rozhořčeným hlasem, Ale to
snad ani neni možné, co to vidím, a
jak se zastavil až u toho převráceného
stolku, viděl na tom naprosto vyděše
ném drobném obličeji pod O ld řich o 
vým naběhlým krkem, že získal pro
sebe opét na několik dalších týdnů
naprosto oddanou milenku, kterou
bude moci bez problém ů od ko p 
nout . . .

□

Jiří Borský

Skleník
Na dvoře zbourali chátrající přísta
vek. Kocourovi je to nemilé, rád se
vyhříval na jeho střeše a v noci uvnitř
spal. Ale my jsme rádi. D osluhující
barabizna uprázdnila slunné místo.
Pořídíme si malý skleník. Adieu, tuny
nedozrálých zelených rajčat na sklon
ku nevalné sezóny. Už nikdy více ne
budou okurky zkoseny v plném roz
běhu a síle prvním mrazíkem. Skleník
bude.
Jak řekli, tak udělali. Je to vlastně
hračka. Napřed se obrazí několik p ro 
dejen, které skleníky vedou, aby se
porovnalo zboží. Studoval jsem doma
brožurky a vážil čtvereční stopy pů
dorysné plochy proti librám . Koneč
ně jsem se pro jeden skleník rozhodl
a v sobotu ráno se rozjel ho koupit.
Naložili mi ho v podobě jedné
dlouhé a šesti čtvercových krabic do
auta. Na dlouhou vyčuhující bednu
jsem uvázal coby výstrahu svoji šálu a
opatrně jsem řídil domů. Očima jsem
střílel do postranních ulic pátraje po
cyklistech a psících zblblých jarem a
doufal, že nebudu muset prudce brz
dit. Aby sklo, jak se říká, neprasklo.
Žena a synek už čekali ve dveřích.
Odvázal jsem šálu a otevřel tu d lo u 
hou krabici. Nový hliník se tam blyštěl. “ POZOR! Dřív než se pokusíte
o montáž skleníku, pečlivé pro stu d u j
te přiložený návod."
"Jdi si hrát na písek," řekl jsem sy
novi, postavil na čaj a rozložil návod
na kuchyňském stole. Bylo to tlusté.
Ale srdce brzy pookřálo, je to v pěti
jazycích, to proto.
Djval jsem se, jak se řekne norský:
“ Průměrná osoba dokončí montáž
skleníku za čtyři až šest h o d in.” Po
těšilo mě to. Bylo sobotní dopoledne
a já se vždy pokládal za prům ěrnou
osobu. Takový dobrý průměr, řekl
bych. Večer bude skleník stát.
Naštěstí dobré počasí trvalo i v ne
děli. Pracovali jsme se ženou iako
šrouby, klopýtali o hliníkové profily,
nakukovali do příručky a říkali: “ Aha,
tohle patři sem. Ne takhle, ale obráce
ně. Ale co potom tenhle kousek? Ten
mél přijít mezi to. Tak to musímezase
odšroubovat. Proč jsi to musel tak
utahovat, prosím tě . . ."
Stmívalo se. Kostra skleníku už stá
la a odrážela poslední nedělní paprs
ky. Průměrná osoba dokonči montáž
skleníku za čtyři až šest hodin. Setter med a montere d riv h u s e t. . . Poci
tem méněcennosti jsem ani nemohl
usnout. Počítal jsem do sta, česky.
Pondělí se usmívalo (nebo vysmí
valo?) škvírou v záclonách. Vstávej,
osobo průměrná. Čas zasklíváni na
stává. Čili dánský: Glasarbejdet begyndes. Možná, že je to švédsky. Tak
či onak jsme zjistili, že u britského

výrobku chybí dvě skleněné tabule.
N epřibalili je. Třeba bylo také pondě
lí.
Klel jsem m ezinárodně celou cestu
ke sklenáři. Zatím co diam antem od 
vážně řezal zamrzlé moře, vym ěňova
li jsme si starosti. On se už po několik
dní marně pokouší přestat kouřit. Já
stavím pětijazyčný skleník.
V
úterý skleník konečně stojí. Skví
se ve své nezkorodované kráse. Palce
mé bolí od drátěných patentních
úchytek, které drží tabule skla dosud
nedotčené trusem ptactva. Co prů
měrná osoba zvládne za čtyři hodiny,
našinec hravě postavil, kurník šopa,
v pouhých třech dnech.

□

Vyšlo 3. číslo K orespondence
_K aktuálním p o litickým otázkám
přináší dokum entaci o prom ěně SPD
z protagonisty atom ových elektráren
v je jich zásadního odpůrce. Dále vý
tahy z diskuse o identitě střední Evro
py mezi předsedou SPO Fredem
Sinowatzem a tajem níkem SPD Peterem Glotzem s m inistry výchovy
Maďarska a NDR. B. Kreisky d o ko n 
čuje své vzpom ínky a reflexe na téma
“ Čechy v mém životě".
Korespondenci vydává Kruh čs.
sociálních dem okratů v zahraničí; vy
chází podle potřeby 2-3x ročně, 16
stran form átu A5. Zájem cům v ČSSR
je posílán zdarma, mimo ČSSR za
příspěvek na poštovné. Redakce a
adm inistrace: Postfach 14, A-1016
Wien, Austria.

