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Československo

Stanislav Reiniš

Jak se stát darebákem
Zatímco já se pohybuji denně v kru

hu starostí a povinností zcela zbyteč
ných a svého času využívám k ne
vytváření myšlenek a k nepoznávání 
řádu tohoto světa, žije kdesi daleko 
ode mne dřevorubec, který po veče
rech tvoři intelektuální dílo.

Onen člověk je Jaroslav Švestka, a 
byl ve vězení za něco, co jsem bez
trestně mohl a měl udělat i já.

Mám pocit studu.
Člověk Švestka napsal poloromán, 

poloesej “ Orwellův rok", poslal jej 
kamarádovi do Německa, a šel za to 
do báné.

Jaroslav Švestka je rebelantem. 
2ije rebelantstvím. V jeho psychia
trickém posudku stojí psáno, že “ se 
nerad podřizuje autoritě” , ale jinak je 
"duševně zdráv". Na takových lidech 
je založen pokrok a budoucnost. 
Jestliže je kterýkoli režim světa soudí 
a dává do vězení, podkopává sám se- 
be. Od Krista přes Galilea a Einsteina 
ke Steve Wozniakovi, konstruktérovi 
m ikrokom pjútrů, to byli rebelové, 
kteří vytvářeli budoucnost a měnili 
svět.

Mnozí v exilu kritizují chartisty, že 
žádají pouze jakési m inimum — aby 
československé úřady, strana a vláda 
jednaly podle zákonu, které si samy 
vypracovaly a přijaly. Mnozí říkají, že 
to je málo, a že bychom měli mít cíle 
podstatně radikálnější, že by se mělo 
demonstrovat v tisícových davech, že 
bychom měli být jako Poláci.

Vtip je ovšem v tom, že z propa
gačních důvodů strana a vláda vyhlá
sily plno ústav a zákonů, které kdyby 
byly uvedeny v život, byly by zákla
dem pro obnovu demokracie v naší 
zemi. Již Stalinova ústava v SSSR 
z třicátých let je vzorem demokracie a 
svobody — kdy by ji ovšem někdo bral 
vážně. Strana a vláda nemůže přiznat, 
že základem státni moci a jejím nosi
telem je StB. Zdrojem veškeré moci 
ve státě je přece lid.

A teď  jde o maličký detail, aby to 
také byla pravda.

p  to se teď starají patetičtí osaměli 
rváči, na které za to v exilu plive kde 
kdo, místo aby se postaral o to, aby se 
o nich dovědělo co nejvíc lidi.

Komunismus jednou zničí ti, kteří 
v něm žijí. Budou mezi nimi i nestra
nici, i členové strany, lidé, kteří šli 
k volbám i ti, kteří odmítli, nynější 
syazáci i pionýři, i děti disidentů. 
Lidské osudy jdou různými cestami. 
Jednou budou lidé jednat jako Jaro
slav Švestka, i když to ještě dnes po
važuji za nesplnitelný sen.

Přečtěte si, co Jaroslav Švestka říká 
o sobě, a co o něm říkají jiní:

Jaroslav Švestka

Životopis
Narodil jsem se 20. dubna 1942. 

Matka byla předtím i pak celý život 
dělnicí bez kvalifikace. Byla členkou 
komunistické strany od roku 1945 do 
roku 1969. Otec byl také dělníkem po 
celý život, jemným mechanikem.
V době mého narození pracoval 
v protinacistickém  odboji, členem 
strany byl od roku 1945 do roku 1969, 
kdy vrátil legitimaci KSČ na protest 
proti srpnu 1968.

Otec mé matky po celý život dělal 
těžkou manuální práci, jeho manžel
ka, moje babička, byla zemědělskou 
dělnicí. Oba byli členy KSČ od roku 
1945.

Matka mého otce byla také země
dělskou dělnicí. Můj děd, její manžel, 
byl vyučeným zámečníkem, za před
mnichovské republiky byl tři roky bez 
práce — za politickou činnost. Byl 
v roce 1921 zakládajícím členem stra
ny. Jejich druhý syn, můj strýc, byl 
při totálním nasazeni v Reichu, po 
pobytu v koncentračním táboře, zabit 
při spojeneckém náletu.

Základní školu jsem vyšel s rozkolí
saným prospěchem, pak jsem se, 
v roce 1957, šel učit zámečníkem. Po 
vyučeni v tehdejších ČZNM (Českých 
závodech naftových motorů), nyní 
ČKD Praha, jsem v továrně tři roky 
pracoval jako opravář obráběcích 
strojů.

Mimoto jsem tehdy pracoval v růz
ných funkcích v ČSM a také ve ves
nické knihovně. V roce 1958 jsem se 
z mladistvého romantismu pokusil 
o útěk přes hranice — mířil jsem na 
Aljašku přes Sovětský svaz. Byl jsem 
po přechodu hranice zadržen, vrácen 
a odsouzen k šesti měsícům podmí
něně na jeden rok.

Práce mezi dělníky mi dala mnoho
— především první deziluze o socia
lismu. Myslím, že jsem pochopil už 
tehdy vztah dělníků k tom uto režimu.

Vojenskou prezenční službu jsem 
si bez jakýchkoliv problémů odbyl 
v letech 1963-65. Tehdy jsem ještě 
věřil alespoň základním principům.

Po návratu z vojny jsem pracoval 
jako dělník ve Filmovém studiu Bar
randov. Před vojnou jsem se neúspěš
ně pokoušel studovat střední školu a 
doufal jsem, že práce u filmu mi dá 
motivaci k dalšímu studiu. Nestalo se 
to — konečně jsem pochopil, že pro 
mě nezbytnou miru vnitřní svobody 
mi v tomto společenském zřízeni dá 
jedině manuální práce. V roce 1970 
jsem se oženil, odstěhoval se do po

hraničí a začal pracovat jako dřevo
rubec. Tuto práci vykonávám dodnes. 
Byl to pokus o vnitřní emigraci, ale 
časem jsem se přesvědčil, že před 
socialismem úniku není.

V roce 1979 se moje první manžel
ství rozpadlo; po rozvodu jsem se 
odstěhoval z vesnice Žofinka u Čes
kých Velenic do Protivína, kde jsem 
dodnes.

Důvody čistě etické mě vedly k řadě 
protestů (viz důvod k vystěhování), 
které nakonec zcela zákonitě k po
kusu sepsat vše, čím jsem žil, přispě
ly. Kopii rukopisu jsem posílal příteli 
do Německé spolkové republiky. Tak 
jsem byl odhalen, domnívám se, že 
na základě porušení zákonem chrá
něného listovního tajemství. Tak se 
můj život v červenci roku 1984 stal 
položkou 1 Kv 49/84 krajské prokura
tury v Českých Budějovicích. A do 
dnešního dne na mě nebyla podána 
žaloba (obžaloba). Ať už moje trestní 
řízení skončí jakkoliv, vím, že déle 
v Československé socialistické re
publice žit nemohu.

Můj bratr J iří Švestka, nar. 21.1. 
1947, se vyučil řemeslu, od té doby 
pracuje jako řid ič ve Filmovém stu
diu Barrandov. N ikdy se nijak po li
ticky neangažoval, vede uzavřený 
život. Těžko lze o něm napsat cokoliv 
více.

Moje sestra Miroslava (24.10.1948) 
provdaná Vojtová je absolventkou 
střední školy, pracujé jako úřednice 
ve Filmovém studiu Barrandov, je 
matkou dvou dcer a členkou Červe
ného kříže a ČSŽ.

Všichni příbuzní a rodinní přísluš
níci jsou samozřejmě členy ROH. Já 
sám jsem byl do ROH masově přih lá
šen již v prvním týdnu učeni. Z odbo
rů jsem vystoupil v roce 1970, na pro
test proti faktu, že tehdy v rámci kon
solidace byl řádné zvolený výbor 
ROH rozpuštěn a, mně neznámo kým, 
byl kooptován nový, vesměs z lidí, 
které jsem buď neznal nebo si jich ne
vážil.

Moje manželka Jitka, roz. Morav
cová, kterou jsem si vzal v roce 1984, 
pracuje jako recepční Hotelů a res
taurací v Českých Budějovicích. Je 
absolventkou gymnázia a Střední 
školy cestovního ruchu.

Děti nemám a mit nechci.
S cizinci žádné styky neudržuji.
Současně s žádostí o vystěhování 

žádám i o propuštění z čs. státního 
svazku. To bych pokládal za nejvétši 
štěstí svého života.

Protivín. 2. ledna 1986

* * *



J a r o s l a v  Šv e s t k a

Jaroslav Švestka

Poznámky k hlavnímu líčeni 
u Krajského soudu 
v českých Budějovicích 
dne 28. dubna 1986

Senát vešel, stanul a usednul. Už 
z toho mi měla přijít myšlenka, že 
soud bude stanný a že půjdu sedět. 
Ze všeho nejdříve předseda senátu 
prohlásil hlavní líčení za neveřejné. 
To lze dle zákona učin it tehdy, když 
by hrozilo prozrazení státního, hos
podářského či služebního tajemství, 
dále v případě ohrožení veřejné mrav
nosti i v případě, že veřejnost narušu
je průběh jednání. To je vše, výčet je 
úplný. Veřejnost musela odejít — tři 
do té doby mé neznámí lidé, nyní již 
duše spřízněné, a dívka mého přítele 
Karla T., Karel a moje žena Jitka směli 
zůstat, neboť jsem si je vyvolil za dů
věrníky. Pravdou je, že kdekoho jsem 
od účasti na soudním jednání zrazo
val, tém ěř zakazoval — ne kvůli sobě. 
Ani Jitku jsem si v soudní síni nepřál, 
domníval jsem se, že na takové situa
ce nepostačí. Byla to mylná dom něn
ka. Nyní už jsem rád, že jsem ustoupil, 
byť mě to chvíle po vynesení rozsudku 
kom plikovalo značné. Jitka obstála 
dokonale, tehdy i později.

Bylo jich  pět — a není to narážka na 
Karla Poláčka. Předseda senátu 
JUDr. Jan Bláha, který má úplné j i 
nou fyzickou i jinou podobu než např. 
A lbert Einstein a A lbert Schweitzer, či 
profesoři Charvát nebo Vondráček. 
Soudce z povolání JUDr. Josef C hro
mý, jež je mě podobou zpodobněním 
Savonaroly, Velkého Inkvizitora i 
Mistra Mydláře. Soudkyně z lidu Emi
lie Bláhová, která se celý den dívala 
na mě zcela pohoršené a na Jitku se 
usmívala podivně podivně . . .

Ale zde musím mírné odbočit, p ro
tože chci být optim istou. Jen názna
kově — první známý tandem byl Gott- 
wald-Čepička, pak třeba otec a syn 
Novotní a pro posledek například 
Kalinové. Taťka František, nyní už po 
strmosti kariéry m inistr špatných kul
tur, polomů, vývratů, souši a zlého 
zhodnocování dřeva, a synek Ivan, 
ředitel Lesního závodu Milevsko a 
nejmladší ředitel LZ v ČSR vůbec a 
obecně předpokládaná jediná kádro
vá rezerva na místo podnikového 
ředitele Jihočeských státních lesů. 
Měl by nějaký odpovědný historik 
fundovaně pojednat celou dynasti- 
zaci vlády dělníků, rolníků a pracující 
inteligence. Jak šťastný bych já byl, 
kdyby dcera jediného tajemníka UV 
KSČ byla vzornou přadlenou nebo 
syn členem nějakého rekordmanské- 
ho havířského kolektivu! Ale můj 
optim ismus životní se projevuje i tak, 
že přesto, že vím, že i syn JUDr. Jana 
Bláhy je také soudcem a také u kraj
ského soudu, že přesto všechno stále 
ještě doufám, že Bláha-Bláhová je 
pouhou shodou jmen. Zkrátka že 
Ema (či Milka) nechodí Honzovi do 
práce pomáhat. Jsem či nejsem opti
mistou?

A ještě dva přísedící, dva soudci 
z lidu, dva jasní důchodci, dva Fran
tiškové — F. Stropek a F. Jan. Ty mo
hu vjemově vyčerpat okamžitě: Jak 
střídavě s hlavami poklesávajícími 
dřímali a odpoledne už srdečně po
spávali, připomínali mě, asi je zřejmé 
proč, písty parní lokom otivy krásné 
černé blahé paměti. V tom to příměru 
mě také tato lokomotiva vcelku oče- 
kávatelně povalila . . .

Nu nešť, zatím dýchám a tak diky 
kyslíku mohu i myslet.

Už v tom čase konkrétním mě na
padlo, že JUDr. Bláha fungoval jako 
monosoudce, protože žádný z příse
dících za celý den nepronesl jediné

slovo. Samozřejmě připouštím, že to 
může být i tím, že já toho při hlavním 
líčeni také moc nenakecal.

Chtěl bych být blbem a ptát se, 
proč monosoudce prom ptně veřej
nost vyloučil, když opak úplně pravý 
asi učinit měl? Proč on neposlal na 
LZ Písek se sídlem v Protivíně zvaci 
dopis — že 28. 4. v 8.30 budu souzen, 
a že by bylo vhodné, aby LZ vypravil 
celý autobus mých spolupracujících 
dělníků i našich zoufalých nadříze
ných (zoufalých ne z nás, ale z Nich), 
aby se vlastními smysly přesvědčili
o tom, jaká je ten Jarda Švestka svině 
a kurva zavilá, nečestná, lhavá a z lo
lajná.

Tak se raději neptám . . .
Zde je vhodné se přiznat, že až 

později, ve svojí druhé vazbě jsem 
měl čas si tento teorém (či axiom?) 
promyslet. A došel jsem k poznání 
děsivému, kterým na mě mnozí bližní 
občané již d louho před hlavním líče
ním apelovali, ba mě ho i vnucovali, a 
které jsem zoufale odmítal — nejed
nám s lidmi, kteří svůj názor mají, 
jednám s lidmi, kteří se p rodáva jí. . .

Nepochybně je tento názor správ
ný — ale já ho přesto nepřijmu! Už 
jsem to inzeroval kdysi — kdybych 
tohle přijm ul, musel bych, jsa racio
nalistou, pracovat se snajperskou 
puškou, ne s pracím strojem . . .  Jistě
že vím, že do bezbřehosti protim luvů 
se tady spouštím. Tak raději Don 
Kychóté stále budu. Třeba jen namát
kou i proto, že vím, že kvalita kapely 
je dána kvalitou nejhoršího muzikan
ta v ní. Prostě — raději fyzické násilí 
přijmu, než bych ho sám učinil.

Jenže! Jak jsem si odpoledne sli
boval, že v tom to textu budu věcným, 
tak se nyní v podvečer, po civění do 
oblohy — díry do Vesmíru, které mám 
tady přece jen o několik násobků více 
než v cele č. 52 (o čtyři méně než před 
dvěma zimami), musím po sobě číst, 
že se spouštím do autopsychoanalý- 
zy, což jsem původně vůbec nechtěl.

Tedy dále . . .
Monosoudce B. se mě zeptal, zda 

rozumím obžalobě. Odvětil jsem, že 
naprosto vůbec ne. On to nechal za- 
protokolovat a pokračoval v řízení 
hlavního líčení.

Ještě — čtouce po sobě předešlé, 
musím poznamenat, že mě můj vlast
ní patos mrzí, že mě popuzuje a zdá se 
mně i mírně komickým — a to si zde 
sám na sebe nestěžuji poprvé! Mám 
tady poznamenanou myšlénku, co 
mě přišla před několika dny, právě ve 
chvíli, kdy stoje v bytovém jádru, 
močil jsem. Možná to ani není moje 
myšlénka, třeba jsem to kdysi kdesi 
četl — což vím . . Ale aspoň vím, že 
jsem blbem, což mě tak příliš zase ne- 
deprimuje. Tedy ta myšlénka: Moudrý 
člověk se musí naučit žít i se svými 
chybami. Což ovšem není můj případ.

Monosoudce B. se ptal dále tak 
určitě, že až při třetí otázce jsem mohl 
říci to, co jsem chtěl říci hned na po
čátku — to liko  to, žežádám oodroče-



ní hlavního líčeni, a hbitě jsem uvedl 
důvod.

Zase ovšem musím odbočit s něko
lika věcnostmi. Především mě nyní 
vůbec nejde o právní rekapitulaci 
situace, ta sem může proniknout jen 
ve věcných významech. Někteří čte
náři by měli znát obžalobu, moje 
poznámky k ni i písemnou formu roz
sudku. Z poznámek k obžalobě tady 
ovšem budu muset brát, už se to stá
vá . .  .

Je zajímavé, že v březnu 1986 jsem 
podal žádost o vystěhování, ve které 
jsem vše a po pravdě uvedl, i patřičně 
vyparagrafované. V dubnu I986 mne
i Odboru pasů a víz KS SNB v Č. B. 
přišlo zamítnutí, po právu, neboťjsem 
v trestním řízení, ovšem k mému údi
vu — podle § 112 tr.z. Po svém právu 
jsem se odvolal až přímo do Prahy a 
v odvolání jsem m.j. napsal: “ Došlo 
však k zajímavému omylu — v zamít
nutí je uveden § 112tr.z.,ačkoliv jsem  
správně uvedl, že jsem v trestním říze
ní na základě § 98 tr.z., jsem si však 
vědom, že tento fakt je nepodstatný.” 
A v květnu 1986, když jsem byl ve vaz
bě, mi došlo z Prahy druhé zamítnutí, 
které nyní v tom zmatku mnoha vý
znamných papírů prostě nalézt ne
mohu, a to proto, že jsem v trestním 
řízení, a to opět, již tradičně — podle 
§ 112 tr.z. (!!!)

Nu, a pak mě byla doručena obža
loba z 28. 12. 1985 podle § 98 tr.z. — a 
současně i předvolání k hlavnímu lí
čení v trestní věci podle § 112 tr.z.

Což by z toho i blbec nezblbnul?
Určitě nemohlo jit o náhodný pře

klep, protože v jiném prvopise pro 
obhájce bylo totéž. Ostatně — reakce 
senátu tuto teorii zcela potvrzuje.

Rozdíl čtrnácti paragrafů v kterém
koliv místě trestního zákoníku je roz
dílem značným. A naslinit nezname
ná znásilnit. A krádež auta nejsou 
zlomená pouta. A . . .  A vůbec!

Zase jenže — proč se úplně do vše
ho vtírá ten paragraf, pod kterým mě, 
plaše se domnívám, stále vede Odbor 
vyšetřováni StB v Českých Budějovi
cích? Což není divu, že mě tato otáz
ka hluboce deprimuje, a že musím 
odkázat na jeden odstavec mého 
předmětného trestného textu "Or- 
wellův rok"?

Však jak jsem se na obhajobu od
povědně či vůbec mohl připravovat, 
když jsem nemohl vytušit, zda mé 
soud pojme jako poškozovače zájmů 
či podvraťáka? Tak proto jsem došel 
k rozhodnutí žádat a trvat na odročeni 
líčeni — ne kvůli sobě, především 
v zájmu soudu, aby On si mohl udělat 
jasno, jak mě rozsoudí.

Po mojí žádosti se za senátním sto
lem dělo zvedáni hlav a po nich zve
dání očí (co se dělo v hlavách samých 
dnes ani netuším a už vím, že se nikdy 
nedotuším), listováni papíry, vzájem
né pohledy a dokonce špitání.

Posléze monosoudce B. prohlásil, 
že senát se odebere k poradě. Celý se 
odebral. Porada trvala, odhaduji, cca

6-7 minut. Předseda senátu obžalo
vanému sdělil, že hlavní líčení bude 
pokračovat, protože obžalovaný ví už 
od podzimu 1984, že je žalován podle 
§ 98 tr.z. No, to se ví, že jsem to věděl! 
A proto jsem se tuze vyjevil, když na
jednou zase ta sto dvanáctka . . .  Cosi 
jsem namítnul, monosoudce B. to 
stroze zamítnul a já do krajnosti mu
sel . .