Služba čtenářům
CIZINECKÁ LEGIE
Veterán 1. R.E.I. / 2e Batallion Etrangere de Parachutistes, žádá žijící čes
koslovenské veterány F.C.L., kteří
sloužili od roku 1948 a později v Afri
ce, Indočině nebo jinde, aby se ozvali.
Píši o našich osudech a budu vděčný
za vaše informace a vzpomínky na
různé události a československé
legionáře padlé v bojích nebo zavraž
děné v rusko-činských zajateckých
táborech. Znal někdo osud parašutis
tů Alfréda (Freda) Prekopa a Jardy
Pištěka? Prosím odepište. Adresa:
Karel Marsal, P.O. Box 775, St. John,
Nfld., Canada A1C 5L4

Místo narození v pase
K anadský m in is tr za hra n ičí Joe C lark o znám il
27. listop a d u 1986. že kanadští o bčane při za
d osti o kanadský pas m ohou požádat, aby m ísto
je jich narozeni nebylo v pase uvedeno.
T o to o pa třen i je o dp o vě di na žádost těch. kteří
mají obavy, že uvedením místa narozeni m ohou
b ýt vystaveni terorism u.
M in is tr však upo zo rň uje , že neuvedení místa
narozeni v pase m uže byt p říčino u o d m ítn u tí
vstupu do někte rých zemí.

Vladimír Kříž

mera mi to nejprve ostře vytkl, ale pak
kupodivu zm ěnil tón.
“ N ejlepší pro tebe bude, když
vstoupíš k nám do strany. Mezi námi
— nestraníky tady už d lo u ho trpět ne
budem e.”
1974...
O tom , ty mizero, naštěstí ještě
Seděl jsem v dřevěné čekárně ma úplně sám nerozhoduješ! — pom yslel
le b n é h o p řís ta v iš tě , u k o tv e n é h o
jsem si a pokrčil rameny: “ Nezlobte
u břehu Volhy, barevného a sta ro b y se, já se moc o p o litik u nestarám. To
lého dom u na pontonech. Přístaviště
víte, píšu svoje básně a povídky, dě
bylo navlas stejné, jaké jsem znal
lám pro rozhlas v Brně, mám rozepsa
z obrázků a ruských film u, kterým i
nou h istorickou prózu. Neměl bych
nás krm ili celá léta. Jako z dob car na nějaké schůze a podobné záleži
ského Ruska byla tahle bouda, jako to sti čas. Být ve straně, to asi zname
pozůstatky dávných dob mi připada ná velikou odpovědnost — a pro to já
ly dřevěné dom ky na okraji V olgo se necítím m orálně na výši.”
gradu — sešlá a om šelá stavení, kde
Nebyl zase tak hloupý, aby nepo
kupodivu skutečně žili lidé. Vyjeveně střehl iro n ic k ý podtón vým luvy. Očka
jsem kulil oči na bosé cikánky s dětmi
mu vztekle blýskala.
ve špinavém vaku na zádech, které
“ No dobře, jak myslíš! Následky
jsem potkával na procovsky honos p řičti sám sobě.”
ném m ram orovém schodišti nábřežní
Bylo mi jasné, že po tom hle rozho
prom enády. A n o to rické opilce, kteří voru mi vedení už žádnou cestu na
zlikvidovali svou denní dávku vodky, západ nepodepíše. A hádal jsem
a te ď se váleli jako špalky všude po správně. Poté, kdy jsem podal žádost
trávnících parku a vyspávali se z o p i o povolení cesty do Jugoslávie, si
ce. A žebráky, sešlé mrzáky, otrhané mne k sobě zavolal ředitel Okresního
starce a stařeny, kteří vsedě na ch o d  ku lturního střediska, kterém u tenkrát
níku u zdi dom u prosili o almužnu. asistoval jeho povedený zástupce.
Chtěl jsem si udělat snímek, ale můj
V iditelně rozčilený Bauer hodil pře
průvodce mě rychle ch ytil za ruku de mne na stůl nepodepsaný fo rm u 
lář.
s aparátem.
"Neblázni, nestačil bys to ani zam í
“ Cesta se vám nepovoluje, jasné?!
S tím počítejte i do budoucna!”
řit, seběhli by se na nás!”
Nepřekvapilo mě to, věděl jsem
Tak tohle je to Rusko, které nám
vnucuje svůj pořádek, chtělo by být předem o zam ítnutí od sekretářky,
pánem světa a přesvědčit silou všech která svého šéfa pečlivě sledovala.
Sebral jsem papír a obrátil se ke dve
ny, že je rájem na zemi...
řím: "Takže dě ku ju.”
"Počkejte, chcem e si s vámi poho
vo řit!" zadržel mě ředitel, a Sedmera
Kdysi jsem toužil podívat se jednou
kývl na volnou židli: “ Posaď se.”
do Sam arkandu, B uchary a Chivy,
Na skobovitém nose měl posazené
o kterých jsem četl jako kluk v knize obrovské tmavé brýle, takže jsem mu
pohádek "Tisíc a jedna no c” . Po neviděl do očí. Brýle koupil před neosmašedesátém jsem se zařekl, že dávnem v Tuzexu. O dpor ke všemu
k NIM nikdy nepojedu. A najednou západním u mu kupodivu vůbec neva
přišel ten dopis z V olgogradu. Ozval dil v kouření am erických cigaret a vy
se dávný přítel Saša, na kterého jsem užívání dalších vym ožeností upadají
už dávno zapom něl, kluk, s nímž jsem cího kapitalism u.
“ Jak jste si mohl d o vo lit odm ítnout
si kdysi dopisoval na základní škole
(takových dopisů ch o d ila tenkrát do nabídku ke vstupu do strany? To je
škol celá kvanta, a ruštinářky nám je skandál, to je drzá provokace!” vy
vnucovaly). Dávno tom u. U rčitě ještě buchl ředitel.
Pokrčil jsem rameny: “ Mám na to
před rokem šedesát. Chtěl jsem nej
prve to pozvání odm ítnout, ale pak ve snad ještě právo.”
“ Právo! Na nic nemáte právo, chá
mně převládla zvědavost. Dostat se
soukrom ě do SSSR bylo ještě v té pete? Copak si neuvědomujete, kde
době velkou vzácností, a možnost žijete? A že vás za to m ohou vyhodit
poznání míst velkých bojů, kde kdysi na hodinu pro ztrátu důvěry?! A mne
zkrachovala Paulusova armáda, mě s vámi, to je to nejhorší!”
Zástupce zarazil výlev svého šéfa
lákala. Neměl jsem ostatně právě
m ožnost jet jinam , a pozvání staveb energickým pohybem ruky.
“ Počkej, Josef, na to je čas. Teď
ního inženýra Saši mi zaručovalo, že
tady máme projednat jin é velice váž
se podívám alespoň někam.
V
m ých přednáškách o K ypru s ba né věci. Propagaci im perialistického
revným i diapozitivy se to tiž k velké státu Kypru — to za prvé. A za druhé:
nevoli m ých představených na k u l víme, že soudruh Kříž si při své dovo
turním středisku nevyskytovali o trh a  lené na Kypru koupil dokonce kapi
ní žebráci a vyhladovělé děti, jim iž se ta listické zlato!"
Oba se štítivě zadívali na zlatý prs
tou dobou hem žily stránky zahranič
ten na mém prstě, který mě stál tro 
ních reportáží Rudého práva a ideové
chu sm louvání a čtvrtinu bídného
přidruženého tisku. Kádrovák Sed

Audience u šéfa

kapesného. Byla to hezká orientální
práce.
"K do vám na to dal peníze?” optal
se ředitel tiše a za ním štěkl skřípavě
o b rýlený mužík: “ Přiznej se, že ses
stal agentem kyperské tajné služby,
která té platí do la ry!”
Zalapal jsem po dechu. To se mi
snad jenom zdá, to přece nemohou
m yslet vážně! Cožpak se ti lidé zbláz
nili — nebo už úplně zpitom ěli z té
věčné televizní špiónom ánie?
“ K ypr je malý stát, žádnou tajnou
službu nemá. Tohle zlato, v tom máte
pravdu, bylo skutečně kovem kapita
listickým . Ovšem tím, že jsem ho za
koupil a přivezl do Československa,
se z něj stalo zlato socialistické, a já
jsem tak velice významně obohatil
svou vlast,” přesvědčoval jsem je
s vážnou tváří.
Bauer otevřel ústa a očim a hledal
pom oc u svého zástupce, který také
náhle jaksi ztratil řeč. Pak mávl rukou.
"Nechrne zlato zlatém! Tak aby ti
bylo jasné: když vyjede některý náš
občan na západ, číhá tam na něj už
za hranicem i FBI, CIC, nebo jiná ka
pitalistická rozvědka, aby mu nabídla
dolary a zverbovala nešťastníka do
svých služeb. Která získala tebe?
Přiznej se!"
Zasmál jsem se. “ Inteligence Ser
vice,” vyslovil jsem pečlivě, tak jak se
to píše. "N ebo jsem už možná pravou
rukou Vatikánu, ne? Pokud si ovšem
nemyslíte ještě něco pikantnějšího.”
“ Nebuďte drzý! Však ono vás to
přejde...” uhodil ředitel dlaní do psa
cího stolu. Tak jsem tedy zvážněl.
“ Když přijedete na západ jako tu ris 
ta, nikdo si vás tam ani nevšimne.
Natož aby vám strkal do kapsy dolary
nebo jin é valuty! I když se přiznám,
že by se mi na tom Kypru asi hodily,
protože kapesné od Čedoku bylo pří
mo mizivé. Ale to musíte přece dobře
vědět, jistě už jste byli v některé zá
padní zemi!"
“ No dovolte! Jak vás tohle m ohlo
napadnout! Jezdím celý život jen do
Sovětského svazu. A tady soudruh
Sedmera právě tak. N ikdy bychom si
ani nedovolili jet jinam !” vyjekl krajně
pohoršený ředitel. Sedmera se při
tom servilním výlevu pobaveně za
šklebil, takže jeho asketický obličej
s černým i brýlem i dostal výraz spo
kojeného mafiána, vzpom ínajícího
právě na své oběti, úspěšně po léta
zabetonované v základech mateřské
školky. Jak jsem věděl už z jeho dří
vějších vyprávění, na rozdíl od lakom 
ce ředitele, který jezdil se zájezdy
družby zdarma, on sám nebyl vůbec
nikdy v zahraničí. S Rusy se však
setkával často — jako zkušený orga
nizátor žranic a pitek pro delegace
v proslulých padesátých letech, při
kterých brala za své celá pečená pra
sata a bedny drahých značkových
koňaků.
“ Víme, že jste si nedávno koupil
knihovničku a koberec do svého bytu.