V tento okamžik, možná i h is to ric
ký, já pochopil, že v Československé 
socialistické republice může být ob
čan pro jeden trestný čin žalován a za 
jiný odsouzen. Tento fenomén dopo
ručuji pozornosti všech teoretizuji- 
cích právníků celého světa v čase pří
tomném i budoucím. Oni se o mno
hém poučí a můj strýc George Orwell 
dostane další zadostiučinění. (Ovšem
že nemyslím, že jemu samému by ja
kýchkoliv zadostiučinění bylo třeba. 
Jak ho znám, tak jsem si jist, že úplné 
nejraději by byl, kdyby se byl úplně 
mýlil. Protože strejda byl realistou a 
humanistou současně — a to je kom
binace, kterou jenom málo duší lid 
ských unese.)

Pravil jsem jen tolik, že v situaci, 
kdy jsem vůbec neměl možnost se na 
hlavni líčení k obhajobě připravit, mě

zbývá, než se líčení verbálné stranit. 
Odmítl jsem na otázky senátu odpo
vídat.

Jan B. se nevzrušil a prohlásil, že 
namísto toho bude číst nevím už kolik 
desítek stran mých protokolů výsle
chů. A četl. Nevím už, jak dlouho. 
Chromý hypnotizoval lokál, Bláhová 
střídala mě a Jitku, Frantíci klimbali. 
A já měl skvostný happening. Kdy
bych zde vypisoval, co mě se v tom 
čase honilo hlavou, tak mě to stejné 
nikdo neuvěří. Také jsem se díval 
skrze okno soudní síně na lešení, co 
jsem ho vídal z cely č. 56 před léty 
téměř dvě— (jo — a jaké Y/l?, snad 
měkké?). Ocelové trubky i dřevěné 
desky byly přece jen znatelně zoxy- 
dovanější od té doby. Z toho jsem 
necítil pražádné uspokojení, naopak
— protože rezaté trubky mé také de
primují. Seznal jsem vtom  čase, že rok 
Orwellovský může mít i o řady více 
dnů než 365. (Případně i 366!)

Protože jsem a budu proletářem 
jako pokaždé, co jsem byl a budu, je 
zřetelné, že mohu ztratit méně než 
nic — nemohu přijít ani o svoje okovy, 
dokonce je nyní jasné, že nemohu být 
ošizen ani o svůj krim inál . . . 
(Vychází bez vědomi autora.)

LEONID LAMM SVOBODA JF POZNANA NUTNOST



Průběh zasedání Nejvyššiho 
soudu ČSR, Jak je j 
zaznamenal Jeho přímý 
účastník

Na čtvrtek 28. srpna 1986 byl stano
ven odvolací soud Jaroslava Švestky. 
Do budovy Nejvyššiho soudu na 
Pankráci vedou široké schody a nad 
dveřmi lze rozeznat jakýsi sádrový 
odlitek s vahami. V 8.05 jsem pod 
schody viděl kolegu Švestku, man
želku, kolegu, bratra a jeho manželku. 
Že prý je soudní síň ještě zamčená, že 
tam smí pouze rodinní příslušníci. 
Já, že se zeptám. Jednání mělo začít 
v půl deváté. Vyběhl jsem nahoru a 
uvnitř narazil na: “ Kampak, soudru
hu?” Že do jednatřicítky, kde je soud. 
"Tam já žádnýho nesmím pustit a 
musí mít pozvánku. Máte pozvánku? 
A jen rodinní příslušníci a ještě je 
zamčeno.” Rozhlížím se. U zdi jeden 
uniform ovaný a podél ostatních po 
fízlu. Poděkoval jsem a vrátil se ke 
Švestkům. Fízl vyšel před budovu. Za 
zády Švestkových stál osobák s bu
dějovickou značkou. “Jo, ten za námi 
furt jezdí, i tady,” říkal dřevorubec. 
Čas se přibližoval a pět m inut před 
procesem dorazil Pepík Průša, další 
známý a přirazily auta tří diplomatů. 
Za dvě půl jsme vyšli nahoru. Opako
valo se přib ližné to samé: "Kampak, 
soudruzi?” A že ty pozvánky a tak dá
le. Švestka že se půjde podívat do
vnitř. Vrátná že nikam. Že nejdřív 
zatelefonuje. Stalo se a pak podala 
sluchátko Švestkoví. To byl překvapi
vý moment. Co mu asi kdo chce? N i
kdo nechtěl nic. S luchátko bylo h lu 
ché. Švestka sám vtrhnul dovnitř. My 
stáli. Kolem rolovali c iv ilisté a chyta
li angličtinu. Hodný uniform ovaný 
příslušník podotkl, žeon bytam  pustil 
třeba všechny. Pepík podotkl, aby 
nejdřív dodržoval ústavu. O dpálit hu
mánní projev takovouto poznámkou 
asi nebylo na místě. Příslušník jakoby 
zatrpknul. Pak přišla jakási dívka, 
později se ukázalo, že zapisovatelka, 
a přemlouvala švestku, aby k soudu 
šel. Přemlouval jej i jeho obhájce. On 
byl ale tvrdohlavý, že dovnitř k soudu 
nepůjde, pokud nebudou vpuštěni 
jeho přátelé. Najednou se to ňák 
zašm odrchalo , rod inn í přís lušn íc i 
dřevorubce odešli dovnitř, zase přišli. 
Z jišťovalo se podle občanek, kdo je a 
kdo není hoden. Náhle nový argu
ment, že zasedačka je plná. My — od
kdy. Oni, že ji obsadili studenti práv
nické fakulty. Měli pozvánky. My — 
kdy, když jsme tady od osmi, nikdo 
neprošel a předtím byla zasedačka 
prázdná. Dřevorubec byl jako pařez a 
od plánovaného začátku již  uplynulo 
40 minut. Pak přišla ta písařka a že jo, 
ale že jen manželka a pět známých. 
Rychle se rozhodlo, kdo. Manželka, 
Pepík, já, Anglie, Kanada, USA. Uhá
něli jsme přízemím. Dlouhá chodba, 
asi dvoje lítačky. Vstoupíme dovnitř. 
Studenti právnické fakulty jako vy

střižení z parodie nafízly. Prostě v ba
ráku nemakalo asi patnáct lidi. Za
sedli jsme. Hned se rozlítly dveře a 
vstoupili ve fialovém. Proti nám tři. 
Dva muži a žena. Vlevo prokurátor, 
vpravo obhájce. Začalo dlouhé čtení, 
seznamování s případem atd. Hned 
jak jsme zasedli, jsme vytáhli bloky. 
Předseda senátu četl rychlým  a hrozi
vým hlasem, Říkal, že J. Švestka byl 
v posledním roce hodný, až na to, že 
při otevřeném okně měl hodně nahlas 
puštěný Hlas Ameriky. Předseda četl 
a četl, polevoval i hrozil hlasem, c ito 
val paragrafy. My ani nedutali. Četl, 
zvedl oči, sklopil, najednou vyjekl: 
"Okamžité mi dejte vaše poznámky, 
kdo vám dovolil psát?" To jako na 
Pepíka. Odpověděl, slyším to jako 
teď: “ Milerád, pane předsedo." Od
nesl mu je ke stolu. Předseda řekl 
písařce, aby do protokolu zapsala, že 
jeden z přítom ných si dělal poznám
ky. Ihned zkontrolovat jeho občanku. 
Tu ale Pepík neměl, jen jakýsi kousek 
papíru. Před časem jej to tiž vyzvali, 
aby si ji vyměnil. Dostavil se na okr
sek, kde mu řekli, jaké má k tomu mít 
náležitosti. Odešel a záhy mél přísluš
níka doma. Prý mu zapomněli tu 
občanku odebrat. Pepík se proto vy
tasil s kusem hadru, který byl do pro
tokolu pečlivě opsán. Předseda sená
tu zaprotokoloval, že nebyl požádán, 
aby si Pepík směl dělat poznámky. 
Pepík, jsa přistižen, se se svým typ ic 
kým výrazem, když někoho vytočí, 
otočil a vracel se do řady, když jsem 
zvedl ruku já. Levá i pravá strana na 
to předsedu upozornila. "Co je?” 
"Prosím, pane předsedo,” pravil jsem, 
zda si smím psát poznámky? A né. 
Dejte do zápisu, že další přítom ný po
žádal o psaní poznámek a byl odm ít
nut. Tři soudci se spokojeně opřeli do 
židlí. Jediná starší soudkyně, která 
musela být ráno u kadeřníka, měla 
přeliv do fialova. Mě už nelegitimova- 
li, ale asi jsem se jim stal podezřelým. 
Bylo po jedenácté a skončilo  čtení. 
Po něm byla vyhlášena patnáctim inu- 
tová přestávka a pak že prom luví ob
hájce, pak prokurátor a nakonec da
rebák Švestka. Ten celou dobu seděl 
jako zařezaný, trošku se hrbil a neby
lo divu. To, co napsal o našem zřízení 
do Orwellova roku, o našem panu 
prezidentovi a o je jich panu Bi 1'akovi, 
o vztazích lidu a strany a kdoví co 
ještě, no hanba. Jen se hrbil a vous se 
mu šedil. Obzvláště odporné to bylo 
ve chvíli, kdy četli jeho pracovní hod
nocení, že maká patnáct let v lese, 
plní normu na 112%, je nejlepší, není 
v ROHu ani jinde, ale že jen maká a 
maká. A tahle dělnická palice se se
kerou v ruce vymejšlí velezrádný řeči 
a posílá je za Šumavu. S tím jsme vyšli 
na chodbu.

Nevím proč, ale vytvořily se dvě 
skupiny. Jedna, která se chechtala a 
bavila nahlas, druhá jaksi zasmušilá 
natahovala uši. Jednotně se kouřilo. 
Ve skupinkách se odešlo i na WC. 
Můžete dovnitř, řekla písařka a prcha

la ke stroji. Vzhledem byla písařka 
hezká, vyšší holka. Připomínala něco 
z předválečných hereček a chvíli jsem 
se bavil jejím studiem, jak reaguje při 
pádnosti argumentů pana soudce. 
Všechny si nás nejprve prostudovala, 
myslím, že fízly to lik  ne. Asi je znala. 
Vedle mě seděla Velká Británie v ob
vykle nenápadném sáčku, brýlích. 
Stěží poznat, co se za nimi děje. Mě 
odbyla, i když jsem si vzal čerstvě 
koupenou bundu za šest stovek 
s mnoha kapsami, jak se nosí v Maďar
sku. A jak jsem řekl, měl jsem ty kecy 
o poznámkách. To se tady nenosí. 
Švestku studovala, i když mél v sále 
manželku. Zdálo se mi, že ho studo
vala jako chlapa. Les, sekera zatnutá 
do stromu jeleni v říji, onen soud, no 
moh ten Švestka v tý chvíli myslet 
taky na něco jinýho.

Zasedli jsme a bomba. Předseda 
senátu m ilým hlasem: "Pane doktore 
Průšo, vezměte si ty poznámky, tady 
jsou, a pište si, co chcete." Pan doktor 
Průša se zvedl a bylo jasné, že o pau
ze se kamsi telefonovalo. Řeklo se 
kdo je a kdo není a že to celé by jaksi 
mohlo být průser. Tak tedy pane Prů
šo máte zelenou. Usmívala se i paní 
soudkyně i pan soudce. Pište si co 
chcete. To tady ještě nebylo. Už to, 
že Švestka odmítl jít k soudu, když 
nepůjdeme my, soud ustoupil a teď 
tohle. První se ujal slova obhájce. 
Zdůraznil Švestkovo toužení po sebe- 
uplatněni, že m luvil jen za sebe a 
o tom, co je kolem něj a tak dále a že 
žádá osvobození. Pak se zvedl pan 
prokutátor. Poprvé jsem si všiml, že 
k chůzi potřebuje dvě hole. Začal 
jednoznačně. Švestka vyvíjel roz
vratnou a podvratnou činnost proti 
státu, státním představitelům, proti 
spojenectví s dělnickou třídou a So
větským svazem. To je jednoznačně 
prokázané jeho textem, některé i jeho 
doznáním. Je zdravý a ví co délá. 
Otázka jediná — proč to dělá? Dělá to 
proto, že nenávidí socialismus, spo
lečenské zřízení a kom unistickou 
stranu, která je vedoucí silou dle 
ústavy. Buch. Prokurátor si to  opsal 
z Urválka. Pak přišel Švestka. Rekl, že 
les se kolem něj ničí, že bábu za vá
noční stromek honěj a funkcionářům  
se jich domů vozí zdarma celá auta, 
že je kolem něj v práci bordel, že než 
napsal Orwella, psal na spousty insti
tucí a ty že se s ním nebaví. Ze chtěl 
nějak napravit kiksy, které jsou a že 
vedení státu se vzdálilo socialismu. 
Načež se jednání odročilo  na půl 
čtvrtou odpoledne.

Vycházeli jsme a ňák to bylo v háji. 
Prokurátor požadoval dva roky, ob
hájce nic. Švestka si již odseděl sto 
dní. U páter nosteru jsem dorazil 
Švestku s manželkou, jak mluví s pro
kurátorem, který čekal na výtah. "To 
ho necháte zavřít na dva roky?” , man
želka. On že jo, že musí chápat kde 
žije a tak dokola. Pak ujel. Ježíšmarjá 
rozejděte se, nebo nás někdo obviní 
ze srocování.



Svět

Ota Ulč

Podrobnější návštěva Číny
Čtyři roky neni zas tak moc dlouhá 

pauza, ale ledacos se za ni dá stih
nout — vystudovat na univerzitě, 
uspořádat světovou válku, aspoň tu 
první, též splnit pětiletku se stacha- 
novským předstihem. Ne že by takové 
výkony poslední dobou charakteri
zovaly počínání v zemích tábora míru.
V Sovětském svazu se za poslední 
roky ale podařilo pohřbít tři generální 
tajemníky a mnoho dalších význam
ných představitelů státního a stranic
kého života.

A zatímco se nový držitel hlavního 
vesla pustil do boje zejména s vod
kou, v Číně, nejpočetnější zemi, do
sud se stále hlásící, respektive dosud 
se oficiá lně nezřeknuvší marx-lenin- 
ské víry, už uspořádali dost podstatné 
změny. Na ty jsme se v roce 1986 roz
jeli podívat. Manželka i kluk, už šest
náctiletý, umí čínsky, snad se tedy 
neztratíme.

"Náhled do rudého rodiště” , tak 
jsem pojmenoval zprávu z první krát
ké návštěvy v r. 1982, Roku Psa (vyšlo 
v Západu, říjen a prosinec 1983),
o návštěvě rodinného ostrova ve fu- 
kienské provincii, do r. 1980cizincům 
zcela uzavřené, vidět devastaci, způ
sobenou barbarskou kulturní revolu
cí, a následné pokusy, jak se ze sebe
vražedných ran vylízat.

Tentokrát (Rok Tygra) jsme mínili 
pobýt podstatně delší dobu, většinu 
léta, v zemi se pokud možno víc po
hybovat a dozvídat. Na rozdíl od prv
ního výletu, tentokrát jsem se strachy 
netetelil, bez obav, že bych byl vydán 
k potrestání do naší znormalizované 
gubernie. Kdepak, v kapse jsem měl 
vizitku vysokánského čínského po- 
tentáta, nyní velvyslance v Americe 
(graduant z elitní univerzity, otec 
soudcem u vysokého soudu za před
chozího režimu, jinak se teď věru 
zachází z kádry, porovnejme s našimi

V půl čtvrté to bylo kratší. Vstaňte! 
Švestka dostává 1 rok v první nápr. 
skupině (nepodmíněně), nedostává 
tři roky ochranného dohledu, umí 
dělat, ale jestli ještě jednou atd. No, 
Bůh dal štěstí a vyšel z toho krásně. 
C ibulka dostal jen za knedlíky sedm 
měsíců. Převládá mínění, že nebýt 
účasti, byly by to možná dva, tři roky. 
Maximum je pět. Švestka děkoval a 
děkoval a že prý si to odsedí na půlce 
tohodle . . .

J. Švestka dokončuje vězeňský 
trest. Požádal i s manželkou o vystě
hováni do Kanady. Je sponzorován 
Československým sdružením v Ka
nadě. r-.

Chňoupky) a v Číně vizitky dovedou 
mít moc přímo magickou. Měl jsem 
též za naši univerzitu projednat po
drobnosti bratrské spolupráce s jed
ním učilištěm v Pekingu a navíc učinit 
pár rozhovorů se zájemci o studium a 
stipendium u nás: čili hodnotit kandi
dáty, jichž je víc než peněz na rozdá
vání, kdo tedy pojede do světa a život 
se mu radikálně změní, a kdo že bude 
dále a natrvalo kejsnout doma, bez 
šance. Tedy role kádrováka v post- 
maoistické éře. Perspektiva takové 
funkce mě věru naprosto nenapadla, 
když jsem před léty prchal od těch 
našich socialistických drátů.

Tento druhý výlet jsme v Hongkon
gu započali totožně: prve jsme se den 
a noc podstatně houpali na lodi Gu- 
languy, na ošklivých vlnách právě 
doběsnivšího tajfunu jménem Andy. 
Tentokrát nás tajfun jménem Peggy 
zastihl v přístavu, plavba na pár dni 
odložena, dřepíme v hotýlku u rádia a 
sušíme noviny, pro něž se nám poda
řilo ještě doběhnout. S výjimkou pod
zemní dráhy doprava zhasla, po ulicích 
se kutálely krabice, popelnice, obdél
níkové firemní cedule, též pár občanů. 
Davy osleplé teplou, téměř horkou 
dešťovou smrští se draly v předklonu, 
zlomeny v pase, a to si pak člověk 
musí dát hodně pozor, aby neoslepl 
vpichem drátů z potrhaných, nebez
pečně nakloněných paraplat.

Peggy se zavilou ženskou zuřivostí 
tedy řádila a já se z vysokého poscho
dí díval na v našich končinách naštěstí 
neznámý úkaz.

Usušené noviny South China Mor- 
ning Post jsem uschoval, teď  cituji: 

Peggy se přes Filipíny hnala rych
lostí 224 km/hod., za dva dny způso
bila přes metr (101,6 cm) deště, na 
ostrově Luzonu 93 mrtvých a 45.000 
bez přístřeší.

K našim břehům se blížila už znač
ně pomaleji (130 km/hod.), do Hong
kongu se přímo netrefila, zahynula tu 
jen hrstka osob. H ůřa ledopad lasou - 
sední guandonská (kantonská) pro
vincie: několik desítek mrtvých, něko
lik set zraněných, 700 mostu a několik 
set tisíc budov smetených, 30.000 
osob bez přístřeší.

Rudé právo, 26. července 1986, str.
1, "Soustrast do Číny” , Praha, ČTK: 
“ Předseda vlády Československé so
cialistické republiky Lubomír Štrou- 
gal zaslal soustrastný telegram před
sedovi státní rady Čínské lidové re
publiky Cao C'-jangovi v souvislosti 
s živelní pohromou způsobenou ta j
funem Peggy.”

Na témže starém molu se hromadili 
pasažéři, podstatně méně než minule 
(vznikla to tiž konkurence, přímá le
tecká linka) a mezi nimi podstatněvíc 
bílých ďáblů. Tehdy jsme byli jen dva, 
teď už dvacet, včetně kantora z mého 
newyorského sousedství, co ale též 
kantořil v zambijské Lusace, kde mu 
kolegyní byla moje stará známá, tak
že občas přece ten svět není tak příliš 
velikánský.