Americký
konzumní
realismus
Už pár let se u nás objevují překlady
rom ánů am erického autora Arthura
H aileyho — a jdou dobře na odbyt,
jako jistě všude jinde na světě. H ai
leyho knížky jsou bestsellery a ná
ramně přesně dem onstrují, co to ta
kový bestseller je a čím se liší od toho,
co si kultivovaný Evropan představu
je pod pojmem dobrá beletrie.
Začněme však přednostm i tohoto
am erického produktu, který odráží
historicky podm íněný názor na litera
turu jako na výsledek v podstatě ře
meslné činnosti. Řemeslný výrobek
musí mít dobrou technickou úroveň
— to je první podmínka, aby se uplat
nil na trhu. Průměrná am erická próza
je, pokud ji známe, jisté na vyšší úrov
ni, než prům ěrná evropská beletrie,
která často nemá ani to běžné m in i
mum řemeslné zručnosti. Haileyho
rom ány jsou však po této stránce
zdařilé, jinak by v konkurenci neobstá
ly. A utor, který se ve svých prózách
stěhuje z jednoho prostředí do d ruhé
ho, jako by ho nějaký m ocný svaz s p i
sovatelů nebo litfond neustále vyhá
něl “ do terénu", umí si suverénně
všude najít charakteristické rysy i
zajímavé a šťavnaté detaily. Am erické
letiště, am erická továrna na autom o
bily, am erická banka atd. atd., všech
Kde jste na to vzal?” vybafl náhle
Bauer. Jeho sádlem podlitá očka na
mne m žourala s odporem , jako bych
byl podivný hmyz, který nemá kam
zařadit.
Vstal jsem. "To je snad moje sou
krom á věc. Banku jsem nevyloupil, to
bych už při své sm ůle určitě seděl.
Takže jsem si našetřil — přesto, že mi
to chvíli trvalo. Plat mám opravdu
malý, potřeboval bych přidat."
Tahle očividná drzost definitivně
vyrazila řediteli dech. Využil jsem
toho k ústupu.
“ Vedoucí oddělení je nemocná, dě
lám za tři lidi. A zvoní mi tam telefony.
Potřebujete mě ještě?”
Sedmera mávl rezignovaně rukou:
“ Běž. Ale dej si pozor, velký pozor!
My tě sledujeme! Ale nejenom my, už
i soudruzi nahoře! A moc se jim nelí
bíš. Vzpamatuj se!"
Nechal jsem to bez kom entáře a
vypadl s úlevou na chodbu, kde ostat
ní vystrašení m etodici, kteří se sna
žili předtím nenápadně naslouchat
u dveří, spěšně mizeli do svých kan
celáří.
(Z rukopisu připravované knihy “Ne
obyčejné cesty”)

no to funguje správné a věrohodné.
nou je nakonec néjaký poctivý, pra
V náležitě atraktivním poměru je vy covitý, o málo víc než střední kádr a
pracována i fabule a její dynam ické
pro střední vrstvu společnosti jsou
prvky, ko n flik ty a lidské charaktery.
také tato díla psána. Není to žádný
V
živé paměti mám Penězoměnce, úplně hodný Fridolín, má svou čest a
kteří vyšli pom ěrně nedávno. Ve ve své tradiční am erické (nebo velkodení peněžního ústavu se střetávají ruské a socialistické) ideály. Bije se
dvě koncepce: jedna z nich usiluje s neschopností nahoře a nešvary dole
o kontakty s velkým světem “ supra- a nakonec vítězí. Román bývá t.zv.
nacionálnich" m onopolů, aby ve odvážně kritic k ý k jevům, o nichž se
spolupráci s nim i našla cesty k zá už dávno v příslušném systém u obec
vratným ziskům, druhá sází na drobné ně píše, nebo které vláda tak jako tak
střádání, omezení všeobecného za hodlá potírat. Sovětský hrdina bojuje
dlužení, investice do zlepšení živo t k ritikou a sebekritikou v rám ci kom u
ního prostředí a menších domácích n is tic k é strany, a m e ric k ý h rd in a
firem . Zloduchem č. 1 je představitel v rámci nepřekonatelných amerických
velkého kapitálu i velkého světa p o li zákonů a soudů. Ale celkem vzato,
tiky a peněz G. G. Quatermain, který pod kůži se nejde, podstata, “ věčné”
je vybavený všemi známým i možnost p rin cip y a posvátné pravdy-nepravdy
mi korupce, nátlaku, vydírání a násilí, zůstávají nedotčené. Vůbec v posled
od přepychového letadla, rezidence, ní době pozoruji, že i díla renom ova
krásných slečen, prodejných fo to  nějších am erických autorů než je Haigrafů až po gorily. Jeho “oběť ” a ex ley, např. U pdike (K rálíku, utíkej!) mě
ponent ve vedení banky, R oscoeH ey- nijak neuspokojují. Umějí to ty lišky
ward, ctižádostivý, zatrpklý pokrytec am erické až příliš, všechno je přesně
a jelim ánek nemůže skončit jinak, než vyvážené, dobrota a lumpárna, spád
špatně. Rozumný, mužný odpůrce děje i poutavost a jedinečnost detailů,
Heywardův a jeho vysokých styků, koňská dávka Freuda, ale co je to
Alex Vandervoort má sice na první platné, když mi ty knížky připadají
zdání jakési nesym patické škraloup- jako milé, dobře propité a p rokláboky — jeho životní tem po přivedlo jeho sené dýchánky, kde každý jenom pro
nepřizpůsobivou ženu do blázince klid svědomí nebo kvůli konvenci
— ale v rámci svých m ožností a lidské předstírá, že se stýká s lidm i — a ve
slušnosti se je snaží napravovat a skutečnosti ho vnitřně nikdo a nic
krom ě toho má sym patickou m ilenku nezajímá. Ale pro život to většinou
Margot Brackenovou, která vymýšlí snad stačí. Možná jsem už starý, nebo
všelijaké dům yslné stávkové akce nějak moravsky střelený — kd yžsi ta 
v mezích zákona, jež nutí příliš dovo kovou knížku, nezapírám, že s chuti,
lené zaměstnavatele a podniky k ústu přečtu, je mi najednou sm utno a m u
pu. Pro ženy speciálně je tu vysoce sím sáhnout po Faulknerovi, Kafkovi,
emancipovaná vedoucí pracovnice Čechovovi, Camusovi, B óllovi — ale
banky Edwina D'Orseyová (manžel co — i Vančurovi nebo Čapkovi, Haš
novinář), pro barevné kladný, leč kovi nebo Hrabalovi — a je to, jako
trochu tvrdý "bezpečák" Nolan Wain- by člověk v tu chvíli držel jin é h o č lo 
w right. A konečně — last but not věka za ruku, cítil její vlahost, tep,
least — hraje se také v druhém plánu: drsnost nehtů — a bylo by to to je d i
krim inální zápletka kolem peněz, né, čeho se může držet v tem notách,
které úmyslně ukradne zaměstnanec které ho obklopují.
-jkabanky Miles Eastin, seznamuje — po
patřičně napínavých peripetiích —
□
čtenáře s otřesným prostředím ame
rických věznic. Lhostejní nebo pod
p la c e n í d o z o rc i, h o m o s e x u á ln í
“ ochránce” — ale nakonec stejně
všechno dobře dopadne, je tu přece
poctivá a všechno chápající jih o Jaro sla v H u tka k p ů vo d n ím kaze
američanka Juanita Núnězová, která
tám PROČ7 a SVĚTLO A STÍN d o k o n č il
pomůže bílému provinilci vrátit se do
dalších osm kazet: TADY DOMOV MÁM,
chudobného, ale počestného občan
PRAMÍNEK, HOSPODSKEJ, JEZEVČÍK,
ského života. Mezitím Alex Vander
MĚNA, LITVÍNOV. SLUNEČNICE, POSÍ
voort se svým “tým em " zachrání ban
LÁM TI.
ku před krachem a am erický život
K o m p le tn í série deseti še d e sá tiplyne úspěšně dál.
m in u to vých kazet (p ro je kt R ych ta 74),
Je to m im ochodem až neuvěřitelné,
o b sa h u jících přes 100 písní sto jí $ 70.
nakolik se tento am erický konzumní
je d n o tliv á kazeta $ 8, le te cky.
realismus podobá takzvaně dobrým ,
P latby: AMRO BANK R o tte rd a m
t.j. aspoň slušně napsaným dílům
42.67.23.546: P o stg iro 152 58 56; ne 
socialistického realismu. Am erický
bo šekem či peníze do o b á lky.
autor samozřejmě nemusí tak moc
O b je d n á v k y : J a ro s la v H u tk a ,
hlídat každé slovo, jeho kritika eko
W. B u yte w e ch stra a t 52 B, 30 24 BN
nom ických, správních a kom unálních
R o tte rd am , H o lla nd .
institucí může být ostřejší, jeho h rd i
nové mohou mít pikantnější lidské
vlastnosti. Ale p rincip je stejný: hrdi

Vyšel kompletní Hutka

Dopisy
Marxovská halucinace
Ú vodník Západu 6. 3/86 začíná tvr
zením : "Čs. s o c iá ln í d e m o k ra c ie
oznám ila ve svých zásadách, p řija 
tých nacu ryšské m sjezdu v r. 1983, že
M arx zůstává jedním z je jic h d u ch o v
ních o tců ."
Protože jsem se svého času na fo r
m ulo ván i těchto Zásad tro ch u p o d í
lel, překvapila mě ta zpráva velice.
Pro jis to tu jsem se podíval do Práva
lid u z do by po sjezdu, ale ač jsem
h le d a l s e b e b e d liv ě ji, n ik d e jsem
o M arxovi nenašel ani zmínku. O brá
til jsem se tedy na autora úvodníku,
našeho společného přispívatele a
m ého ctěného osobního přítele Otu
Uiče, leč ani on, ač se nepochybně
snažil, nem o h l svůj citá t doložit. Z ře j
mě ho oklam ala pam ěť; nám zralejším
dorostencům se takové věci občas
stávají.
Dobře, m ávl jsem nad tím rukou.
K dyby měl člověk dem entovat každý
nesmysl, který se o bjeví v exilových
novinách, b yl by to tvrdý celoživotní
džob. Kromě toho si ja ko žurnalista
myslím, že úvodníky a oteviráky bez
tak čto u jenom autoři, redaktoři a sa
zeči, č ili ti n e jo trie jš i z otrlých.
Zrovna m i ale p řišlo holandské
"Okno", vydáni podzim 86. A ejhle,
Ulčův “Marx stále m ilo va n ý" je tam
přetištěn, včetně toho zcestného
tvrzeni o Čs. s o c iá ln í dem okracii. A
protože nelze vyloučit, že to z Okna
(podle p rin c ip u sněhové koule) p ře 
vezme ještě dalších deset exilových
časopisů trpících n o to rickým ne
dostatkem původních m ateriálů, ro z
hodl jsem se k dem enti. Vzniku n o 
vých m ýtů je to tiž nutn o č e lit včas.
Zafixované m ý ty jso u nevym ýtiteiné.
J iří Loewy, Něm ecko
red. Práva lid u

verzitě v Ohiu, m i napsal: "Ten soc.
dem. doku m e n t o b sa h u jící form ulace
o vztahu k M arxovi resp. k m arxism u
jsem skutečně četl, ale taky nevím,
kdy a kde . . . To víš, ono to m noho
neříká p řih lá s it se k Marxovi, to záleží
od toho, co si z něho vytáhneš. "
Ano, pravda, však i velmi re fo rm o 
vaní so ciá ln í dem okraté se hlásí
k M arxově odkazu. Což však z m ých
stárnoucích beder nesnímá odpověd
nost za p ře d lo že n i výstřižku, který
nepředkládám . Pokud by kdo ze čte 
nářů, o ch o tn ých d o č is ti tuto m inirozmíšku do konce, věděl o onom nena
lezeném zdroji, n e c h ť se ozve a tim i
roztrhne mé údajné halucinace aspoň
na dva kusy.
Ota Uič
Příliš kultury
D ěkuji Vám za zasíláni Západu, je
to m ůj p rv n í časopis v USA psaný
v českém i slovenském jayzce. Jsem
však zklam án obsahem, je zaměřen
p říliš jednostranně na ku ltu ru a udá
lo s ti vázané na rok 1968. Mým názo
rem je, že Češi a S lováci o p u stili ro d 
nou zem i z důvodů p o litic k ý c h p o 
sledních let (m ladší generace) a p ro 
blém y spisovatelů z 60. let jsou nám
cizí.
L. Jajko, USA