KRAJANSKÉ STŘEDISKO DENIA — 
ŠPANĚLSKO

Na výběr jsou: garsonky, byty, řadové domky, vilky a 
pozemky ve všech cenových kategoriích.

V Denii najdete: rozmanitý kraj, příjemné podnebí a nové 
přátele z různých koutů světa.

Bližší informace, videofilm “DENIA 86” a adresy našich 
spolupracovníků v ostatních zemích Vám na přání pošlou:

KAREL a VĚRA DIVO KÝ (D IVA  IM M O B IL IE N )
Segantinistr. 9, CH-8049 Ziirich 

Telefon 01/56 21 56



HONGKONGSKÉ PANELAKY

Nalodění, do kabin vlezení, zatrou
beno, jedeme. Zm ěnilo se co: příjem
nější personál, lepši jídlo. M inule 
jsme fasovali ze sudu s rýží, teď  nám 
přinesli rýži na ta líři se zápaďáckou 
kotletou. N ikoliv chopsticks — hůl
čičky, ale příbory, malinkaté, z p lasti
ku. Sel jsem k baru pro pivo. Dali mi 
k němu brčko. Pominulo ono perma
nentní vykřikování, nařizování z am
pliónu, konec tehdejšímu dojmu 
koncentráčnické drezury. Oznamo
vání diskrétnější, hodně hudby — 
vídeňské valčíky. Offenbach kankán, 
tyrolské jódlování. Občas, žel, spustil 
rachotivý čínský rock-and-roll.

Nejen kotleta, v id ličky a nože: v ka
bině se nám na zdi protahuje žlutá 
nahá ženská, s hrozivě černým cho
máčem, a chybí jí jedna noha. No, vy

se teda modernizujete! Čínu dosud 
přece nikdy neposedl kult nahatosti
— však je ignorován i v kumštu. Příro
da, kytičky, ženská tvář — to ť zdroj 
nekonečné inspirace, fascinace. N i
koliv však odhalená těla.

Inspekčně pochodujeme po plavid
lu, na stěžni prapor stále rudý, ale 
zanedbaný, pořádné potrhaný. Načež 
zjišťujeme, že loďsiceste jného jména 
G ulanguyjako minule, je zcela jinačí: 
tu starou vyrobil Franco v Cadizu, 
tahle vznikla v Itálii — Genoa 1968, 
vyrobena pro Dány. Stala se M. S. 
King Olaf V, než ji King prodal Číňa
nům. King-Kong, odborníci na doro
zumívání s gorilam i by měli opům 
sděliti.

Noc neveselá, zbytek Peggy s námi 
stále mával, špatni z kymácení lezeme

už před svítáním na čerstvý vzduch, 
paluba ohozena včerejšími obědy a 
večeřemi z m nohých žaludků.

Vplouváme do historicky význam
ných vod, zde v r. 1958 málem došlo 
k výpuku třetí světové války, když se 
Mao mínil zm ocnit ostrovů Quemoy a 
Matsu, kukuřičný N ikita odmítl tehdy 
pomoci a velký korm idelník mu postoj 
pak už nikdy neprom inul.

Tadyhle jsou ony m iniostrůvky, 
bochánky, kde megafony minule 
vykřikovaly prim itivní propagandu do 
slaného větru k protivníkům. Teďm lčí 
na obou stranách, snad už perma
nentně, to je dobře, snad už dostávají 
rozum.

V mlze rozpoznáváme rybářské lo
dě, skořápky na velkých vlnách, sa- 
motinké, pak celý konvoj, pak nevidí
me naprosto nic, vplouváme do totální 
mlhy, hrachové polévky. Zde tedy 
vlevo bychom měli vidět rodný ostrov 
Gulanguy neboli Kulangsu, vpravo 
pak přístav Xiamen čili Amoy.

Přístav vznikl ve čtrnáctém století 
za mingské dynastie, v době našeho 
Karla IV. Dynastie padla v polovině 
sedmnáctého století, tedy tehdy, 
když už my jsme měli Bílou Horu za 
sebou, Komenského v exilu, a M ingo- 
vé ustupovali právě sem na jih  před 
valícími se agresory — cizáky Mandžu.

V téže době již docházelo k prvním 
střetům s evropskými návštěvníky — 
s Portugalci, Španěli (ti odtud vozili 
hedvábí do Manily a Mexika), Holan
ďany, jež se podařilo vyhnat na Tai- 
wan.

Pořádná změna nastala až v deva
tenáctém století za Opiové války, o níž 
se zasloužili Britové, se záluskem 
učinit im peria listicko-kapita listické, 
kramářské kroky, prorazit do zavře
ných dveří a vnucovat své zboží.
V srpnu 1841 dorazila britská flo tila  
s 38 loděmi, vynutila si otevření pří
stavu, úspěch normalizován potup
nou nankingskou smlouvou. Další 
bílí ďáblové jiných národností se 
dostavili, a s nimi Japonci — "trpasličí 
barbaři” zvaní.

Na přilehlém scénickém ostrově 
Kulangsu si vetřelci otevřeli jedenáct 
konzulátů, zbudovali sídla a vedlo se 
jim náramné. Zde se též usídlovali 
bohatí Číňané, stavěli si paláce — nej
víc jich vlastnil můj vyženěný dědeček 
Lim Nee-Kar, hlava rodinného klanu.

Lumpárna: m inule jsem neměl film, 
teď mám film a nemám ostrov. Kluk 
měl m inule plané neštovice, teď  má 
mlhu. Naše loď  má radar, rybářské 
lodě ho nemají. Dvě hodiny na sebe 
troubíme do slepoty, dále čučíme do 
hrachové polévky, kapitán k nám vů
bec nemluví.

Když se konečné začaly objevovat 
jakési obrysy břehů, z ampliónu nás 
udeřila dokonale česká, čínsky zpí
vaná trampská písnička z třicátých 
let. Mít tu pana Traxlera, jistě by byl 
identifikoval tvůrce.

Též jsme nedovedli identifikovat 
velikánskou sochu, co se vynořila z mlh

-
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na břehu. Postava jakéhosi válečníka, 
m inule tady ještě nestál.

“Jako ten český,” mínil náš kluk.
Též jsem na dálku usuzoval na Jana 

Žižku, jenže jak by se sem z Trocnova 
náš kališník dostal? A nebude to snad 
ani náš dědeček. Jeho socha, ku ltu r
ními revolucionáři roztříštěná, je ob
novována v botanických zahradách 
na opačném konci ostrova. Inu, však 
my se s dotyčným velikánem z kamene 
časem seznámíme.

Minule přijeli pohraničníci na č lu 
nech k nám, tentokrát jsme směli 
dorazit do přístavu. Kontrolní perso
nál v lepším již oblečení, strejdové 
n ikoliv zarputilého vzezření, v bílých, 
cukrářských uniformách. Pokynuli 
nám vejít do salónu pro Overseas 
Chinese. Jsem zámořský Číňan. Uja
la se mě šaramantní slečna, na nose 
značně moderní brýle, na hlavě zlatě 
lemovanou brigadýrku, takovou, co 
nosívá generál Pinochet. Usmívala se, 
oštemplovala pas (m inule právo po
bytu na pár dní do dvou míst, teď 
dlouhodobé právo neomezené) a 
z ampliónu se ozval svatební marš 
z Lohengrina.

Hele, dodatečně si uvědomujeme, 
zásluhou Peggy teď opožděně přijíž
díme v památný den, je pondělí 14. 
července, den Bastilly.

A máme tu ještě jiná, zcela čínská 
výročí: tento měsíc před deseti lety 
zasáhlo zamětřesení město Tanšan, 
160 km jihovýchodně od Pekingu. 
Z hlubiny 12 km, v síle 7,8 na Richte
rově stupnici či škále, vypukla zkáza:
242.000 mrtvých, 95% budov zničeno, 
to vše za dvacet vteřin, víc pohromy 
než v H irošimě a Nagasaki dohrom a
dy.

Tento měsíc před dvaceti lety zemi 
zasáhlo jiné, ještě víc zničující země
třesení — totiž Velká kulturní prole- 
tářská revoluce. Tanšan už je znovu 
vybudován, následky druhé pohromy 
ještě neodstraněny.

Vylézáme, cestující jsou zavaleni 
balíky. Jeden pasažér nesl na zádech 
strýčka v pyžamu.

Minule lid do celní budovy nesměl. 
Tentokrát zaplnil všechna okna, tlačí 
se, ruce natahuje, na sebe upozorňu
je, mává na vystupující příbuzné a 
známé. Tolik že by dychtění a lásky?

Dychtění po spotřebních statcích, 
po materiálnu, to určitě. Z Ameriky 
jsme se písemně na ledacos dotazo
vali a toto zdejší čínské příbuzenstvo 
(strýc profesor na penzi, teta stále 
vyučující, starší syn houslista, mladší 
syn výrobce matrací) odpovídalo tou 
věru českou formou, tak jak si to vět
šina nás ověřila, zkusila: nároky, po
žadavky, objednávky.

Objednávka č. 1: lednička.
Jo, to určitě, potáhnem ses metrá

kovým darem. Koncertní klavír by 
nechtěli?

Koupé zařízena v jednom z počet
ných hongkongských tuzexů, zaplatit 
v tvrdé měně, dostat cedulku a zá ní si 
pak v ČLR podarovaní majetek vyfa
sují.

Tedy učiněno, ale nic víc, zatvrdili 
jsme se.

Příbuzní nás ale prokoukli, na molu 
vykřikujíce požadavek životně důleži
tého nákupu m ultifunkční japonské 
elektronické bedny.

Inu, co se teda dá dělat. Podrobu
jeme se, na místě zařizujeme u tu- 
zexové přepážky, s dumkami o zániku 
dobrých čínských obyčejů, pádu 
tradice pokládat vysloveni materiál
ních požadavků za cosi v podstatě 
nedůstojného, ba nemravného.

Tak kolik tady zbylo onéZAŠLOSTl, 
vánku starých časů někdy před půl 
stoletím?

Ještě dost, ale přece již méně. 
Z rikšů či polorikšů — velocipedistů, 
státních zaměstnanců, se stali privát
ní podnikatelé. Ostře mezi sebou 
konkurují, zákazníky si přetahují a 
pak je, jeden jako druhý, berou na hůl. 
Jednou jsem se pak, značně nerad, 
podvolil vůli většiny a tedy také vlezl 
na sedátko tříkolky, živnostník do 
toho šlápl, cloumal se mnou několik 
uličních bloků a naúčtoval obnos 
větší než taxikář, který by v pohodli 
s vzduchem chlazeným transportoval 
do značně větší vzdálenosti.

Bicykl stále zůstává hlavním zdro
jem motopohybu, ale automobil již 
není bílou vránou. Stojí tu již taxikáři, 
vyloženi meloucháři a rovněž se před
hánějí v lákání zákaznictva.

Teta nás objala, do náruče vzala 
vymámené japonské zboží, a taxík 
nás vezl ulicemi, v nichž přibývá svět
la, barvy, reklam a dokonce i nějaké
ho tovaru ve výkladech.

Ferry, přívoz, převoz pravidelně,

každou patnáctou minutu, deseti- 
m inutová plavba na ostrov všeho 
všudy jen 405 akrů, s kopcem zvaným 
Velbloudí, s architekturou čínsko- 
evropskou, staré vily v ještě starším 
středomořském stylu. Též je to místo 
s úředně zachovaným antikvárnim 
způsobem dopravy, nic než dvou až 
čtyřkoláky, občanstvem tažené a tla
čené.

Z konzulátů nezbyl ani jeden. V ně
kterých jsou úřady, z amerického se 
stal Fukienský ústav oceánského 
výzkumu, v jiných vznikla sídliště, 
lidská mraveniště, a některá diplom a
tická bydla totálně ztrouchnivěla 
v podmínkách jak klim atické tak poli
tické nepřízně. Tropické rostliny se 
rozlezly po schodech do přijímacích
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salónků, po zdech až ke stropu, tam 
kde v plesnivých koutech sídlí neto
pýři — perfektní to  in teriéry pro f i l
mové režiséry hrůzných, husí kůži 
nahánějících dramat.

Když jsme byli na ostrově minule, 
mohli jsme nahlédnout jen na oka
mžik na sídlo, kde tchýně porodila 
mou manželku a tchán láteřil, že to je 
jen holka. Dům byl o ff lim its, zkonfis
kovali ho vojenští páni.

Ale už jim  v rámci modernizace ne
patří. Byli vypuzeni, přišli tu o čtyřicet 
domů, které převzal do správy měst
ský podnik hotelového podnikání. 
Majetky opatruje všelijak, ta naše 
rodná chaloupka jako kdyby byla ve 
správě n ikoho — vchod zalígrován, 
okna zašalována.

Sto metrů jak od nezrestaurované- 
ho bydla tak od mořského břehu jsme 
se usídlili ve vile s mnohým kom for
tem — velká prostora, moderní náby
tek, fungující sprcha, lednička, tele
vize, psací stůl, kde si mohu řádit, a 
velikánský balkón k činění téhož. 
Cena je kolem 100yuanů naděn, tedy 
pro nás celkem pakatel: ve světě ame
rický dolar vesměs chabne, tady ale 
získal na síle, z dvou yuanů jsme po
výšili na 3.7 v oficiá lním  výměnném 
kursu.

Domorodci tu nehostují: tato suma 
za noc se to tiž  rovná výši n ikoliv nej- 
nižšího měsíčního platu.

Bílí barbaři sem zřídka přijedou, 
poněvadž je sem organizátoři státní
ho turism u nepřivezou — místo není 
na standartní trase Peking-Zeď-Xian- 
Guilin-atd., tam kam transportují 
výpravu za výpravou, turnus za tu r- 
nusem.

Klientelu tvoří téměř výlučně zá

mořští Číňané, krajané, zejména ti, co 
se už staletí stěhují z této fukienské 
provincie, končiny scénické, fotoge- 
nické, leč se sporým i možnostmi ob
živy. Provincie je dost odříznutá od 
zbytku země pohořím i, mluví se tu 
nejstarším z pěti hlavních čínských 
dialektů, pochází z osmého století.

Na rozdíl od em igrantů kanton- 
ských (směr Amerika — kuliové, po
sléze prádelny a nudle), šanghajských 
(banky), fukienští zejména mířili do 
jihovýchodní Asie — Malajska, Indo
nésie, Filipín, do Singapuru. A tam 
všude se vesměs stali hlavní hospo
dářskou silou země.

Za poslední Mandžu dynastie Qing 
(1644-1911, po Mongolech druhé a 
poslední to cizácké vládnutí nad Čí
ňany) v právní moc vešly edikty, k ne- 
rozlišení od pozdějších českosloven
ských praktik: císař v roce 1718 naří
dil okamžitý návrat všech Číňanů ze 
zahraničí, slíbil amnestii a zapome
nutí původního prohřešku. Amnestie 
tak jako v našem případě nezabrala, 
pročež deset let poté, rozkacený im- 
perátor vydal manifest, na který se 
Husák s BiTakem dosud nezmohli, 
totiž lapat všechny exulanty, ať už 
kamkoliv odběhli, domů odvést a po
pravit.

Teď jsou lákáni k investičním poči
nům v někdejší vlasti — bez ohledu, 
zda jsou to potom ci vystéhovalců 
z desátého kolena či zda se osobně 
rozešli a od tohoto socialismu odešli 
před nedávnem. Každý je vítán.

Čím bohatší, kapitalističtější, tím 
lip. Vždyť je to Číňan, našinec a byli 
bychom padlí na hlavu nepostavit 
slavobránu těm, co přinesou um a 
fondy. Tedy čínští Baťové a Waldeso- 
vé přijíždějí, investují. Zemi pomáhají 
tisícovky méně významných sou- 
kmenovců. Postřehli jsme prům yslo

vé staveniště — budování pivovaru, 
s nápisem ovšem čínským a též ang
lickým: OVERSEAS CHINESEPATRIOTIC 
FUJIAN BREWERY. Našinecký krajan
ský pivovar. Mohlo by kdy husákov- 
ské Československo učin it tak racio
nální kroky? Poučit se od Denga, od 
něhož se už trošku i Gorbačov po
učuje? Že by vzešla socia listicko- 
kapita listická firma s investory — 
znorm alizovanými našinci, Krajanský 
v e lk o p o p o v ic k ý  koze l, T exasko - 
chicagský gambrinus, na cedulce 
produktů sudokopytník či sud se 
sochou Svobody v pozadí?

N ejpozoruhodně jš im  byznysm a- 
nem v Číně se zdá být vyvlastněný a 
již odvlastnéný m ilionář Rong Yiren, 
předseda státního podniku China 
International Trust and Investment 
C orporation. Přivezl peníze ze zahra
ničí, sehnal další vlastenecké podni
katele, a teď  investují jak doma ve sta
ré vlasti tak leckde v zámoří. Tento 
státní socia listický podnik na příklad 
vlastni hutní podniky v Austrálii a 
hvozdy v americkém státě W ashing
ton.

V Amoy Číňané ze Singapuru, dali 
do provozu továrnu na dlaždičky, 
z Hongkongu na elektronické zboží, 
z Filipín zavedli produkci bižuterie.

Vábeni jsou ovšem i nečínští inves
toři. Tady ve fukienské provincii se 
pustila firma R. J. Reynolds do výroby 
cigaret W inston a Salem. Jinde se již 
rozjel výrobce jeepů. A ovšem Coca 
Cola v mnoha místech najednou. Po
rovnejme Indii a Čínu: z Indie, demo
kratické země, z ideologických důvo
dů vypověděli jak Coca Colu, tak IBM. 
Do nedemokratické Číny tyto symbo
ly imperialismu a neokolonialismu 
vábí.

Změny bez precedentu a k tomu 
připentlen zcela bezvýznamný marx- 
leninský citát. I při otevření šanghaj- 
ské burzy se použila jakási věta z týchž 
klasiků.

Socialismus je teď  definován jako 
“systém, který funguje” . Do takové 
definice se ovšem může vejít ledacos. 
“ Nezáleží na tom, jaké barvy je kočka
— jen když umí chytat myši,” praví 
modernizátor Deng a dodává, že 
otevřením dveří do světa se země 
vypořádá s chudobou a zaostalostí, 
kterou si samazpůsobila svou izolací, 
uzavřením se právě od toho vnějšího 
světa.

Údaje z r. 1986: v zemi již funguje
12 m iliónů soukrom ých obchodů a 
podniků. Na příklad více než polovina 
všeho stavebního materiálu vzniká 
v privátní výrobě (tedy notný rozdíl od 
naši někdejší vlasti, kde státní pro
dukt nepříliš legálně un ikádosoukro- 
mé spotřeby). Nesocialističtí čínští 
podnikatelé vyrábí na vývoz 8.000 
druhů zboží, od prskavek po léčiva. 
Tak se pomáhá získávat valuty a od
straňovat nezaměstnanost zejména 
v rurálních oblastech. Stát činnost 
podporuje a odpouští daně.

I pro mnohé reformátory v zemích
STANDARTNÍ u l ic e



tábora miru je toto příliš radikální 
počínání. A nereformátoři typu Guse 
Halla, ti bědují hlasitě. Své nářky i 
zveřejňují v placených inzerátech 
v New York Times, takovém buržoaz- 
ním tisku.

Sedím na břehu, dumám o změ
nách, pozoruji džunky, m elancholic
ké černé noční můry. Mátožné se po
hybující motýlové, těch je teď  pod
statně víc než bývalo.

A tomu že se má říkat pokrok? Ná
vrat k předchozím věkům? Že by tedy 
v rámci téže modernizace v Evropě 
znovu zavedli fiakry?

Evropu mi sem nepleťte, v Číně 
antikvární plavidla jsou věru známkou 
pokroku: modernizací v ekonomii je 
přece privatizace, soukrom é podni
kání. Byznys, rybolov právě s těm ito 
archaickým i motýly, aby se zákazník 
konečně nasytil a lovec si naplnil 
prkenici.

Netřeba se již  hlásit na polic ii. Pas 
jsme nemuseli ukazovat, natož někde 
odevzdávat.

Stále málo obytného prostoru (tři 
metry čtvereční na osobu), stále málo 
soukromí, práva na soukromí. Systém 
DANWEl — velkého dohlížejícího, 
povolujícího bratra, sestry — zacho
ván, ale již ohlodáván. Někde je ještě 
třeba povolení k nákupu jízdního ko
la, jinde se dokonce lze ženit a vdávat 
bez škemrání o bumážku.

Co ale ony uliční výbory zvědavých 
bab všudybylek?

To že prosím ano, stále: například 
ona komanda, kontro lu jící dostavivší 
se menstruaci, měsíc co měsíc.

Méně a s menší intenzitou je na nás 
civěno, čučeno. Občas se příbuzní i 
osmělili někomu nás na ulici předsta
vit. Dotyční se neošívali, nepředstíra

li, že nás nevidí, neohlíželi se přes ra
meno. A že taky mají příbuzné a zná
mé v kapita listickécizině, oznamovali 
hlasitě — změna to tedy pořádná.

Ale ani v jednom městě jsme ne
postřehli ani jednoho psa. Pouze pár 
plachých, plíživých, dokonale pod
vyživených kočiček.

A co podvyživení lidé? Žebráci? Na 
Taiwanu za celkem pětinásobného 
pobytu v rozmezí dvaceti let jsem 
potkal jednoho, navíc byl namol a 
manželka (moje) mu v dost tvrdé tó 
nině vynadala. V pětim iliónovém 
Hongkongu lze potkat několik chu
dáků denně. A v Indii žebráků hordy 
každou minutu.

V ČLR jsme neviděli natažené, třas
lavé dlaně, leč negeneralizovat, varo
vali dom orodci a doporučovali rozli
šovat mezi potřebou a strachem  žeb
rat. V prvním případě budu jen hlado
vět, v druhém případě dopadnu dale
ko hůř. Připomínám si českosloven
ský tisk v padesátých letech, když 
tvrdil, jak že krutý guvernér jménem 
Lacerda řešil žebrotu v Rio de Ja- 
neiru odvozem nuzáků na moře a je
jich odhozem do hlubin. A též se mi 
vybavuje vize ze zkušenosti a pera 
vyn ika jíc ího  g lobe tro tte ra  Enrica 
Stanka Vráze (“ V dálavách světů” , 
68 Publishers, Toronto), když v Číně 
pravidelně potkával žebráka s nožem 
zapíchnutým v lebce — dotyčný si 
denně kudlu trošku přibíjel, aby čerst
vé krůpěje přece jen pozastavily zne- 
tečnělé chodce.

Tak to tedy již není.
Rovněž není ani rovnosti ani blaho

bytu.
Ale bude, na všechny se dostane, 

ovšem ne ve stejnou dobu, slíbil mo- 
dernizátor Deng.

Čínští vojáci se nadále promenují 
nezapnu tí, p říjem ně  ne fo rm á ln í, 
často bez blůzy a čepice. Salutování

jsem neviděl ani jedno, takže nevím, 
zda něco takového v této lidové vele- 
armádě mají vůbec zavedeno.

N e jdů lež itě jš í změna nakonec: 
M inule tato končina byla truchlivé 
muzeum, kypící člověčinou. Nyní je 
ještě více kypící, ale netruchlící. Před 
čtyřm i roky jsme se koukali na, ne- 
usměvavý, pasívní dav. Jak by se ná
rod trousil z pohřbu a přitom se už 
shromažďoval k dalšímu ponurému 
obřadu. Dětičky se tehdy bezhlesně 
vodily za ruku, připomínajíce spořá
dané teutonské penzisty na pravidel
ném nedělním pochodu Schwarz- 
waldem.

Kdežto teď  tu v těchže prostorách 
vypukalo veselí, chichotání, ochota 
reagovat netraumaticky, přirozeně se 
pohybovat, vyjadřovat, aniž by se 
kolena podlamovala strachem či 
aspoň starostí o případnou reakci 
moci státní a stranické.

Nejvíc se pozměnily dětičky — ze 
zakřiknu tých  tvorové rozkřičení, 
zbožnění, zkažení jedináčkové — 
“ malí imperátorové” — běduje vláda. 
Souhlasím, k tématu se vrátím.

(bude pokračováno)
□

Služba čtenářům
Tmavovlasá Pražanka, rozvedená, 

bezdětná, 170 cm, 70 kg, středních 
let, by se ráda seznámila s mužem 45- 
50 let, žijícím v Kanadě nebo v USA. 
Zn.: “Důvěra za důvěru”.

Moravák 48, nekuřák, katolík, vdo
vec po lékařce, hledá hodnou a čest
nou mámu i bez flexu. Zn.: “Život v 
USA”.

Hledáme kamarády-vandráky, kteří 
nepřišli a nežijí v Kanadě pro peníze, 
ale pro svobodu. Zn.: “Nejlépe B. C. 
nebo Alberta, není podmínkou”.

Příjemné svátky velikonoční
všem zákazníkům, přátelům a krajanům

přeje

FOOTWEAR
D ivision o f  Bata  Indus tr ies  L im ited  
B ataw a,  O n ta r io  KOK ÍE I



Ivan Sviták

Ještě k Expu 86
Na EXPO 86 jsem jel z Chica do 

Vancouveru vlakem, Amtrakem, pro
tože se rád dívám na míjející krajinu, 
jsem líný řídit a z letadla není nic vidět. 
Cesta trvá skoro dva dny, ale je velmi 
pohod lná , p rotože cestu jíc í mají 
k d ispozici oddělená kupé a vyhlíd
kové vozy jsou pojízdnými bary. H or
natá krajina severní Kalifornie, Ore- 
gonu a W ashingtonu je překrásná, 
zemský ráj to na pohled, viděno ovšem 
z rychlíku. Skutečnost je vždycky tím 
přitažlivější, čím víc se od ní vzdalu- 
me nebo čím více nám blízkost zne
možňuje heroizovat lid i nebo země, 
vlády či státy. Proto má emigrant 
nezaslouženě dobré mínění o staré 
vlasti, ale nadává hostitelské zemi, ať 
žije kdekoli, jestliže země zrovna ne
vyrábí uzeniny nebo sýr, na něž je 
zvyklý. Velmi se uklidní nad olom ouc
kými syrečky, exportním  Plzeňským, 
moravským uzeným a vanilkovými 
rohlíčky.

Dějiny jako groteska
Jel jsem na výstavu do Kanady pře

devším proto, abych se podíval na 
stařičkovy první kopřivnické veterány 
a důrazně je varoval, aby nezdrhli a 
vrátili se d isciplinovaně do Prahy, 
kam patří. V čs. pavilónu je vystaven 
nejstarší prům yslově vyrobený auto
mobil Rakouské monarchie a mar- 
krabství moravského, President, a 
v nedalekém Roundhouse je několik 
dalších veteránů z českého království. 
Expozice je zajímavá, ale hlavni expo
nát, to tiž náš první moravský auto
mobil, zapadá. Je sice umístěn v cent
ru kruhového prostoru, kde by se 
mohl otáčet, ale je k tomu asi stejné 
líný jako plánovači výstavy, protože 
pavilón nebyl stavěn jako melouch za 
dolary, ale za koruny v pracovní době. 
Tak proč se namáhat. Kromě toho 
President zaujímá své oprávněné 
místo hlavy státní expozice jen když 
přicházíte do výstavního prostoru 
východem  u restaurace, kde dom inu
je prostoru před návštěvníkem. Vchá- 
zíte-li do téhož prostoru z promítací 
síně, kde hosté právě viděli cestu ba
lónem z Vancouveru do Prahy, pak 
stojíte po otevření kinosálu náhle 
před zádí pana autopresidenta, jenž 
na vás necudně odhaluje svůj motor. 
To si určitě vymyslel předseda stra
nické závodní organizace. Návštěv
níci, kteří dům obejdou, mnohdy ani 
nepochopí, že stojí před autom obi
lem, protože zepředu vypadá Presi
dent jako obyčejný kočár, a najdou-li 
malinký bronzový štítek s popiskou, 
nestanou se o moc moudřejšími, pro
tože u vozu ani v propagačních bro
žurách není žádná inform ace o Pre
sidentu, c.k. autom obilu. Pořadate
lům doby Gustáva Husáka připadalo

vhodné otrapných  detailech každého 
presidentství raději pomlčet. Kom bi
nace autom obilů s barokními andílky, 
zavěšenými nad karoserie, mi připa
dala surreálně orig inální, ale hodná 
André Bretona, kdyby trpěl napros
tou stařeckou demencí a začal si plést 
sp iritua litu  andělů s výbušným m oto
rem. Promítání film ů je velmi pěkné a 
když jsem se jako em igrant díval na 
krasavici Prahu, napadl mi Nezvalův 
opravený verš: “ Sbohem, Praho, a 
kdybychom  se víckrát nesetkali, bylo 
to překrásné a bylo toho dost, a kdy
bychom si spolu schůzku dali, asi už 
nepřijdem, když přišel ruský host." 
Sbohem bez šátečku, s trochou nos
talgie, jako když se díváme na staré 
fotografie  lidí, které jsme milovali. 
Ale co bylo, bylo. Dějiny nosíme také 
v sobě. Jen lidé s neurovnaným vzta
hem k sobě — ne ke státu — propadají 
nostalgii. Stačí jim  kontakt s realitou 
Prahy, aby vystřízlivěli z náladových 
sebeklamu. Nemohou-li jet zpátky a 
trpí vzpomínkami, měli by denně číst 
Rudé právo, a ne chodit denuncovat 
vlastní krajany na čs. konzulát, za což 
kupodivu ještě ochotně platí!

Jestliže mne čs. pavilón trochu 
zklamal, pak mne naopak uvedl do 
opravdového nadšení druhý "čs. pa
vilón", to jest expozice v budově 
Roundhouse, se stručným i dějinami 
dopravy, koncipovaným i tak vtipně a 
schopné skupinou čs. Artcentra, že 
jim  neváhám vyseknout hlubokou 
poklonu. Hned při vstupu upoutají 
návštěvníka teleskopy, promítající 
krátké grotesky. Odtud projdeme do 
hlavní kruhové vysoké síně, v jejímž 
přízemí je řada autom obilů, zatímco 
v prvním patře, nad expozicí, se pořád 
něco děje. Tak tu přímo nad námi 
projíždí s vážnou tváří sportovec 
z m inulého století na vysokém kole, 
jenž mi připomíná mého dědečka, 
pana Jana Fleischhackera, který 
takové kolo měl. Sotva se trochu po
ohlédneme po exponátech, bicykl je 
vystřídán opravdovým letadlem vý
bornou hranou scénkou z počátku 
autom obilism u a letectví, která vy
volává dojem, že se účastníme letec
kého dne před první světovou válkou. 
Pavilón má atmosféru “ belle époque”. 
Stateční průkopníci techniky prochá
zejí sálem za potlesku diváků, kteři 
pak projdou humorně pojatým sle
dem exponátů z dějin dopravy a jsou 
konfrontováni s pěkným výběrem 
autom obilních exponátu z Národního 
technického muzea v Praze. Kdyby 
byl President býval v této lepší spo
lečnosti, byl by daleko lépe vynikl, ale 
už se stalo. Nejcennějšími exponáty 
mezi asi deseti starými autom obily, 
veterány a "Edwardiány", čili auto
mobily z doby do roku 1905 a do roku 
1914, jsou dva m imořádné klenoty 
dějin dopravy. Předně první autom o
bil se spalovacím motorem, který do
razil do českého království v prosinci 
1893, když si liberecký podnikatel a 
mladý nadšenec pro automobilismus,

Theodor von Liebieg, koupil od Carla 
Benze z Mannheimu jeho vůz číslo tři. 
Carl Benz sice postavil svůj autom o
bil se spalovacím motorem již v roce 
1885 a v lednu 1886 dostal konečně 
patent, ale po sedm hubených let 
nedokázal nic prodat, navzdortom u, 
že vůz vystavoval v Mnichově a v Paří
ži. Kdopak by si koupil kočár bez 
koni, tehdy ještě dost nespolehlivý? 
Teprve jeho nový model 1892 se 
uplatnil, když si vůz číslo jedna koupil 
Benzův pařížský zástupce pan Emile 
Roger, jenž pod značkou Roger-Benz 
také závodil. Pak Leibiega předběhl 
o prsa dvorní malíř z Bregenze, pan 
Eugen von Zardetti, a konečné vůz 
číslo tři dorazil do Liberce. S tím to 
vozem dokázal Liebieg pozoruhod
nou věc, když v létě 1894 jel z Liberce 
do Gondorfu a Remeše a urazil za tý 
den téměř tisíc kilometrů. Vůz je 
pečlivé restaurován a zasluhuje si to, 
protože je to po mnichovském ex
ponátu Benzovy první tříko lky (Deut- 
sches Museum) nejstarší dochovaný 
Benzův vůz. Ke škodě věci se návštěv
ník nedozví o vozu samém a jeho 
historii tém ěř nic, takže unikátní 
exponát působí méně než by mohl.

Druhý klenot je kopřivn ický závod
ní vůz z roku 1900, který má pohnutou 
historii. Je to první rakouský a "náš" 
závodní vůz, jenž se zrodil ze zkuše
ností Liebiegova úspěchu s kopřiv
nickým, řadově vyráběným, nikoli 
závodním vozem v Nice v březnu
1900. Zde se ukázala nezbytnost 
pronikavých konstrukčních změn, 
protože vysoké autom obily se stávaly 
rychlejším i. Snad to byla vysoká 
konstrukce Daimlerova vozu, která 
způsobila smrt závodníka W ilhelma 
Bauera v závodech do La Turbie, 
v nichž ve své kategorii zvítězil Lie
bieg. Toto neštěstí vedlo k hádce 
mezi panem rakouským generálním 
konzulem Emilem Jellinkem a Daim- 
lerovým konstruktérem Wilhelmem 
Maybachem. Hádka však vyústila ve 
zrod prvního moderního vozidla, 
Maybachovy Mercedesky, která byla 
pojmenována po desetileté dceři 
pana konzula a pak asi sedm let byla 
nejlepším vozem na světě. V Kopřiv
nici došlo k podobnému vývoji, jejž 
nelze krátce popsat (viz o tom "N icej- 
ský koncil autom obilů", Čteni na léto, 
1986). Konstrukce prvníhozávodniho 
vozu, postaveného Leopoldem Svitá- 
kem za spolupráce Hanse Ledwinky, 
pozdějšího ředitele Tatry, je p ionýr
ský výkon. Uprostřed stavby, zkouše
je brzdové zařízení na jiném autom o
bilu, se zabil 1. května 1900 Jan Ku
chař a Leopold Sviták přišel o nohu. 
Vůz byl však dokončen 22. května 
1900 a Theodor von Liebieg s nim pak 
v létě 1900 třikrá t úspěšně závodil, 
v Salzburgu, ve Frankfurtu a v Bade- 
nu. O rok později vůz slušně obstál 
v nejtvrdší soutěži, závodu Paříž- 
Berlín, řízen panem Friedrichem 
Habanem m ladším , kopřivn ickým  
montérem, jenž to pak s vozem vzal



pěkně přes A lpy do Milána. Provázel 
Theodora Liebiega na jeho svatební 
cestě automobilem, což je rovněž 
světový unikát, o němž se divák nic 
nedozví. Tento nedostatek je kom
penzován mylnou popiskou, jež vůz 
chybně datuje rokem 1899. Když jsem 
na to chtěl upozornit pořadatele, zjis
til jsem ke svému překvapení, že ti 
herci a cyklista jsou kluci Moraváci, 
a pěkně jsem se na chvíli pobavil 
s ušlechtilou moravskou chasou, 
k níž patřím.

Vrcholem Kruhového domu je zá
věrečné promítání asi desetim inuto- 
vé němé grotesky o dějinách vynalé
zání, která je sestřižena ze starých 
žurnálů a vyvolává opakované salvy 
smíchu, protože dějiny techniky jsou 
podány jako řada kom ických nezda
rů. Tím ostřeji vyniká závěr, cesta na 
Měsíc, z niž vyplývá zřetelně pravá 
myšlenka, že neúspěchy se vyplácejí. 
Per aspera ad astra, doslova tak. Od
cházel jsem potěšen zkušenosti, že 
jakm ile mají Češi možnost, jejich 
humor, myšlenky, vtip a schopnosti 
se projeví prvotřídním způsobem. 
Snad k tomu přispěla skutečnost, že 
pavilón si objednala Kanada za tvr
dou valutu. Gratuluji Artcentru. Ne
mohli by trochu dělat do politiky? 
Vlastně by to bylo zbytečné, dějiny 
české byrokratické diktatury jsou 
groteskou už teď, jenže teprve příští 
generace bude schopna vychechtat 
se dosyta dnešním krachům čs. státu.

Nevýhoda dějin

Hned po čs. pavilónu jsem navštívil 
expozice Britské Kolumbie a Kanady, 
což jsou asi dva nejlepši pavilóny, 
v nichž mě zaujalo několik výborných 
film ových procházek těm ito zeměmi. 
Mezi autory filmů jsem s radostí četl 
známá jména Emila Radoka, Tondy 
Lhotského, s nímž jsem dokonce kdy
si natáčel na Ostravsku, a Dáši Tábor
ské, jež v Praze bydlívala v Dejvicích
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zrovna za rohem. Před vstupem do 
kanadské promítačky jsou tři sym bo
ly komunikace, jež vystihují period i
zace historie lidských vztahů napřed 
maskami, znázorňujícími démonickou 
povahu přírody, nepřátelské člověku, 
pak Venuší z Lespugne (24.000 BC), 
jež vyjadřuje lidský vztah, cit, lidský 
element přesahující strach z přírody, 
a nakonec kolo je symbolem racio
nální komunikace a dopravy. Tři vý
borné film y jsou věnovány vtipné de
monstraci této myšlenky v dějinách 
Kanady a Britské Kolumbie, ale nej
hlubší dojem učiní asi na každého 
návštěvníka trojd im enziální show, 
která naznačuje budoucí podobu kin. 
Vystupňovává divákovu účast na pro
mítaném ději nejen obrovským plát
nem, ale hlavně plastickým viděním, 
jež vtahuje diváka do děje tak, že celý 
sál vyjekne překvapením, když kom- 
pjútr s dálkovým ovládáním na plátně 
upustí z umělé ruky vajíčko a divák 
má dojem, že mu bílek se žloutkem 
zrovna kape na kalhoty. Co mne však 
upoutalo nejvíce, to byla paradoxní 
myšlenka, vyvolaná kontrastem mezi 
technikou a nádherou kanadské pří
rody, jež prostupovala filmy. Jasněji 
řečeno, Vancouver je bohaté město 
v zálivu, jež vyrostlo během tohoto 
století. V době, kdy staříček stavěl 
první auta, vůbec neexistovalo, takže 
dějiny m inulosti se tu nemohou jevit 
ani jako idyla, ani jako groteska.
V evropském či českém smyslu — s 
trochou nadsázky — dějiny tady vů
bec neexistují, jsou nepřítomné jako 
dimenze existence, zde je jen p ionýra 
příroda. Každý pořádný Evropan má 
přirozeně nad touto absencí historie 
v Novém světě pocit snoba, jenž po
važuje právě svou dějinnost za výho
du oproti Američanu nebo Kanaďanu. 
Když jsem viděl Vancouver, pochopil 
jsem poprvé po skoro dvaceti letech 
v USA, že to je trapný omyl, protože 
dějiny samy jsou spíše překážka vý
voje než výhoda.

i— n
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Evropa má veliké dějiny, ale má je 
spíš za sebou než před sebou, a ne
vrlá ješitnost, s niž "představitelé 
dějin", ať to jsou Francouzi nebo 
Češi, ohrnu ji nos nad americkým 
nebo kanadským zálesáctvím, nad 
tímto nedostatkem historie, je jen 
fiktivní sebeútěcha, v niž se má veli
kou m inulosti zastřít trapnost součas
ného úpadku. Tento snobismus sdílí 
do jisté míry skoro každý český em i
grant a čím je omezenější, tím důle
žitější pro něj bude pražská Karlova 
univerzita (jako česká instituce, ač
koliv to byla instituce mezinárodní) 
nebo husitské války jako evropský 
fenomén, třebaže zůstaly svým vý
znamem českou záležitostí. Právé 
před krásou nového velkoměsta, 
Vancouveru, vybudovaného z ničeho 
v tom to století, je zřejmé, že to jediné, 
co platí v dějinách, je výzva, jakou pří
roda nebo technika staví před člově
ka, tedy ochota angažovat se ve pro
spěch budoucnosti, p ro ti dějinám  
minulosti. Evropan vůbec nepochopí, 
že co dělá Kanadu Kanadou, Ameriku 
Amerikou nebo Vancouver Vancou- 
verem je právě onen pionýrský duch, 
odvaha k budoucnosti, schopnost 
obrátit se zády k m inulosti, ať je ev
ropská nebo jiná. Ani křupan z Evro
py ani zelený radikál nebo popletený 
chartista to nepochopí, protože m yl
ně vidí svou minulost, své dějiny jako 
nárok na kontinuitu nějakého priv ile
gia. Dokonce tlachá o právu na ději
ny, aniž mu dojde, že dějiny mohou 
být přítěží, překážkou svobody a roz
voje, jestliže tradice dusí schopnost 
změnit sebe nebo okolí. Důkazem 
toho je Vancouver a pak dvě expozice 
supervelmocí, které jedine vystavuji 
budoucnost kosmického výzkumu, 
tedy dějiny zítřka, onu myšlenku pře
sahování historie, které se v USA říká 
"frontier" a v SSSR komunismus.
V sovětském pavilónu přitahuje kos
m ický koráb, do nějž si může návštěv
ník vlézt, ale expozice se mi zdála 
přetížená. Am erický pavilón je na
opak zjednodušen na působivou pro
hlídku kosmické stanice budoucnos
ti. V japonské expozici jsem se svezl 
na nejnovějším dopravním prostřed
ku, magnetickým vlakem, jenž nemá 
žádná kola a fičí si to bezhlučně po 
výstavišti. Hle, i kolo sestává nevýho
dou, přežitkem. Kdypak dokážeme 
poslat do dějin jako trapnou tradici 
byrokratickou diktaturu, tuto im por
tovanou nevýhodu naší přítomnosti? 
Její soukolí už nepředstavuje nic než 
mechanismus stagnace.