Uran za okupaci
Článek “K olik to všechno s to ji? ”
Stanislava Reiniše (č. 5/86) vyznívá,
ja ko že chudáci Rusové d oplácejí na
okupované země včetně Č eskoslo
venska. Za prvé s výjim kou několika
zrádců, nikdo je nezval, za druhé,
kdyby odtáhli, m noho z nás by bylo
šťastných, a za třetí, kde je hodnota
ukradeného uranu, kte rý s pravou
ruskou d rzo sti b y l po válce prohlášen
za válečnou kořist. Je stli do p láce jí na
Odpověď podezíraného halucinátora
V srpnu po návratu z Činy se doma jin é socialistické státy, nevím, ale
hodnota uranu to u nás více než vy
p ro h ra b u ji kopcem pošty, v n i též d o 
rovnává. A u to r by to m ěl uvést na
pis od Jiřího Loewyho, jehož p řá te l
ství si vážím. O b rá til se na mě s d ota správnou m íru!
Jan Cipris, Kanada
zem, kde že jsem našel po dklad k tvr
ze n i o čs. sociálně dem okratické stra
ně, ve svém pro g ra m u se hlásící k o d 
Ulčova analýza přiléhavá
kazu Karla Marxe.
Posilám naše předplatné a tento
Žádný problém , řekl jsem si, a sáhl
krát se c h ci taky vyjádřit k zlepšující
po příslušném fasciklu. Jenže, hrome,
se form ě a kvalitě Vašeho časopisu.
ve fasciklu b ylo ledacos, jen ne onen
Ulčova analýza naivního am erického
požadovaný výstřižek. Z prstu jsem
publika byla velmi přiléhavá a m ohu
zprávu nevycucal, však já vůbec ne
říci, že mám přesně stejné zkušenosti.
věděl, že sociá ln í dem okraté se v CuZajímavé jso u kratší ale faktické člán
rychu sjeli. V kterém zd ro ji to asi b y
ky o Javorském, Waldemarovi, o náv
lo? P ustil jsem se do prohrabováni
štěvách v Česku atd. V m in u lo sti jsem
rrašineckých exulantských periodik,
nechával části Západu nepřečtené,
pár hodin strávil, leč nenašel. Zate
ale po sle dn í 3-4 čísla se m i velmi líb i
lefonoval jsem p á r lidem, rovněž se
la.
ne m ohli rozpom enout. J iří H och man,
J. N., Kanada
pro fe so r žurn a listiky na státní u n i

Neměl vymizet “Humor”
O bnovuji předplatné Západu na
další dva roky. Je to bezesporu náš
n e jle p ši časopis, gratuluji. Jen snad
neměla vym izet rubrika "H u m o r”.
E. Jurenová, Kanada
300 šilinků jen pro rodiny
Díky za další vydáni Západu, čtu je j
vždy na jeden zátah, takže až do rána.
V
č. 5/86 ve dvou článcích autoři
uvádí, že v Rakousku m ají em igranti
po d p o ru 300 šilinků. B yl jsem v Treiskirchenu v roce 1984 a 1985, takže
vím, že tuto po d p o ru m ají pouze ro d i
če s dětm i ubytovaní na penziónech.
M. Machala, Kanada
Emigračni důvody
M uj dopis bude p o někud kacířský a
asi z něj nebudete m ít radost. C hci
říci několik slov k článku P. Topoia
“P rovedenivyvezeni". (Film "Chladný
ráj", který se u p rch licko u tém atikou
zabývá, je m ožno považovat také za
se n tim e n tá ln i kýč, to je věc názoru,
ale o tom psát nechci. ) Z o střeni p o d 
mínek pro získáni azylu ve Švýcarsku
a v poslední době i v NSR se m i jeví
ve světle zkušenosti z up lyn ulých let
jako oprávněné. Gruntorád, ing. Litomiský, J. Tůmová, L. Lis (jm enuji
namátkově) nebo dokonce J. Šavrda
nebo V. Havel by jistě nem ěli těžkosti
získat azyl v některé zem i — kdyby
chtěli! Co si m ají ale třeba počít švý
carské orgány s norm álním ko n fo rm 
ním občanem, který režim u žádný
o d por neklade, v klid u pracuje, pasiv
ně vysedává na schůzích a ani Chartu
77 nepodepiše a najednou ho napad
ne nevrátit se ze zájezdu na Západ
domů. Po srpnu 1968 Švýcarsko. Ka
nada, NSR i další země b yly vůči
uprchlíkům z Československa velko
rysí a azyl (příp. im igraci) poskytovaly
blahovolně. Co v id i tyto státy dnes?
Lidé, kteří b y li údajně velmi pronásle
dovaní, nem ají nic jin é h o na mysli,
než si se zemi, která je pronásledova
la, upravit pom ěr a pak tuto zem i co
nejdříve navštívit. Jen m enšina p o 
srpnové em igrace měla p o litické p o 
h nutky k odchodu, snad 10-15%, a
získala azyl oprávněně. O statní p ro s
tě využili příležitosti, c h tě li si polepšit
ekonom icky. A stejné je to i u nových
"uprchlíků". Mnozí, kteří dnes p ře 
svědčuji právem nedůvěřivé vlády
o svém pronásledování, budou za pár
let s kom unisty vyjednávat. O. Filip
(Západ č. 4/84) uvádí, že 70% po srp 
nových em igrantů v NSR si upravilo
pom ěr a dalších 20% ještě váhá, n ik o 
liv však z p o litických , ale finančních
důvodů.
Ivan Dvorský, Německo