Večer jsem měl přednášku v místní 
odbočce kanadského N árodního 
sdruženi. Cestou vlakem jsem přelo
žil dvě rarity, jež se vztahuji k raným 
automobilům. První je německá bá
seň pana Maxe von Meyera na Liebie- 
gova vítězství v Nice z roku 1900, a 
druhá téměř neznámý, zapomenutý 
text Franze Kafky, totiž jeho deníkové 
zápisy na cestě z Prahy do Curychu 
a popis zastávky v Mnichově, kde
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spolu s Maxem Brodem a slečnou 
Dorou Lippertovou jezdili taxíkem 
a prohlíželi noční město. Připadalo 
mi stylové, překládat Kafkovy zápisky 
z jízdy vlakem Praha-Mnichov, když 
sám jedu z Kaliforn ie do Kanady. 
Když se člověk zabývá blíže Kafko
vým textem, pak vidí, jaký to byl m istr 
detailního pozorování a jak v každé 
větě má jeho psychologie h lubinný 
závěr. Na přednášce jsem přečetl 
ukázky a vystavil soubor fotografií 
k prvním kopřivn ickým  autom obilům , 
ale žádný průlom  jsem tu neudělal. 
Asi padesát starších Kanaďanů čes
kého původu pak diskutovalo o růz
ných problémech úpravy vztahů, 
o nichž skoro nic nevím, ale jsem si 
jist, že dovoluje-li kanadská vláda 
dvojí občanství s ČSSR, měkne jí 
mozek. Pražská vláda toho velmi 
obratně využívá, a protože čs. konzu
lát může nabídnout po úpravě vztahu 
cestu do Prahy a kanadské sdružení 
ne, volba dopadá v neprospěch kra
janských spolků. Krajanské sdružení 
musí buď zm ěnit kanadský zákon, 
anebo m usízm ěnitsvů j postoj k upra- 
vencům, což bych nepovažoval za nic 
hrozného, protože právě návštěva 
staré vlasti přesvědčí upravence, že 
vyhodili peníze a vede vždy k rozča
rování. Trpíte nostalgií? Vzhůru do 
Prahy!

Večer po přednášce jsme povídali 
u vína s hostiteli, panem doktorem 
Ivanem Nohelem, Ostravákem, a 
jeho ženou Miladou. Nohelovi mají 
krásný dům ve strži nad Vancouve- 
rem, v lese, kde hučí potok a kde je 
dost zvěře. Když jsme po půlnoci se
děli v zasklené verandě, přišel až 
těsně ke dveřím nádherný mýval (ra- 
coon) a zkoumavé se na nás asi m inu
tu díval. Je to zvíře o něco větší než 
kočka, krásně pruhované a rádo vybí
rá z popelnic zbytky jídel. V Kalifornii 
jsou také, ale nikdy jsem je zblízka 
neviděl. S rozpaky přiznávám, že 
Nohelovic mýval na mne učinil dojem 
větší než technické exponáty na vý
stavě. Snad mi chtěl mýval říci, že 
příroda je nadřazena dějinám, člově
ku, technice. Ale pak odběhl do noci, 
tak nevím.

Když mne doktor Ivan Nohel vezl 
na nádraží, hovořili jsme o životě. 
Dívaje se naposled na vancouverský 
záliv a na výstaviště EXPO 86, jež bylo 
věnováno myšlence komunikace a 
dopravy, napadlo mne, že vlastně 
konečným prostředkem pohybu ne
jsou kola autom obilu, jež se pod námi 
točí, ale kola iluzí, jež se nám točí 
v hlavě. Pravda je jen komunikační 
šum v řetězu našich iluzí, které s námi 
pohybují daleko více nežli stroje, jež 
nás přemísťují z místa na místo. Panu 
doktorovi se to líbilo, mně taky. □

Josef škvorecký

Neroztavení
Jedním z am erických mýtů — nebo 

spíš protiam erických mýtů — je, že 
v cocktailu národností a ras, který 
dohrom ady dává am erický národ, se 
jednotlivé etnické kom ponenty jaksi 
roztaví jako v tavícím kotli (melting  
pot) a zmizí beze stopy. Zlá Amerika, 
která nedovede zachovat svébytnost 
národů, například českého, ačkoliv 
ten umí tak krásně zpívat a tak doko
nale hrbit hřbet. Jako u všech takových 
mýtů, pravdy je na tom jenom půl.

Tak třeba na Sympóziu české hud
by v Texasu, pořádaném v univerzit
ním městečku Bryan v rozlehlém kultur
ním domě Brazos Center ve dnech 14. 
-16. listopadu 1986, měli překladate
le. Kovbojsky vyhlížející český far- 
mák, který stejně dobře vládl oběma 
jazyky českého Texasu: angličtinou a 
směsí americké moravštiny a laštiny. 
Měli ho tam proto, protože někteří 
texasští Češi už češtinu ze “staré ze
mě" příliš dobře neumějí, a vznikly 
obavy, že by třeba nerozuměli konfe
renciérovi moravské fo lk ló rn í skupi
ny Podlužan, již si pořadatelé sym pó
zia pozvali z Moravy, aby se dal po
rovnat původní fo lk ló r ze staré země a 
ztexasštělý fo lk ló r z Corpus Christi, 
TX. Totiž: pořadatelé Podlužana ne- 
pozvali a jak zní původní fo lk lór nevím, 
kdoví ale jestli jako ten podlužanský.
O tom později. Farm ák-interpret od-
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vedl, jak se v Texasu říká, dobrý job. 
Dokonce mnohem lepší, než si asi 
sám uvědomoval. Konferenciér Pod
lužana nasadil to tiž od počátku onen 
sladký tón, příznačný pro všechny, 
kdož jsou nuceni živit se vystupová
ním ponejvíce v lyric izu jících fízlo- 
kraciích; ze rtů — abych napodobil 
jeho styl — mu stékala záplava slov, 
slov, slov. Ty pak farmák z Brazos 
County překládal. Asi takhle:

Konferenciér: "Drazí krajané! Se 
srdcem naplněným vřelou láskou a 
obdivem k vaší práci v daleké cizině, 
přije li jsme k vám z rodné Moravy, 
která dodnes zní melodiemi, uchová
vajícími perly z pokladnice toho nej
dražšího, co nám předaly generace 
našich předků.”

Překladatel: “ He says he brings you 
greetings from Morava. They still sing 
these songs over there.” (Říká, že vám 
přináší pozdravy z Moravy. Tam tyhle 
písničky dosud zpívají.)

Konferenciér chvíli čekal na deta il
nější překlad, nedočkal se, a tak zno
vu spustil: “ Zahrajeme a zatančíme 
vám některé z nejkrásnějších písní, 
které si děvčice dosud zpívávají na 
moravských vesnicích, když jejich 
srdéčka rozechvívá láska k šohajovi. 
Náš soubor je poloamatérský, naše 
tanečnice jsou například zdravotní 
sestra, sektetářka, tkadlena a zubní 
asistentka. Jsou v našem souboru 
z čiré lásky k lidovým tancům naší 
vlasti.”

Překladatel: “They're going to sing 
some love songs. The dancers hold 
various jobs, like for instance nursing 
and dentistry.” (Zazpívají pár m ilost
ných písní. Tanečnice mají různé 
joby, jako třeba ošetřovatelka nebo 
v zubařině.)

Tentokrát už konferenciér dlouho 
nečekal a oddal se opět slovní úpla
vici. Kapela nakonec hrála velice pěk
ně, i když nevím, jak ten poněkud 
monotónní původní fo lk ló r zní uším 
amerických Čechů, kteří už nerozli
šují mezi fo lklórem  a šlágrem a jejichž 
soubory klidně po Nanynce, jež se 
vydala bůhvíco dělat do zelí, zapějí 
národní píseň, doma už vymizelou,
o devíti kanárech. Nurska, dentistka, 
tkadlena a sekretářka tancovaly rov
něž pěkně a byly pohledné. I o nich 
později. Nakonec největší potlesk 
sklid il primáš Podlužana, když před
vedl virtuózní nastudování lidové 
písně Orange Blossom Speciál, jež 
ale, tuším, není moravská. Napadlo 
mi, zda tuto perlu národního dědictví 
předvádí ten sympatický Joe Venuti 
z Moravy rovněž před papalášstvem 
ve Strážnici, ale kdo ví, možná že ano. 
Teď když stranovláda zalígrovala 
Jazzovou sekci, mají pracovníci naří
zeno nařizovat jazz, aby se neřeklo, 
že strana je proti němu. Strana nako
nec není skoro proti ničemu. Jenom



se za je jí velkomyslnost musí zaplatit 
obětmi, někdy i krvavými.

Na závěr pořadu se konferenciér 
pochlubil, kde všude hráli a tančili. 
Pro zemi, kde cestovat za hranice 
není samozřejmost, ale těžce vyku
pované privilegium , je to asi typické: 
“ Tyto písně jsme hráli a tančili od 
Helsink přes Moskvu, přes Kijev —” 
následovala řadazeměpisných údajů, 
jež skončila, myslím, Adis Abebou. 
Farm ák-in te rp re t p ře lož il: “ They 
performed in various countries in 
Europe and also elsewhere." (Vystu
povali v různých místech Evropy a 
taky i jinde.)

Kvůli Podlužanu se ovšem sym pó
zium nekonalo. Byla to především 
vědecká konference, již zorganizoval 
profesor C lin ton Machann z anglic
kého oddělení Texas A&M University 
v College Station, TX, a současně 
s vědeckými přednáškami probíhala 
přehlídka českých kapel a pěveckých 
souborů z celého Texasu. Nedejte se 
m ý lit o rg a n izá to ro vým  jm énem . 
Když se jeho pradědeček přistěhoval 
v m inulém století do Texasu, bylo při
rozeně Macháň. Profesor Machann je 
krásný příklad nepřesnosti tavícího 
mýtu. Nejen že neztratil zájem o svůj
— jak se zde říká — etnický původ; 
nejen že si zachoval slušnou češtinu; 
nejen že zorganizoval tenhle velko- 
podnik; je dokonce — spolu s jiným  
texaským Cechem jménem James W. 
Mendl — autorem pozoruhodných 
dějin Čechů v Texasu Krásná Am eri
ka. Opět se nedejte mýlit titulem  kni
hy: je napsaná anglicky, až na tento 
titu l. Ten titu l je totiž vzat z moravské 
lidové písně z 19. století, kterou na 
sympóziu zazpívalo několik souborů. 
Nevím, zda ji zpívají taky ve Strážnici. 
Sotva. Proti některým věcem Strana 
dosud je. Tady je text:

V Americe sú slepice,
ty nesu vejce jak čepice.
V Americe, tam je blaze, 
tam teče pivo po podlaze.
Tam se všichni sejdeme, 
do Am eriky pojedeme.
Refrén:
Krásná, to je krásná, 
to je  krásná Amerika!
Krásná, to je krásná, 
to je krásná Amerika!

Píseň jistě typická pro velké oči 
vyhladovělých moravských vesniča
nů, trýzněných bídou, vrchností a po
licajty. Rovněž typické ale je, že jejich 
už dávno ne hladoví a polic ií netýraní 
potomci, zpívají refrén stejně nadše
ně a veřejné, jako jej asi zpívali vystě- 
hovalci, asi potají a asi — přes ten 
optimismus — s pocity obava úzkosti.

Nebudu tvrdit, že texaské pěvecké 
soubory mají vysokou profesionální 
úroveň. Nemohou ji mít, neboťna roz
díl od zubařek a nursek z Podlužana 
jsou to skuteční amatéři, mají taky 
různé joby, jež musejí doopravdy vy
konávat, a zpívají v těch souborech

ČESKA LIDOVÁ TANEČNICE 2 TEXASU

čistě a opravdu jen z lásky — nebo 
abych nepropadal sen tim en ta litě  
bývalého domova — protože ty pís
ničky rádi zpívají. A tak tu vidíte nefal
šované české panímámy z Dallasu 
v krojích (podíváte-li se blíž, najdete 
na sukních mezi tradičním i předměty 
moravského fo lklóru, mezi ho lubič
kami, čtyřiístky a jinou faunou a fló 
rou z Českomoravské vysočiny, občas 
taky bizoní hlavu nebo ukázky květe
ny texaské, které ručně v Texasu 
zhotovují velice a svérázně tvůrčí vy- 
šívačky, je jichž pýchou je, že nikdy 
nevyrobily dva přesně stejné kroje. 
Panímámy se pohupují do rytmu 
polky a valčíku a k tomu pějí česky, 
s anglickým i přídechy a s texaskými 
nosovkami “Tcha našé pchísnička.. 
atd. Má to jednu základní komponen
tu fo lklóru: dělají to, protože jim to 
zpestřuje život, ne protože to někdo 
nařídil, nebo i jen doporučil. Naslou
chal jsem se všemožným požitkem 
souborům jako Norbert Blažek and 
the Texas Folk Singers, The Gulf 
Coast Czech Singers, The Dallas 
Czech Singers, The Czech Heritage 
Singers of South Texas, University 
Czech Singers atd. Byla jich  velká 
spousta, a stejně tak kapel, od soubo
ru The Vrazels, který sympózium za
hájil v pátek večer tancovačkou ve 
velkém sále The Brazos Center, přes 
kapelu Bob Schlechte and Friends, 
přes the Seaton Brass Band až po 
Jodie Mikula Orchestra, je jichž vy
stoupením na závěrečné tancovačce 
sympózium skončilo.

Ale nechtěl bych vzbudit dojem, že 
se jen tancovalo, pilo, jedlo a zpívalo. 
Vědecké přednášky, jež se konaly 
současně s praxi, přilákaly kupodivu
— vzhledem k té konkurenci — tolik 
diváků, že přednáškové sály byly 
většinou plné. Asi proto, že přednáš
ky byly nejen tématicky zajímavé, ale

mély vysokou úroveň. Tak profesor 
Michael Beckerman z W ashington 
University v St. Louis pojednal na té
ma "What Makes Czech Music Czech” 
(Co dělá českou hudbu českou) a 
pronesl úvahu o "Hlase přírody v Ja
náčkových pozdních operách” . Pro
fesor Zdeněk Salzman z University 
of Massachusetts v Amherstu mluvil
o středověké české hudbě z antropo
logického hlediska, a profesor James 
Leary z W isconsin Folklife Center 
pronesl přednášku asi — vzhledem 
k tématu sympózia — nejzajímavější: 
“Styly českých polek v USA. Co činí 
texaské polky texaským i?” Bohužel, 
tuhle přednášku jsem zmeškal, pro
tože mě zaujal jeden takový polkový 
band skládající se ze dvou tenorsaxo- 
fonů, z basy a z rockově vybavených 
bicích nástrojů, kde polky, zejména 
díky mladíkovi za bubny, nehorázně 
swingovaly. Ale tu a tam ozvalo se 
swingování i v písničkách předvádě
ných soubory, např. v písni “ Když se 
šici ženili" i v jiných. Nepochybně 
podvědomý am erický rytmus, n ikoli 
uvědomělé napodobování. Zmeškal 
jsem bohužel (musel jsem se vrátit do 
Toronta) i závěrečný panel o české 
hudbě v Texasu, jehož se zúčastnili 
kapelníci, zpěváci a profesoři. Ale 
prof. Machann slibuje, že veškeré 
přednášky vyjdou tiskem.

Oni ti profesoři často taky hrají. 
Zvláštností texaské české hudby — 
protože je jí kořeny jsou spíš morav
ské a lašské než české — je užívání 
cymbálu v kapelách. Cymbály si kra
jané sami vyrábějí, např. truh lá ř Ed
mund Dybala, sám virtuóz na ten 
nástroj, který na sympóziu rovněž 
hrál. A zahrál i profesor Kevin Han- 
nan, velmi pěkně, a večer pak v domě 
prof. Machanna někteří ti cymbalisti 
pozorně naslouchali cym bá lis tov i 
Podlužana, neboť pod pohostinnou 
C lintonovou střechou se moravští 
profiamatéři řádné po moravsku roz-

TEXASKÉ PANlMAMY
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šoupli. Tím nechci říct, že se dopouš
těli z ločinných protistátních vtipů: 
jenom hráli, do pozdních hodin ran
ních, a hráli moc pěkně.

Což mě opět přivádí k Podlužanovi. 
Napsal jsem, že prof. Machann Pod- 
lužana nepozval, jenže nepočítal se 
známým jevem socialistického kul
turního vyjíždění, jež se koná pod 
heslem "kus jako kus". Na literárním 
kongresu v Kalamazoo se čeká příjezd 
třeba Bohum ila Hrabala, ale dojede 
tam, řekněme, Alexej Plůdek. Vysíla
jící organizace, v tom hle případě Svaz 
českých spisovatelů, vysvětlí udive
nému organizátorovi z Kalamazoo, 
že Plůdek je přece taky spisovatel, 
jako Hrabal, tak co je na tom divného? 
Nic.