Holubi odpovědni za muzeum
Článek O ty Ulče "C huravý am eric
ký a ntikom u nism u s" (viz č. 4 a 5/86)
m i připom něl, jak v r. 1968 obránci
m íru a lidských svobod p řin e sli zají
mavé sděleni, že za prostřílené m u
zeum na Václavském nám ěstí nesou
odpovědnost holubi. To, co tvrdí
dnešní am eričtí profesoři, za p la ť Bůh
ne masově, m i připom íná tento vtip.
Nabídněte těm to zvráceným intelek
tuálům m ožnost azylu v Sovětském
svazu a ani jeden nebude ochoten
tuto senzační nabídku akceptovat.
Milena Huebschová, USA
Pozn. redakce:
Přesně tuto nabídku poskytl ame
rický soud v době maccartyovského
teroristického pronásledování předá
kům Komunistické strany USA. A nastojte, celé politbyro dalo přednost
pobytu v americkém kriminálu před
odsunem do sovětského ráje.
Malí lidé
Nahlédla jsem do dopisů čtenářů a
zjistila jsem zase ještě dozvuky na
hlavu padající panu Táborskému.
Bouře ve sklenici vody. M ali lidé. Člán
ky prof. Ulče si dobře m erku j i a pam a
tuji, ja k je h o vznešená příbuzná ztra 
tila b rilianto vou náušnici a on j i našel,
pak jeho tragédie s hřibkam a v N o
vém Mexiku, tom u se musím vždycky
v duchu smát, pak v posledním čísle
jde M arxovi k tělu, škoda, že m u ne
uhni! ten d o tyčný úd, co n a d ro b il lid 
stvu.
Věra Preissová, USA

Politická, hospodářská a duchovní
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 Pavia Steigera
“Zápas o duši" nehledá odpovědi na
budoucí politicko-státní a hospodář
ské rozčlenění 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 novozákónných
proroků. Více než tři tisíce biblických
proroctví je již dnes přesně vyplněnou
historií. Jsou zbývající proroctví
přesně vyplněnou budoucnosti?
Objednejte si tuto nekonvenčni
knihu na adrese:
Zápas o duši
1647 Hummer Court
Leadvílle, CO 80461
U.S.A.
Cena $7 nebo dobrovolhý přispěvěk.

Teror a antiteror “po dánsku”
Za těchto sm utných časů teroru se i
v ospale klidném Dánsku dě jí věci.
Dne 6. října ráno se totiž na schodech
k parlam entní budově objevila nákup
n í kabela z plastiku, k niž p o ja li opráv
něnou nedůvěru m ístní posluhové a
po delši odborné poradě se od h o d la li
zavolat policajty. Ti p řije li bez mešká
ní, vyzbrojeni pojízdnou "M ařenkou
na kolečkách", jak zde něžně říkají
com puterem řízenému odjišťovači
bomb, protože ho vlastně ještě nem u
seli použit. A d ali se chutě do díla, jež,
byvši p ro ně novým, nikterak nebylo
lehkým, neb Mařenka do schodů ne
mohla. A tak záležitost mužně vyřešil
expert na bomby, je n ž kabelu vylovil
rybářským prutem, sledován obdiv
ným i p o h led y kolem stojicích spoíuexpertů. Když kabelu po delším váhá
n i otevřeli, n askytl se jim zcela m irový
pohled, neb neobsahovala záludný
budík, nýbrž 2 kg bram bor a p o h le d 
n ic i určenou m inisterském u předse
dovi ja k d ik a uznání za chystanou
odtučňovací bram borovou kůru. To
to opa tře n i připravuje dánská vláda
pro svůj lid, neb se domnívá, že s iž ije
nad pom ěry. (Ten lid.) A tak si jeden,
znalý kocourkovských příhod, aspoň
uvědomí, p ro č byl p o h á d ká ř A n d e r
sen Dán.
M. Pavlíková, Dánsko

Zlodějka s dobrou pověstí
Rudé právo, 11. záři 1986

Antonín
Bartůněk
C o lo u r TV
H i-F i
S a le s, S e rv ic e
144 K e n n e d y R d. S.
B r a m p to n . O n t L 6 W 3G 4
(4 1 6 ) 4 5 3 -8 8 1 7

0
Prodej

H IT A C H I
j w

r

• • •

Sales

A u d io — V id eo — S ervice

Causa Masaryk
Rudé právo, 25. září 1986
Jm e nu je se C la ire S te rlin g o v á a je “ p řední
žu rn a lis tk o u ” , a bych o m p o u ž ili o ho d n o c e n í
západních buržoazních sdělovacích p rostřed ků .
Napsala n ě k o lik kn ih a člán ků , které jí p řin e s ly
velm i tu č n é honoráře. D íky styků m se šp ionážní
orga n izací C IA dosta la m ožno st v y s lo v it p rvní
“ p od ezření" v “ p říp a du A n to n o v ", k te rý — ja k
znám o — s k o n č il p ro italské s o u d n ic tv í fiaskem ,
ale d lo u h o napom áhal rozdm ých á va t a n tik o m u n is tic k o u h yste rii. Napsala však i jin é d ílo —
Případ M asaryk — . v něm ž vyslovila d alší tezi,
kte ro u ji nabídli a m e rič tí s o c io lo g o v é p racu jící
ve službách ide o d ive rzn ích c e ntrá l. Zo p a kova l ji
d o ko n ce i západo ně m e cký F ra n k fu rte r A llg e m eine Z e itu n g ve svém čísle z 12. září. T v rd il, že
prý 10. března 1948 “ n ik d o v Praze nevěřil úřední
verzi o (M asarykově) sebevraždě." . . . Vládě
Kl. G o ttw a ld a sebevražda Jana M asaryka n ikd y
nem ohla “ p o s lo u ž it'’. N aopak. Je ho p říto m n o s t
ve vládě byla velm i význam ným činem , kte rý
p a třil mezi p o litic k á vítězství naší strany.
Když v roce 1968 d íky C IA uvedená dám a a
Ivan Sviták, tehdejší id e o lo g pravice, znovu
začali s causou M asaryk, m ělo to své p říčiny.
B ylo tře b a p oku sit se p o p liv a t k o m u n is ty anebo
alespoň některé je jic h p ředstavitele. . . .
Když pozd ě ji gen e rá ln í p ro k u ra tu ra po p rově 
ření všech m o žných i n em o žn ých stop, uzavřela
případ a je d n o zn a čn ě p o tv rd ila sebevraždu, d o 
stalo se jí pram álo ohlasu.
Naštěstí krizová léta už brzy potom skončila.
P ravice m usila o p u s tit své pozice. Věci bylo
m ožné nazývat pravým i jm ény. . . .
Jenže ro k 1968 je m in u lo s tí a paní K láře Sterlin g o vé a jejím e p ig o n ů m už u nás odzvo n ilo .
Jaroslav Kojzar