Prof. Machann pozval tedy soubor, 
jejž osobně na Moravě slyšel as jehož 
členy se spřátelil. Tím jim  asi zkazil 
výlet do Texasu, neboť s cizinci ne- 
radno se přátelit, byť byli — nebo prá
vě proto že jsou — českého původu a 
dokonale se v tavícím kotli neroztavili 
ani po čtyřech generacích. Po nějakém 
čase bylo tedy prof. Machannovi sdě
leno (abych psal správné po rudo- 
právsku), že jím pozvanýsouborzdů- 
vodů jiných plnění nemůže přijet, ale 
že zato přijede soubor jiný, stejně 
kvalitní. Členové tohoto stejně kvalit
ního tělesa se asi utkali o letenky do 
Texasu obzvlášť sveřepě, protože, 
opět po čase, bylo prof. Machannovi 
sděleno, že ani tento soubor, plnící 
jistá plnění, se v Texasu neobjeví, 
nýbrž že se dostaví soubor Podlužan, 
stejně kvalitní jako oba předchozí. 
Tuším — nevím to jistě — že prof. 
Machann osobné znal hudebního ve
doucího Podlužana (nebo možná to 
ho prostředního souboru, už nevím), 
ale když pozdě k ránu vystupovali 
rozespalci (byli na cestě skoro tři 
dny) z aeroplánu, tenhle osobní přítel 
prof. Machanna mezi nimi nebyl. Mu
sel zřejmě taky p ln it jiná plněni. Přá
telství se Zápaďáky se prostě nevy
plácejí. J iný vědec přítom ný na sym
póziu, se mi svěřil, že hodlal založit 
jakousi česko-am erickou hudební 
společnost a ve své americké naivitě 
se obrátil o pomoc na českou amba
sádu. Ochotně přislíb ili hory doly.

Po čase důvěrně projevili přání, aby 
v předsednictvu té společnosti byli 
pouze nečeští Američani a krajané- 
starousedlíci, nikoli poúnoroví nebo 
posrpnoví a podobní em igranti. Ame- 
ričánek se podivil: "You can’t do that 
in Am erica!" M luvčí vyslanectví se 
rovněž podivil, proč by se tak prostá 
věc v Americe nedala zaonačit? Krás
ná Amerika.

A zatím co Podlužanská kapela na 
cymbál, klarinet, housle a basu divoce 
vyhrávala, myslím že slováckou The 
Battle Hymn o fth e  Republic, povšiml 
jsem si tří dívek, sedících jako příslo
večné panenky v koutě, dívek sub til
ních, jak tanečnice, když je vidíte v c i
vilu, bývávají, sedících, mlčících, ne
pijících. Nerska, zubařka a snad se
kretářka. Zřejmě tu n ikoho neznaly, 
byly asi z vesnice, proto ostýchavé. 
Přistoupil jsem k nim a přesvědčil 
jsem se, jak už jsem v Americe sám 
znaivněl. Houby ostýchavé, byť mož
ná z vesnice! "Můžu vám přinést 
drink?" zeptal jsem se česky a setkal 
jsem se s pohledy upřenými do blba. 
Přesně řečeno, nesetkal jsem se se 
žádnými pohledy. Dívky jako by byly 
hluché, hleděly upřeně mimo mě, 
sice na barový stůl s lahvemi, ale bez 
výrazu žízně v očích, spíš s výrazem 
čehosi jiného. Opakoval jsem, znejis
těn, otázku anglicky. To jiné v očích 
ještě zvýraznilo. Rozhlédl jsem se. 
Čtvrtá subtilní dívka stála u kapely a 
dychtivě se rozhlížela kolem. Tu jsem 
se ale už oslovit neodvážil.

Potom moje žena zaslechla, jak 
zubařka pravila šeptem, ale důrazně 
nersce: “Víš, že nám říkali, že se s ni- 
ma nesmíme bavit!"

Mohu dosvědčit, že v domě profe
sora Machanna tento příkaz strano- 
vlády splnila děvčata vzorně. Možná 
až na tu čtvrtou. Sice jsem ji neviděl 
bavit se s nikým — ačkoliv očividně 
po nějaké zábavě toužila —, ale když 
jsem pozdě k ránu vyšel na verandu, 
abych se poněkud ochladil z muziky
i z bourbonské whisky, byl na obloze 
velký texaský měsíc a svítil na kaktu
sy. U zábradlí stála sama ta zábavy 
chtivá dívka a zírala na krásnou Ame-

Vyšel kompletní Hutka
Jaroslav Hutka k původním kaze

tám PROČ? a SVĚTLO A STÍN dokončil 
dalších osm kazet: TADY DOMOV MÁM, 
PRAMÍNEK. HOSPODSKEJ. JEZEVČÍK, 
MÉNA, LITVÍNOV, SLUNEČNICE, POSI
LÁM TI

Kompletní série deseti šedesáti- 
minutových kazet (projekt Rychta 74), 
obsahujících přes 100 písní stojí $ 70. 
jednotlivá kazeta $ 8, letecky.

Platby: AMRO BANK Rotterdam 
42.67.23.546, Postgiro 152 58 56, ne
bo šekem či peníze do obálky.

O b jednávky : Ja ros lav  H utka, 
W. Buytewechstraat 52 B, 30 24 BN 
Rotterdam, Holland.

Informační a imigrační 
středisko 

Československého 
sdružení v Kanadě

— zprostředkovává jednotlivcům  a 
organizacím styk s krajanskými spo l
ky a kluby

— objasňuje podstatu sponzorač- 
ního im igračního programu Česko
slovenského sdružení

poskytuje přímé i referenční 
služby nově příchozím, kteří hledají 
práci nebo ubytováni a usnadňuje jim 
styk s kanadskými 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).

Služba čtenářům
35letá žena s dítětem hledá muže me
zi 30 až 40 lety, který má smysl pro 
humor, umění 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".

Až přijedete do kitcheneru, navštivte 
krajanskou

RESTAURACI METRO

I64 Victoria Street North. 
Kitchener. Ontario. Tel.: (5I9) 743-2720

Deset druhů ři/ků  .i dalSí jidl.i. 
Otevřeno sedm dni v týdnu.



Interview

Vyprávění veteránů studené války
Následující interview popisuje velmi stručně osudy synů legendárního hrd iny protinacistického odboje, plukovníka  

Josefa Mašina.
Starší Ctirad a mladší Josef založili v rodinné tradici hned po komunistickém pučí protistátní skupinu, která podnikala 

s neuvěřitelnou sm ělosti různé záškodnické akce p ro ti režimu až do října 1953, kdy se pět členů skupiny b ra tři Mašinu 
pokusilo  doslova prostřile t přes východní Německo do západního Berlína.

Po útěku trvajícím 28 dn i a který vzrušil svého času celou střední Evropu, oba bratři Mašinové a Milan Paumer stanuli 
na půdě svobodného světa.

Sešli jsme se vlastně dvakrát: Poprvé v knižce "M rtvi nem luví" od Františka Vrbeckého, kterou vydalo v roce 1985 
nakladatelství Naše vojsko. Podruhé skutečně, abychom si popovídali o starých dobrých časech padesátých let.

Za Západ rozmlouvá se Ctiradem Mašinem Ota Rambousek.

Rambousek: Ten Vrbecký nás oba 
označil za nepřátele socialismu, tak
že si nemusíme nic předstírat. Po 
Hradčanech se ti nestýská a já taky 
nejsem zvědavej, jak vypadá dnes 
Leopoldov. A o "úpravu stahů"hodla t 
nežádáme, že?
Mašin: Jistě. Já mám "stahy” dobré a 
nehodlám si je upravovat. Když jsem 
tu knížku dostal do ruky, nejvíc jsem 
se podivil, odkud vzali ten název. Pro
tože "mrtví nemluví” bylo moje oblí
bené rčení.
R: Je to zřejmě ze spisů. Vždyť dopad
li těžce raněného Václava Švédu a 
ještě předtím Zbyňka Janatu, člena 
vaši skupiny. A utor o tom pietně mlčí, 
že v roce 1955 oba jmenované popra
vili společně s vašim strýcem, C tibo
rem Novákem.
M: Naše matka dostala v procesu 25 
let žaláře, i když o naší činnosti nemě
la ani potuchy. Zanedlouho pak ve 
vězení zemřela.
R: Vy jste ovšem měli v rodině na očích 
zářný přik lad statečnosti a odvahy. 
M: Byli jsme tehdy vlastně děti. Vždyť 
mně bylo na konci války patnáct let, 
Josefovi ještě o půldruhého roku míň. 
Otec hned po zřízení Protektorátu 
odešel do ilegality a společně s pplk. 
Balabánem a kpt. Morávkem utvořili 
legendární skupinu “Tří králů". V roce 
1941 byl otec při přestřelce s Gesta
pem těžce zraněn a zajat. Přes kruté 
výslechy nic neprozradí), naopak; 
pokusil se o útěk, když lahví, naplně
nou pískem zabil strážného. Co ná
sledovalo, si dovedeš představit. T ři
krát se pokusil o sebevraždu. Týdny 
byl v poutech a ve svěrací kazajce. 
Pak přišla heydrichiáda, masové 
popravy — a otec byl 30. června 1942 
popraven na střelnici v Kobylisich.
R: Takže vám oběma nebylo zdaleka 
dvacet, když přišel únorový puč a sním  
další to ta litn í režim.
M: Otec byl ruský legionář a tak znal 
bolševiky důvěrně. Ale hlavně: to byla 
naše rodinná tradice: bojovat proti 
každému nepříteli republiky, ať už 
přišel zprava či zleva.

Založili jsme vlastní skupinu a za
čali podnikat různé akce.
R: O tom se zmiňuje Vrbecký. Vy jste 
za účelem získání zbrani přepadli sta
n ic i SNB. V Chlum ci nad C idlinou a 
v Čelákovicích.

M: V Chlum ci se nám to nepodařilo. 
My jsme věděli, že v noci slouží na sta
nici jeden příslušník. Vešli jsme do 
stanice a ohlásili jakousi dopravní 
nehodu. Když se esenbák ke mně 
otočil zády, udeřil jsem ho ocelovou 
tyčí do týla. Ozvalo se prasknutí, jako 
když nakřápneš vejce, nebo drtíš 
ořechovou skořápku. On se ještě 
otočil, vytáhl zbraň a snažil se vypá
lit. Josef byl rychlejší. Teprve mno
hem později jsem se dozvěděl, že rá
nu na hlavu je třeba vést zepředu.
R: Vidíš, to jsou drobné užitečné rady 
do života. Můžu se Ti odvděčit radou, 
jak třeba zabit složeným Rudým prá
vem. Stočíš ho do těsné ru ličky a ve
deš prudkou ránu — ale co ti to tady 
vykládám. Vždyť jste všichni tři s lou
ž ili u Green Barrets.
M: Na svobodu jsme se dostali tři. Já 
s bratrem a Milan Paumer, který byl 
těsně před Berlínem střelen do bři
cha. Ovšem ve skupině nás bylo pů
vodně víc a na útěku přes východní 
Německo nás bylo pět.

Zbyněk Janata se od nás oddělil po 
té střílečce na nádraží v Uckrow. Už 
tu na nás čekali a všech pět nás od
vedli do dlouhé úzké chodby. Němců 
bylo osm nebo deset. Představ si, 
okolo patnácti lidi. Přímo proti mně 
stál komisař. Poručil nám dát ruce 
nahoru. Vytáhl jsem ruce z kapsy i 
s krochnou a vypálil na policajta, kte
rý na mne mířil. Rána nevyšla. Munice 
byla ještě z doby války a náboj byl asi 
zvlhlý. Vteřiny běžely — a pořád nic. 
Bleskurychle jsem zaopakoval a stře
lil policistu. Komisař na mě skočil, 
srazil na zem a v tu ránu začala střelba 
jak o Božím těle.
R: To znám. V kursu nám říkali: když 
už máš s sebou zbraň, tak se neroz- 
kecávej. Spousta lid i si jen zbraní 
dodává odvahy. Když pak přijde  
"tvrdý na tvrdý", tak je to jen přitěžu- 
jíc i okolnost a nemá cenu dělat na vy
šetřováky "psi voči".

Klasický je přik lad "hrd iny" dr. Ho
ráka, tedy Juldy Fučíka, který neustá
le stavěl na odiv své "dva miláčky", 
tedy pistole, které nosil u sebe. Když 
nakonec Gestapo přepadlo byt, Fučík 
byl ve vedlejší místnosti, v tmavě lož
nici, a Gestapo o něm nemělo tušeni. 
Prostřilel se na svobodu? Ale naopak. 
Ukryl své "dva m iláčky" pod peřinu a

vyšel mezi ostatní. A oni mu pak, i bez 
"m iláčků", usekli hlavu.
M: To je přesně ono. My, ač jsme byli 
kluci, měli jsme z Protektorátu a z prá
ce protinacistického podzemí víc 
zkušeností, než mnozí jiní. I když jen 
z vyprávěni. Věděli jsme, že v takových 
okamžicích platí hrubá síla, rozhod
nost a odvaha.

V tom Uckrowě mne ten komisař 
povalil na zem, sedl si mi na prsa a 
ruce držel v zápěstí. Nad námi hvízda
ly pro jektily a rozrývaly zeď. Vzduch 
byl plný kouře. Já jsem Němce silou 
převrátil pod sebe, a on mě začal 
škrtit. Tím mi uvolnil ruce a to byl 
taky jeho konec. Stačilo přitisknout 
hlaveň na jeho hruď a stisknout 
spoušť. Když jsem se rozhlédl, byl 
jsem poslední. Mimo komisaře tu 
ležel policista, kterého jsem střelil 
první, a další, kterého zase střelil Jo
sef.

Bylo jich proti nám deset a měli tři 
mrtvé. My jsme se sešli, nezraněni, 
venku. Až na Zbyňka.
R: Vrbecký tvrdí, že ho zatkli druhý  
den v poledne. V batohu mu našli pět 
krabiček nábojů.
M: Nesmysl. N ikdo z nás, ani na za
čátku cesty, neměl batoh. A pět krabi
ček nábojů, ty jsme neměli ani všich
ni dohromady. Odtud jsme pokračo
vali čtyři. Ovšem, ten incident na ná
draží měl za následek, že proti nám 
nasadili celkem 25 tisíc mužů policie, 
armády a sovětských jednotek, včet
ně několika tanků.

Rozhodli jsme se někde ukrýt. Vlez
li jsme v jedné vesnici do stodoly, kde 
jsme byli celý týden. V neděli jsme, 
vždy jeden z nás, sbírali v polích a za
hradách po lozm rzlé  hlávky zeli, 
mrkev, rajčata, syrové brambory. Pak 
jsme zjistili, že o nás vědí a policie tu 
bude v několika minutách. Vyrazili 
jsme z úkrytu do polí, za jasného dne. 
Během několika minut nám byli v pa
tách. Unikli jsme do lesa a postupo
vali zvolna vpřed. Za námi zněla stře l
ba, jak pronásledovatelé stříleli dáv
kami do každého keříčku, shluku trá 
vy. Les řídnul a ocitli jsme se na po
kraji — a v poli proti nám na několik 
metrů stál další uzavírací řetěz.

Zalehli jsme ve vysoké trávě a sna
žili se co nejvíce splývat s terénem. 
Nakonec se řetěz za námi zastavil,
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z obavy, aby se nepostříleli navzájem. 
Asi pět police jních psů běhalo mezi 
námi, šlapali po nás, ale zřejmě byli 
zmateni střelbou a všeobecnou ner
vozitou, která kolem panovala.

Stále zněly výstřely. A v té době 
jsem z dálky víc jak sto metrů zastřelil 
polic istu, sto jícího v poli. Tiše se svezl 
na zem, a teprve za hodnou chvíli jeho 
kolegové zpozorovali, že je mrtev. 
Když pár metrů od nás prošel policajt 
hledící upřeně do trávy na okraji lesa, 
počkal jsem, až se obrátí a když byl od 
nás několik desítek metrů, střelil jsem 
ho mezi lopatky.
R: Jestli správně počítám, tos měl už 
na svém kontě č tyři mrtvé. A to vy
právíš pro tak slušný časopis, jako  
je Západ? Vždyť teď  si nějaký ten 
upravenec nebo i poctivý znorm ali- 
zovaný občan doma řekne: "Ježkovy 
voči, voni jim  tam píšou i vrazi!" A od
řeknou případně předplatné!
M: Jak to kdo bere: Nebyl a není to 
nic jiného než skutečný třídní boj, 
který si přece vymysleli oni. Už starý 
Stalin říkal: “ Pro co si jdeš, to najdeš." 
A můžeme přidat Lenina: “ Když se 
kácí les, létají třísky.” Copak oni sami 
málo lidí zabili, zmrzačili? A tím ať na 
mě nikdo nechodí. Co by asi tak s ná
mi byli udělali, kdyby nás chytili?
R: A n i nemluv. Co já schytal facek za 
to, když jsem do pro toko lu  řekl, že 
jsem chtě l stříle t v sebeobraně. "Ja
kápak sebeobrana," řval estébák, a 
prokládal poučen i přesdršťákama, 
"my jsme stát! A ty js i zločinec, který 
chtě l na ten stát stříle t!"

Ale nic. Vždyťvlastně nakonec vaše 
dva kamarády popravili, že?
M: Tehdy při té zatahovačce postřelili 
Václava švédu. Musela to být puška, 
protože náboj prošel celým předlok
tím od zápěstí až k lokti, kudy vyšel. 
Z tratil mnoho krve, byl vyčerpán a my 
neměli nic na ošetření. Stáhli jsme mu 
kravatou paži, abychom zastavili 
krvácení.

My jsme okolo půlnoci prorazili 
obklíčení nákladních vozů s kulom e
ty a dostali se do dalšího lesa. Václava 
už jsme museli vléci. Nemohl ani stát, 
byl apatický, chtěl jen spát. Rozloučili 
jsme se s ním.

R: To je krutá ironie osudu. Pro něho 
by bývalo lepši, kdyby byl zraněni 
podlehl. Takhle ho vyléčili jen proto, 
aby ho m oh li po půldruhém  roce vy
šetřováni popravit i se Zbyňkem Ja- 
natou a s vašim strýcem, Ctiborem  
Novákem.
M: Vytvořili dvacetičlennou skupinu, 
z nichž velká část neměla s naší č in
nosti nic společného. Tři tresty smrti, 
jednou doživotí, dalších třináct tresty 
od č ty ř do dvaadvaceti let. My tři do
stali samozřejmě “ špagát" též.
R: Pak už jste postupovali k Berlinu  
bez potíží?
M: Kdepak. Teprve teď  to všechno 
dostávalo obrátky. Jít se dál nedalo. 
Všude hlídky. Prakticky nás zahnali 
do lesů, které se tu táhly daleko na 
sever k Berlínu. Ukryli jsme se pod 
hromadou osekaných větví na mýtině. 
Pod jednou jsme si vykopali tunel a 
tady jsme, na sebe natlačeni, přečkali 
pročesáváni lesního prostoru policií. 
Skákali po naši hromadě, viděl jsem 
cvočky na je jich  podrážkách dvacet 
centimentů od obličeje.

Potom řetěz na neustálé palby do 
keřů, korun stromů a do husté trávy 
zvolna postupoval dál. Tady jsme zů
stali téměř pět dní. V neposlední řadě 
proto, že jsme byli úplně ztuhlí a ne
mohli jsme se téměř hýbat. Nato jsme 
se ukryli ve vesnici ve stodole a zů
stali jsme tu víc než týden. Ale sami 
jsme se prozradili, když Milana v seně 
spatřila starší žena, která přišla na 
půdu pro krmení. Nezbylo, než rych
le vyrazit z úkrytu a vzít všechny oby
vatele hospodářství jako rukojmí.

Ale dali nám najíst, řekli, jaká jsou 
tu v okolí opatření a poradili nejrych
lejší a nejjistější cestu k cíli. Vylezli 
jsme na nákladní vlak s bramborami, 
který směřoval na Berlín. A tak jsme 
pěkný kus popojeli.
R: A tady někde zranili M ilana Pau- 
mera?
M: Dokonce dvakrát. Když jsme vlak 
opustili, vykročili jsme sledujíce trať 
na sever. Procházeli jsme při tom pod 
vysokým, rozlehlým mostem. Byl to 
berlínský okruh, spojující všechny 
dálnice vedoucí do Berlína.

Najednou se ve tmě ze země vztyči

la temná postava: "Hánde hoch!" Byl 
to zase německý policajt. Takovéhle 
rozkazy nesmíš brát vážně. Kam bys 
přišel, kdybys měl poslouchat každé
ho Pozoráka? Šel jsem pořád k němu 
a namířil pistoli: "Co, ruce vzhůru? Vy 
dejte ruce vzhůru," povídám a mezitím 
jsem už dvakrát bezvýsledně stiskl 
spoušť. Měl jsem německou P-38, 
devítku, ale cestou, hlavně nedosta
tečnou údržbou, se stala téměř ne
potřebnou.

Svítil mi do očí baterkou a náhle 
klesl na kolena a kňučel, abychom ho 
nezabíjeli. Tady máš přiklad, co doká
že dobrá reklama. Mezitím došel i 
Milan. Společné jsme ho prohledávali, 
ale měl na sobě pláštěnku, jakou 
u nás nosí pošťáci a nemohli jsme se 
mu dostat ke zbrani. To už dorazil i 
Josef.

Náhle vyšla rána a chlap začal řvát. 
Seshora u mostu se ozvaly dávky a 
začaly létat světlice. Bylo jako ve dne. 
Utíkali jsme do lesa, a tam nám Milan 
řekl, že je postřelený. "Kam?” ptal 
jsem se. “ Do břicha, semhle,” řekl, 
vzal mou ruku a můj palec zmizel 
h luboko v ráně. Ptali jsme se, může-li 
dál. ňekl, že ano.
R: S tou ranou v břiše? Víš, jak zn i 
poučka? "To musí bejt: beng, beng! 
Dvakrát a do břicha. S ložise vám jako  
kudla!"
M: Však byl potom několik týdnů v ne
mocnici a jeho stav byl kritický. Ale 
vnitřnosti byly úplně prázdné. Do
konce později během útěku říkal, že 
ho rána přestala bolet, nějak prý za
tvrdla. To už jsme pokračovali do 
Berlína S-Bahnem, vlakem předměst
ské dopravy.

Josef s Milanem obkročili nárazní
ky posledního vozu, na malé stanici 
někde v polích, já vlezl na nápravu, 
na brzdové tyče. Ale hned v další vel
ké stanici bylo nástupiště plné po li
cie a sovětského vojska. Josef s M ila
nem seskočili a dali se na útěk, zase 
pod hustou palbou. Tam stře lili M ila
na ještě jednou, do prstů pravé ruky. 
R: Tady, těsně před cílem, jste se roz
dělili. Jak jste se setkali?
M: Až na svobodě. Josef s Milanem 
pronikli přímo přes kasárna Sovětů, 
podlezli vysoký drátěný plot, oddělu
jící americkou zónu. Já projel na pod
vozku ještě několik stanic. Pak jsem 
za nádražím vysoký plot přelezl, pod 
pistoli přinutil nějakého flamendra, 
aby mne dovezl k Američanům. Na
konec jsme vzali taxíka. Tak jsem se 
octl v amerických kasárnech.

O několik hodin později dorazili i 
Josef s Milanem, který byl na konci 
svých sil.

Po dvaceti osmi dnech útrap jsme 
byli konečně v bezpečí a na svobodě. 
R: A tehdy se doma dozvěděli ze 
smluveného hesla, vysílaného Svo
bodnou Evropou, že "Autobus dojel 
dobře!"
© Ctirad Mašin, Ota Rambousek, 1986

Vybráno z chystané knížky, která 
vyjde u 68 Publishers, Toronto.



A co náš skauting?
V záplavě nejrúznějšich in form aci okolo nás si pomalu zvykáme na způsob  

viděni charakteristický pro masová média: To, o čem se m luvi — by ť jakko liv  — 
existuje. To, o čem se mlči, prostě není. O skautingu a skautováni se toho  
v posledních letech mnoho neřeklo. a do našeho vědomi se vkrádá otázka: 
Co se stalo s tim to kdysi tak populárním  hnutím české a slovenské mládeže? 
Žije ještě, a jak? Jak se vyrovnává se zákazem ofic iá ln í č innosti v Českosloven
sku a tlaky konzumního materialismu v západních zemích? H ovořil jsem o ně
kterých z těchto otázek s Karlem Kukalem (skautským jménem  Cookie), vůd
cem československého exilového skautingu ve Švýcarsku. Cookieho oběta
vost a oddanost skautské věci je neobyčejná. Stejně tak jeho autorita, spočiva- 
j ic in a  klidném, nenásilném přesvědčováni a toleranci, je  hodná obdivu. Seděli 
jsme na lavičce pod košatým i lipovým i korunam i curyšského  Lindenhofu, 
v tom kousku volné přírody a zeleně uprostřed velkoměsta, jehož vzdálený 
hluk se m ísil se zpěvem ptáků a hlasem zvonů nedalekého Grossmůnsteru. 
Pod námi spočívalo 2000 let doložené historie. Nebyl v tom sym bolický úmysl, 
nicméně bylo to místo pro naše úvahy víc než příhodné. Jan Uhde

Z: Co bys řekl našim čtenářům o si
tuaci skautingu v současné společ
nosti?
C: V Československu je, jak známo, 
skauting umlčen, i když “ v katakom
bách" se vyskytuje a pěstuje — občas 
nám o tom chodí zprávy, máme kon
takt s některými osobami. Lépe by 
ovšem bylo m luvit o skautingu ve 
svobodném světě, protože toto hnutí 
je přímo závislé na demokracii, a ne
může existovat v totalitě. Samozřej
mě, skauting podléhá vývoji, různým 
vlivům a řekl bych také “duchu času” , 
to mohu konkrétně pozorovat napří
klad tady ve Švýcarsku, my jsme totiž 
de facto členy, autonom ní jednotka 
ve švýcarském skautském svazu, Řekl 
bych, že ta původní myšlenka Baden- 
Powellova je během doby snad trošku 
zředěna. Například mnohé bylo pře
vzato jiným i organizacemi, také škol
stvím atd. Tím utrpěl monopolismus 
skautské myšlenky, takže skauting 
dnes existuje v silné konkurenci s j i 
nými hnutími a idejemi, a tak se ně
kdy bohužel až trošku podbízí, což 
dost nerad konstatuji. V principu lze 
říci, že zatímco u nás ten Baden- 
Powellovský skauting upravený Svoj- 
síkem se věnoval hlavně otázce vý
chovy charakteru, v dnešním svobod
ném světě jde spíš o Freizeitgestalt- 
ung, tzn. formováni volného času.
Z Jak je skauting ovlivňován existen
c i masového turismu a jiných m oder
ních zábav, které za časů jeho vzniku 
neexistovaly, a čim jim  může nejlépe 
konkurovat?
C: V dřívějších dobách nabízelo skau
továni snad jedinou možnost útěku 
do přírody ze začouzených industria
lizovaných měst, tohle se dnes přiro 
zeně změnilo. Ztráta tohoto m onopo
lu se ovšem dá nahradit: Jde přede
vším o myšlenku kamarádství, pospo
litosti, určitého cíle, jako například 
ta výchova charakteru. Masový tu ris
mus je spíše jednorázová akce. Zor
ganizuje se dejme tomu nějaký piknik 
v přírodě, upečou se buřty, jde se po
dívat na nějakou rozhlednu atd., a tím 
to hasne. Není tu žádná závaznost, ta 
společnost nebo skupina nemusí

existovat dál, sejde se možná příleži
tostně po nějaké době. Skauting 
oproti tomu má určitý program.
Z: Jak se vyvinula otázka nábožen
ského aspektu skautingu?
C: Baden-Powell původně přišel s de
vizou Loyal to King and God. Tehdy 
ovšem bylo všeobecné náboženské 
cítění rozšířenější. S nástupem mate
rialismu a laicismu je náboženská 
homogennost naší společnosti na 
ústupu. Ve skautingu je ale snaha tuto 
devizu zachovat. Nicméně byla v Čes
koslovensku v tom to ohledu již  před 
válkou určitá různorodost, existoval 
např. katolický a židovský skauting 
(ten byl m imochodem dosti silný), a 
skautských myšlenek se zm ocnily i 
politické strany (např. Spartakovci).

Tady na Západě, jak mohu pozoro
vat například ve Švýcarsku, existuji 
uvnitř Schweizerischer Pfadfinder- 
bundu různě směrované organizace
— katoličtí skauti, evangeličtí skauti 
etc. Ale i ti, kteří nejsou nábožensky 
organizováni, respektují vyznání jak 
své, tak i těch ostatních. Ve zdejším 
skautském zákoně je jeden dost hez
ký bod, který pravý Skaut stojí za 
svou vírou a toleruje víru jiného. Naši 
exiloví skauti k tomu maji podobný 
přistup.
Z: Jaká je tvá funkce ve švýcarském  
skautingu v praktickém  smyslu?
C: Má hlavni činnost je organizátor- 
ská — náš prvořadý úkol je vychovat 
další generaci vůdců, poněvadž skau
ting je organizace, kde vůdce nemá 
být věkově příliš vzdálen od těch 10- 
15letých skautíků, také je  pak dětmi 
lépe přijímán. Těch vůdců ovšem 
mračna nemáme, takže musím do 
funkce táborového vůdce někdy za
skočit i sám. To neni mé obzvláštní 
přáni, ale spíše nutnost.
Z: Existuje spolupráce mezi jedno tli
vými skupinam i našeho exilového 
skautingu v Evropě?
C: Existuje, a je dost čilá, musím říci 
s určitou hrdostí, že patříme k nejlépe 
organizovaným složkám exilu. Máme 
svého náčelníka, jimž byl donedávna 
dr. Jiří Kolomínský (skautským jm é
nem Maugli). ten bohužel vloni ze

mřel. Kromě toho existuje čtyřčlenná 
evropská rada se zástupci z Němec
ka, Rakouska, Holandska a Lucem
burska, která svolává každé dva roky 
tzv. velesezení, neboli sněm. kde se 
diskutuje a usnáší o zásadních otáz
kách. Zástupci oblastních poradních 
kruhů (jednotlivé země) se ta^é pra
videlně scházejí, hodnotí a plánují 
svou činnost.
Z. Několikrát jsem se setkal se jm é
nem dobře známého skauta, Čecho- 
kanaďana dr. Velena Fanderlika . . . 
C: To byl velice záslužný člověk, zce
la oddaný věci, byl č inný téměř od 
počátků, ještě doma ve vlasti. Byl to 
velmi dobrý pedagog, vedl tzv. lesní 
školy, to jsou takové školy v přírodě 
pro vůdce. Za 2. světové války em ig
roval, potom znovu po osm ačtyřicá- 
tém. Tehdy byla tendence, aby po li
tič tí uprch lic i v Německu, které na 
tom po válce nebylo moc dobře, pře
sídlili za moře, do USA, Kanady a 
Austrálie. Tam se ovšem lidé rychle 
rozptýlili a během doby většina sku
pin zanikla. Dr. Fanderlík ale stále 
vydával skautský časopis Stopa. Když 
po osmašedesátém přišla další vlna 
uprchlíků, byl dr. Fanderlík opět 
k dispozici svou zkušeností a moud
rosti. Nebyl to jen teoretik, velice 
často jezdíval na prázdniny do Evro
py, navštívil skoro každý tábor, něja
ký den tam pobyl, učil děti spoustě 
věci, i malovat, hodně psal, svézkuše- 
nosti natáčel na kazety. Měli jsme ho 
velice rádi.
Z: Ty js i skautoval už v Českosloven
sku, že ano . . .
C: Už od svých jedenácti let. Nebyla 
to moc vhodná doba,' protože brzy 
nato, ve čtyřicátém roce, nacisti skau
ting u nás rozehnali, zrovna uprostřed 
letních táborů. Krátce potom, s urč i
tou zlomyslnosti přesné na 28. října, 
přišel oficiá lní zákaz. Musím dodat, 
že jsme se tenkrát přesto scházeli a 
pořádali různé podniky. V pétačtyři- 
cátém roce se skauting stal téměř 
masovou záležitostí — tahle idyla 
trvala jen 3 roky, pak přišlo další likvi
dování, tentokrát od červených moci- 
pánů, mnoho skautských činovniků 
bylo vězněno za svou činnost. Za 
Pražského jara se vše opakovalo, 
ovšem daleko rychleji, pak jsem 
emigroval, a pokračuji zde.
Z. Na začátku našeho rozhovoru js i 
podotkl, že skauting v Českosloven
sku je umlčen.
C: O ficiálně ano, ale existuji různé 
formy podzemní činnosti. Hodně za
pálených vůdců jsou činní pod hlavič
kami různých organizací, jako klubů 
turistů aj., kde jsou děti vedeny ve 
skautském duchu, i když nemají kro
je. nebo nosí jen jejich části. To pořád 
existuje, o tom dostáváme pravidelné 
zprávy
Z: Ve Švýcarsku. Německu a dalších 
zemich se pravidelně pořádají le tn i 
skautské tábory, například schwarz- 
waldský Glatt nebo Valendas v Grau- 
bůndenu. Sám jsem měl možnost



KAREL KUKAL — COOKIE

některé navštívit a musím přiznat, že 
na mě udělaly velký dojem, a ť už svým 
nádherným umístěním, nebo ce lko
vou kvalitou vedeni a programu. Ko
lik  dě ti tam obvykle jezdi, a na jak 
dlouho?
C: Většinou jde o třítýdenní pobyt. 
Ideálním číslem je pro nás asi 25 dětí, 
a to i z hlediska vůdce. Když je tábor 
větší, ztrácí vůdce příležitost k pravi
delnému osobnímu kontaktu. Někdy 
jsme mívali početně velmi silné tábo
ry, až 100 účastníků, to ovšem ve dvou 
turnusech.
Z: Většinou jsou to tábory smíšené? 
C: Pár let jsme dívčí a chlapecké tá
bořiště vedli odděleně, ale počty 
účastníků léty poklesly, a tak dnes 
máme smíšené oddíly. Když jsme je 
zavedli, vypadali jsme jako průkopní
ci, ale dnes je už například i ve švýcar
ském skautingu myšlenka koeduko- 
vaných jednotek přijímána.
Z: Jak se díváš na možnost výměny 
děti, například na účast skautů ze 
zám oří na vašich táborech?
C: Míváme tu občas zámořské skau- 
tíky, a cítí se u nás dobře. Když se se

jdou děti z různých zemi, jsou nuceny 
m luvit společnou řečí, tedy češtinou 
nebo slovenštinou, a to hodně přispí
vá k udržení jazyka, k vybudování 
slovní zásoby. V táborech, kde jsou 
výlučně děti žijící ve Švýcarsku, je 
lákavé používat jazyka hostitelské 
země, když čeština "nestačí". Vzá
jemné návštěvy slouží i výměně zku
šeností, kromě toho, že na děti dých
ne jin ý  světadíl, jin ý  svět . . .
Z: Chtěl bys ještě něco závěrem p o 
dotknout?
C: Co bych si z naši činnosti přál 
obzvlášť vyzvednout, jsou tzv. Svato
dušní exiloree. Tedy srazy českých a 
slovenských skautu-exulantů z celé 
Evropy. První bylo v německém Glat- 
tu, druhé také v Německu, tam se se
jde vždy slušná řádka dětí, bývá tam 
zajímavý program — závody, táborá
ky s pestrým programem, hodné se 
zpívá. Naše děti, na rozdíl od zdejších 
zpívají s gustem, jsou méně navyklé 
pasívní konzumaci hudby z různých 
Walkmanů a z televize, jsem spokojen
i se šíří je jich  repertoáru. Tato ex ilo 
ree hodláme opakovat i v budoucnu, 
je to moc hezká, pozitivní věc, kde se 
setkávají děti z různých zemí, pozná
vají se, a měří své síly.

Pozn.: Informace o skautských tábo
rech můžete získat na adrese: Karel 
Kukal, Hungerbergstr. 16/7, Zíirich, 
Switzerland. □

Spory o Česko
Mladá fronta, 27. prosince 1986

Sedmadvacátého listopadu se nám svěřil 
čtenář z Rožnova pod Radhoštěm  s tím, že výraz 
"Č esko" pociťu je  jako hanlivé označení pro 
Č echy a Moravu, m ající svůj původ v p rotekto- 
rátním  "Tscheche i". Na to  mu odpověděl dr. J iří 
Kraus, CSc., z Ústavu pro jazyk český ČSAV, že 
— stručné řečeno — je "Č esko" v pořádku, p ro 
tože, kromě jiného, vychází z přídavného jména, 
jako  například Polsko od polský, Slovensko od 
slovenský a podobně.

. . . Název “ Č esko”  nemá v naši řeči zrovna na 
růžích ustláno a ani do  budoucna v něm nevidím 
horkého favorita. Zdeněk Rathaus

DR. J lf t l KOLOMlNSKY

Krajanské noviny
vycházející ve Vídni, obsahují řadu perliček 
toho to  druhu:

. . . Krajan Brožák též poděkoval za velké po 
chopen i našich snah velvyslanectví CSSR, prá
vě tak Cs. ústavu zahraničním u a M atici s loven
ské a c itoval slova velvyslance inž. Venuty. na 
oslavě 40. výročí osvobozeni Rakouska a CSSR 
v Bohem ii, kde vysoce hodno til č innost Sdruže
ní a spřáte lených spolků, která je i důležitým  
příspěvkem  k vytvářeni a posilováni dobrých 
sousedských vztahů mezi Rakouskem a CSSR.

. . . Náš Slovan ve svém 83.letém období se 
vždy hlásil k rodné vlasti za Masaryka, za Beneše 
a dnes za dr. Husáka. Neboť myslíme, že kdo se 
nehlásí ke svému původu a staré vlastí, ztrácí 
pevnou půdu pod nohama.

M ajite l, vydavatel a nakladatel Sdruženi Ce
chů a S lováků v Raskousku, 1010 Vídeň, Dra- 
chengasse 3/13. Š éfredaktor M iroslav Brožák. 
O bjednávky Krajanských novin  v ČSSR přijím á 
a d is trib u c i provádí: Poštovní novinová služba, 
Dovoz tisku. J ind řišská  14. 125 05 Praha 1.

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

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

Objednejte si tuto nekonvenčni 
knihu na adrese:

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

Cena $7 nebo dobrovolný přispě- 
věk.

ODDÍL DR. v . FANDERLlKA FRANKFURT -  RUSSELHEIM



Tisk

Viktor Labský

Chvála ústředníhostranického tisku
V době, kdy jsem žil v Českosloven

sku, jsem Rudé právo nečetl. Byl to 
samozřejmé bláhový protest, protože 
jako zakuklený student žurnalistiky 
jsem se musel potýkat s věcmi ještě 
horšími Jinak jsem od chlapeckých 
dob věděl, že Rudé právo píše pravý 
opak toho, co si myslí většina soud
ných obyvatel republiky, a nejkrás
nější ilustrací tohoto postoje pro mé 
zůstává replika mého bývalého tchá
na, který na otázku: "Jak se máš?" 
odpovídal: "No. Rudý právo píše, že 
dobře.”