I
v naší sp o le čn o sti se najde d ost lidí, kte ří se
snaží o b o h a tit se na je jí účet. D říve či později je
je jic h nekalá č in n o s t odh a len a a d osta ne se jim
zaslouženého trestu. Ja ko to m u bylo v p řípadě
bývalé ve do u cí fin a n č n íh o o d b o ru O b vo d ního
n áro d n íh o v ý b oru B ratislava 3, která si o d p y k á tre st deseti let o d n ě tí svo bo d y ve tře tí nápravně
vých ovn é skupině.
Zd e n ka W eissabelová tu to fu n k c i vykonávala
od roku 1 9 7 7 .... "V e fu n k c i se osvědčila, h o d n o 
tili jsm e ji vždy klad n ě ," říká ta jem n ík obvo d n íh o
n áro d n íh o v ý b oru s o ud ru h Ján Gaál. "V yznala
se ve fin a n č n íc h záležitostech a na praco višti
i v m ístě b y d liš tě m ěla d o b ro u pověst. N ikdy
bychom n evěřili, že je s ch op n a spáchat tre s tn ý
čin."
. . . Č asto zn ačn ý m ajetek po sobě zanecháva
jí e m ig ra n ti. B yty, chaty, c h a lu p y a vše ostatní
připadá státu. Právní předpisy, zejm éna vyhláš
ka fe d e rá ln íh o m inisterstva fin a n c í č. 86/1977
Sb. o dočasné správě n áro d n íh o m ajetku, pře
devším pak je jí p aragraf 11 jasné říká: Získat
Dikobraz, 24. září 1986
věci, které státu p řip a d ly po e m ig ra n te ch, pří
padné ja ko d ěd ictví nebo jin a k, n em ohou p o 
Ze života spotřebitelů
"P rodavačka v ze lenině mi o d m ítla navážit dvě
slanci a praco vn íci n árodních výb orů , přísluš
kila b ra m b o r d o papírového p ytlíku úda jn ě p ro 
níci SNB, praco vn íci soudů, s tá tn íh o notářství a
p ro ku ra tu ry , jako ž i jin ý c h stá tn ích orgánů, k te 
to, že b y jí scházel na rajčata. Podle ní si má kaž
dý, kdo ch ce b ram b o ry, nosit tašku z dom ova.
ré m ají sp o lu p ra c o v a t při zabezpečování a d o 
časné správě m ajetku nab ytéh o státem . S tejné
Svůj názor n ezm ěnila ani poté, co jsem udělal
kravál a zápis do k n ih y přání a stížno stí . .
ja ko osoby, které b y ly k účasti na správě a re ali
"K o u p il jsem m aso a než jsem ho donesl d o 
zaci m ajetku p řizvá n y (např. z n alci i o sob y tě m 
mů, prom á če l se papír tak, že mi z n e h o d n o til
to osobám blízké, především je jic h ro d in n í p ří
tašku a nákup v ní krví a m usel jsem u h ra d it ná
slušn íci. T y to p řed p isy p od ro b n ě určují, jak se
klady na č istírn u m ně zcela neznám ém u sp o lu 
m ajetek sepisuje, zajišťuje, o c e ň u je a prodává.
2el, najd o u se mezi n im i p o d n ikavci, kte ří se je
ce stujícím u v autobuse. D om a jsem pak papír
z masa nedostal jin a k, než pod te ko u cí vodou,
snaží obcházet. K nim patřila i Z. W e issab e lová ..
takže drtivá část živin odplavala . . "
Přím o z bytů, ze skladu n áro d n íh o v ý b oru ne
“ Je zarážející, ja k malá p o z o rn o s t se věnuje
bo fin a n čn íh o o d b o ru odcizo va la m ajetek po
baleni zboží v sa m oobsluhách. N ap říkla d tva
českoslo ve nských státních p říslušn ících , kteří
roh. C opak stačí o b y č e jn ý sáček na to, a by se
em ig ro va li. Podle zn aleckého o h o d n o c e n í tak
neprom áčel? N ebo ch lé b a pečivo. V yd o lo va t od
získala věci v h o d n o tě 109 320 korun.
prodavaček kousek papíru pod p ulku ch le b a
. . . Z. W eissabelová byla čle n k o u KSČ. Ze
nebo p y tlík na h ou sky . . . m arná snaha. Přitom ,
stra n y byla sam ozřejm ě vylou če n a. . . .
snad taková m a ličko st by měla být s a m ozře j
Jana č a s n o c h o v á
m ost."
František M ucha

Honba za pytlíkem

This is my home...
O CANADA
Kanada je náš domov.
M ám e příležitost si
zachovat naše kulturní
dědictví a plně se zapojit
do života v Kanadě.
Naše různorodost
zařazuje Kanadu do
m ezinárodní společnosti.
Jako K anaď ané jsme
spojeni poutem , které
tvoří naši zem silnější a
lepší.
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