Znal jsem však člověka, kterého 
začátkem sedmdesátých let vyhodili 
z filosofie. Ten si Rudé právo kupoval 
denně, snad ho potřeboval jako kaž
dodenní dávku drogy. Říkal tomu 
trefně moje iritativum. A skutečně — 
vzrušovaly ho a popuzovaly zejména 
vn itropo litické komentáře, kde se už 
po tisící přežvykovaly a překonávaly 
důsledky krize ve straně a společnos
ti. Můj známý na to měl svou metodu. 
Červeně podtrhal všechny lži, oran
žově smyšlenky, žlutě polopravdy, 
zeleně nepřesnosti a modře to, co by
la pravda. Každý článek mu pak zářil 
vesměs jasnými barvami. Nejlepší na 
celém počínání však bylo to, že si tak
to zpracovaná čísla archivoval a ně
kdy se k nim vracel. Co se s ním na
konec stalo, přesně nevím, myslím, že 
se zpožděním mnoha let z republiky 
utekl. Stejně jako já.

A teď se konečně dostávám k jádru 
věci. Perverzní potěšení z četby Ru
dého práva jsem naplno vychutnal až 
zde, v Kanadě. Nic nevadí, že se mi 
jednotlivá čísla dostávají do rukou 
s přibližně měsíčním zpožděním. Nej
raději mám zahraničně politickou 
rubriku. Tam je člověk svědkem neví
daných kousků žurnalistické akroba
cie. Např. černoch, kterého upálili 
jeho radikální spoluobčané za pomo
ci staré pneumatiky, zemřel podle 
Rudého práva na následky surových 
policejních výslechů. Bitky mezi čer
nošskými kmeny v Jižní Africe jsou 
decentně vypuštěny. Uznávám, že to 
byl celkem banální příklad. Lepší byla 
zpráva, která tvrdila, že nemoc AIDS 
byla vyvinuta v laboratořích Pentago
nu, experimentálně vyzkoušena na li
dech a tak unikla mezi obyvatelstvo. 
Stranické myšlení má rádo podobná 
senzační odhaleni. Na jinou perlu mě 
upozornil kolega. Pod názvem “ Ne
horáznost" a v černém rámečku se 
majitel značky -zr- lakonicky, ale vel
mi zavile rozčiluje nad novoročním 
pozdravem  p rez iden ta  Reagana 
chartistům. "V mezinárodní praxi jde
o nehorázný příklad, kdy představitel

jedné země, která se v Závěrečném 
aktu v Helsinkách zavázala nevměšo
vat do vnitřních věcí jiných států, 
podněcuje skupinu občanu jiné země 
v podstatě k pokračování protistátní 
činnosti a k nezákonnému soustřeďo
váni inform ačních údajů pro potřeby 
cizích institucí." Brilantní logika této 
formulace by určitě neměla upadnout 
v zapomenutí, Řekl bych, že je v ni 
něco leninského, ovšem sám velký 
Vladimír lljič  by byl rozhodně rázněj- 
ší.

S četbou vnitropo litické rubriky je 
to jinak. Člověk musí být ve zvláštním 
rozpoložení, aby ho bavilo kutat se 
v šedivosti a nudě. Ale někdy se poda
ří vydolovat nechtěný záblesk humo
ru anebo fenomenální stylistickou 
konstrukci. Pár takových skvostů 
jsem našel. Co třeba věta: "Nezdravé 
jevy vedly k pasivitě, příživnickým 
tendencím, kariérismu, vlichocování 
se, vytíráni zraku." Anebo citace 
z jednoho rudoprávního úvodníku: 
"Měřítkem, na němž se jako na lak
musovém papírku projevuje postup 
tohoto společenského výchovného 
procesu, je náplň volného času."

Pamatuji se, že v Československu 
byl za bezkonkurenčního krále po
dobných volovin považován Vasil 
Bil'ak, kterému se připisovaly i výroky 
velmi anekdotické. Ale jak jsem zjistil 
v emigraci, Vasil nestagnuje a podle 
všeho se svými "ghostw riters" nejen 
úzce spolupracuje, nýbrž jejich hoto
vé texty asi také přísně koriguje. Jeho 
rozhovor pro Spiegel by byl ozdobou 
kteréhokoliv humoristického časo
pisu — a Rudé právo ho také hrdě 
otisklo na titu ln í straně. Na otázku 
Spieglu “ Považujete za možné, že by 
se v ČSSR demonstrovalo proti sovět
ským SS-20?" odpověděl: "Možná, že 
to nejsou ani žádné SS-20." Inter- 
viewer netaktně pronesl: ". . . snad 
SS-25." A na to ho Bil'ak podaroval 
touto moudrostí: "Kdyby tyto rakety 
byly u nás rozmístěny, aniž by 180 
kilometrů před našimi hranicemi stá
ly americké rakety, pak by naši lidé 
mohli být právem znepokojeni, ale 
tak tomu není. Naši lidé vědí, že rake
ty jsou v ČSSR rozmístěny jen proto, 
že u vás, ve Spolkové republice, jsou 
rozmístěny americké rakety. Potlou- 
ká-li se kolem domu zloděj, pak si č lo 
věk koupi další zámek nebo dokonce 
vlčáka."

Na podobné ocenění, jakého se Bi- 
1'akovi dostalo dávno, však ještě stále 
čeká osvícený Gorbačov a jeho tým 
literátů. Brežněv byl frázovitý a nudný, 
stejně jako Husák, zatímco Gorbačov 
evidentně patři do jiné doby. Přede

vším na mě zapůsobilo, že to s otevře
ností a pravdivostí myslí vážně. V no
voročním mírovém poselství k ame
rickému lidu řekl tato výsostné prav
divá slova: “ Jménem sovětského 
vedení mohu doplnit, že když vypra
cováváme politiku týkající se otázek 
války a míru, jsme vůči americkému 
lidu stejné čestní, jako vůči svému 
vlastnímu.” — Anebo když si vezmete 
Rudé právo z 9. září loňského roku, na 
první stránce hned pod retušovanou 
fotografií "genseka" stojí slova, která 
doporučuji číst s citem, jako báseň.

"Chceš-li mít vojenskou převahu, 
pak m oratorium  nepotřebuješ. 
Chceš-li pokračovat v horečném 
zbrojeni, zejména přenést je do no
vých oblastí, do vesmíru, pak morato
rium nepotřebuješ.

Chceš-li nové. dokonalejší druhy 
zbraní, pak je ti moratorium zcela 
k ničemu.

Spoléháš-li při řešení mezinárod
ních problémů na sílu a hodláš-li se 
uchylovat k diktátu a k vydíráni, pak ti 
moratorium také překáží.

Bojíš-li se čestné soutěžit s jiným  
společenským systémem v ekonom i
ce, demokracii, kultuře, v duchovním 
bohatství lidského života, pak ti mo
ratorium pochopite lně nevyhovuje.

Nestaráš-li se, co se stane s příro
dou, s životním prostředím lidí, pak 
budeš i nadále provádět jaderné vý
buchy.

Jestliže jsou pro tebe nenasytné 
choutky, mocipánů vojenského byz
nysu a všech, kdo jsou s nim spojeni, 
důležitější než mínění a životní zájmy 
stam iliónů lidi na celém světě, pak 
pokračuješ v jaderných zkouškách."

Od takových plamenných slov je 
jen krůček k angažované poezii. To. 
co se tiskne v kulturní rubrice, je další 
nevyčerpate lný zdro j š iben ičn ího  
humoru. Často se tam objevuji známi 
klasikové tohoto dobře placeného 
průmyslového odvětvi, Ivan Skála 
nebo Josef Taufer, ale vedle nich se 
hemži další, mnohdy ještě přič in livě j
ší. Třeba Michal Černík. Ivo Odehnal 
nebo Jaroslav Moucha. Ten poslední 
na mě zapůsobil snad ze všech nejvíc 
svou o rw e llovsky pojm enovanou 
básní "M inisterstvo krásy života". 
Ale nesmíte jít jen po smyslu slov, 
stoji za to si vychutnat také hodnotu 
jeho rýmů:

Až jednou bude všude komunismus 
a každá práce jenom radosti, 
pak život dostane ten pravý rytmus. 
A zkrásnit je j se stane velkou cti.

Pak velmi slavným resortem se stane
i m inisterstvo krásy života.
Vždyť objeví se formy nevídaně 
a fantazii nic již  nespoutá.



Umění

KOMÁR A MELAMID: PŮVOD SOCIALISTICKÉHO REALISMU

Ne, neznám ještě všechny podrobnosti 
a neklaďte m i o n ich otázky.
Jen vím, že přistup k nejvyššímu štěstí 
se neobejde n ikdy bez lásky.

Rudé právo v emigraci, to  je vzác
nost, která může mít mnoho funkcí. 
Ota Ulč vtipně upozornil na jehoan ti- 
nostalgické účinky. Pokud se vám ne
stýská, ale nadáváte na drahotu, vy
soké daně nebo na vládu všeobecně, 
Rudé právo vám skvěle poslouží jako 
sedativum. A kromě toho se s ním dá 
hrát báječná společenská hra. Pra
vidla jsou jednoduchá. Účastníci hry 
jsou vyzváni, aby si podle svých 
schopností představili souložící dvo
jic i. Pak jeden z hráčů vezme noviny 
a hledá titu lky, které by tuto předsta
vu vhodné komentovaly. Lze použít 
ja k é k o li česko s lo ven ské  nov iny, 
ovšem Rudé právo je prokazatelně 
nejlepší, zvláště jeho vn itropo litická 
rubrika.

Zde je několik ukázek, vybraných 
z jediného čísla 27. prosince 1985: 

Jak se rodí m ladý dělník 
Rozhodující je příklad velitelů 
Rozvíjíme činorodou aktivitu 
Využití pracovní doby 
Jeden ano, druhý ne 
Zkušenosti z práce internacionální 

brigády 
Přínos nejen zemědělství.

PR AŽ SK É  U ZE NÁ Ř ST V Í

638 Queen St. West, TORONTO, 
ON I., M6J 1E4

Tel.: (419) 364-1787

Marta Procházková

Soc Art v Calgary
Vstoupíte-li na výstavu v Glenbow 

Museum, Calgary, a první co uvidíte 
je obrovský portrét Lenina na průčel
ní stěně, samozřejmě se leknete. 
Ovšem, jste na výstavě Sots A rt a i 
když víte, kam jste šli, teprve zde vás 
s plnou silou uhodí, že to Sots je vlast
ně Soc.

Ó ano. ňekla bych, že výstava je 
navíc uspořádána rafinovaně, pro to
že hned první obraz (Bulatovova “Kra- 
sikovova ulice") je pustý socialistický 
realismus — ale stojí za to se na něj 
podívat dvakrát. Dovolte mi popis: 
chodník s ženskými jdoucím i z práce, 
vedle široký pás zanedbané trávy a za 
ním ulice; hladké, nezajímavé kostky 
činžáků a hranatá auta. Obrazu kra
luje mnohonásobné nadživotní Lenin, 
v barvách vyvedený na bílém panelu 
uprostřed té trávy; najednou máte 
pocit, jako byste všechny zobrazené 
lidi tam viděli zezadu — a skutečně, 
oni tak také namalováni jsou. A vy 
prostě víte, že pod tím modrým ne
bem se jen těžko dá dýchat.

Tento obraz dobře mohl projít cen
zurou (Eric Bulatov je také jediný au
to r z vystavovatelů dosud žijící a tvo
řící v SSSR a jeho díla jsou dvojího 
druhu — oficiální, a zde přítomný 
Sots Art). Ale právě v nutnosti tohoto 
druhého pohledu se skrývá patrně 
jediný nedostatek výstavy; že je totiž 
do důsledků srozum itelná spíše nám, 
Východostředoevropanům, nežli Ka
naďanům a Američanům samotným. 
Však i katalog si na to postěžoval.

Ale většina dalších děl, včetně Bu- 
latovových, už tak neviňoučká není. 
Stačí například jeho “ Obzor” — sku
pinka lidí, procházejících se pláží, kde 
je celý mořský horizont zakryt jedno
litým rudým pásem.

Čím dále na výstavě postupujete, 
tím víc je vám vše srozumitelnější. 
A bližší. Kosolapovova parodie kla
sického obrazu "Zuzana a starci", kde 
starci jsou reprezentováni Marxem a 
Leninem — to je přece humor přímo 
středoevropský, náš. Milé překvape
ní. Nebo barokní putti stejného auto
ra, prstíkem si ukazující na listině 
s nápisem Manifest, nalezené upro
střed ruin — v pozadí, z bouřlivě tem
ného nebe ovšem shlíží krvavě rudá 
hlava Leninova. I další autoři — Ko
már a Melamid — se klasickým para
frázím věnují s oblibou; za zmínku 
stojí je jich nádherný "Počátek socia
listického realismu", kde dokonale 
autentická Múza líbá pod římským 
sloupořadím na čelo Stalina.

Chce se vám smát nebo plakat?
Ovšem hlavní, někdy i monumen

tální díla výstavy jsou důsledně vytvo
řena v duchu socialistického umění
— toho, jehož stylem se vyznačuje



například hala pražského Smíchov
ského nádraží, pamatujete-li se ještě. 
Ačkoliv jsem toto veledílo spatřila 
poprvé v čistém a nevinném věku 
osmi let, už tehdy jsem je považovala 
za hrůzně ošklivé a trvám na tom do
dnes. Nicméně zde je socialistického 
realismu použito záměrně, pro účely 
imitace, převrácení sovětských mýtů 
a posunutí kontextu — váš úlek tedy 
netrvá dlouho. Co je naprosto realis
tické, snad už ani ne socialisticky, 
je soubor portrétů Leonida Lamma, 
portrétů z vězení — z gulagu Butyrky
— kde vidíte soudce, prokurátora, 
plukovníka (a ani by to pod nimi ne
muselo být napsáno), spoluvězně, a 
pak portrét, který mi připadal nej
smutnější: hlídač Nikolaj. Je tu dva
krát — jednou na celkovém obraze 
dveří cely, kde na vás nakukuje špe
hýrkou jakási odporná tvář, a podruhé 
ona sama, zvětšená na samostatném 
obraze. A je v ní všechno — krutost, 
tupost, poslušnost. Snad i smutek. 
Víc už opravdu nemusíte vědět; někdy 
je obraz pádnější než celá kniha.

A je to taky člověk. Zamrazilo mě.
Ale i hříčky se najdou. Lenin na pla

kátě Coca-Coly, nebo egyptský reliéf 
(obojí Kosolapov), kde bohové pře
dávají faraónovi s hlavou Lenina kro
mě poselství i srp a kladivo. Poněkud 
vážnější hříčky přináší tvorba Leonida 
Sokova, totiž nahrubo přitesané dře
věné plastiky, namnoze mobilní — jak 
se vám líbí například sousoší Stalin- 
H itler, kteří ve střídavém rytmu buší 
kladivy do už i tak dost pomláceného 
globusu? Nebo dřevěná Aurora, z je
jíhož komína spolu s kouřem stoupá 
velice sprosté slovo?

Nelze a také není účelem popsat 
všech šedesát vystavovaných děl; 
musím se však ještě zmínit o skupině 
Kazimír Passion, jejíž tvorbu tu zastu
pují pouze fotografie, rekvizity a video 
(což je škoda) — Kazim ir Passion je 
totiž skupina divadelní, která na kla
sických rekvizitách ironizuje klasicky 
dutý průběh kom unistických kongre
sů a nezapomene zahrnout vskutku 
veškerou symboliku, až po primaba- 
lerinu tančící s kašírovaným Leni
nem.

Mimochodem, ten gigantický Lenin 
v průčelí je jejich, ale nezapomeňme 
dodat, že před ním stojí rakev.

Slušelo by se pravděpodobně pro
mluvit o tzv. “ největším dojm u” z této 
pozoruhodné výstavy, ale lituji, ne
uvedu zde žádné dílo jmenovitě. Co 
na mézapůsobilo nejvíc, byla právě ta 
příbuznost myšlení, jemnost ironie — 
to, co bychom oprávněně čekali na 
podobné výstavě našich umělců, kte
rou bohužel postrádáme. Při všech 
současných diskusích, oblíbených 
na stránkách časopisů, o “ ruské po
vaze", si přece jenom říkám, že pova
ha lidí je v podstatě všude stejná, totiž 
dvojí: ta, která se snaží ubližovat z po
zice moci a ta, jež si to dá nebo nedá 
líbit. Záleží ovšem na počtu, kolik je 
kterých a kolik v té druhé převažuje:

LEONID SOKOV: STALIN AND HITLER

je však zajímavé, že obě skupiny jsou 
velmi často příslušníky jednoho náro
da. Že tedy tohle všechno dělají Ru
sové Rusům.

A Češi Cechům.

Fakta o výstavě Sots Art:
Pořádá: The New Museum of Con- 
temporary Art, New York (12.4.-12.6. 
1986).

V současné době: Glenbow Museum, 
Calgary, Canada (18.11.86-20.1.87). 
Následuje: Everson Museum of Art, 
Syracuse, N.Y. (2.2.-23.3.87). 
Vystavující umělci: Eric Bulatov, Víta
ly Komár a A lexander Melamid, A le
xander Kosolapov, Leonid Lamm, 
Leonid Sokov, Skupina Kazimir Pas
sion.
Hostující kurátor: Margarita Tupitsyn.

KAZIMÍR PASSION: KOMUNISTICKY KONGRES



Stan Fylko: 
Tvorba bez kompromisů

Nad obrazy slovenského umělce 
Stana Fylka stačí postát jen chvíli, 
aby si člověk uvědomil, že má před 
sebou umělecké dílo neobyčejné kva
lity a závažnosti. Není možno se dobře 
ubránit strhujícím u dojmu tém ěř 
agresivní' urgence, který i nepřipra
veného pozorovatele okamžitě upou
tá a který jej nutí se k Fylkově výpově
di nějak vyjádřit, třeba i proti své vůli. 
Námět (často abstrahující), c itlivý  vý
běr barev a dokonalost kompozice 
jsou instrum enty, kterým i na nás 
umělec útočí a klade otázky — často 
takové, jim ž bychom se rádi vyhnuli, 
před nim iž bychom si přáli někam 
h luboko se schovat.

Fylko (některá díla podepisuje též 
Filko) není na umělecké scéně nezná
mou velič inou. Po ukončení fo rm ál
ního studia umění v Bratislavě (vy
sokoškolský diplom , 1965) se začíná 
jeho bohatá a široce rozvětvená umě
lecká činnost, zahrnující malbu, grafi
ku, kresbu, objekty a konceptuální 
umění, jakož i sérii happeningů. Fyl- 
kova díla jsou zastoupena v řadě ga
lerií v Evropě a Severní Americe, včet
ně new yorského G uggenheim ova 
muzea. Fylko vystavoval kromě Čes
koslovenska a zemí východní Evropy 
také ve Francii, Itálii, Švýcarsku, záp. 
Německu, Japonsku a USA. Jeho po
slední dvě výstavy byly v New Yorku 
(Wiesner Gallery a Project Studio 
One, obě 1986), kde umělec v součas
né době žije.

Fylkovo umění není uměním kom
promisů. ať po litických či ekonom ic
kých: v Československu, přes neustá
vající perzekuci, se výtvarník pravi
delně účastnil neoficiálních výstav 
o rg a n izo va n ých  u n d e rg ro u n d e m , 
některé z nich se pořádaly i v Maďar
sku, Polsku a Jugoslávii. Nakonec se 
rozhodl k em igraci na Západ — ani 
tam však, jak se zdá, není ochoten 
k výprodeji talentu. Jeho pronikavá, 
expresionismem inspirovaná, nicm é
ně však zcela osobitá plátna strhávají 
přikrášlující nátěr optim ism u z poně
kud smutnější skutečnosti a odhalují, 
někdy až brutálně, prázdnotu a pro
lhanost mnoha konvenčních hodnot 
a póz (vynikajícím příkladem poslou
ží např. nedávná série olejů s téma
tikou inspirovanou sym bolikou sochy 
Svobody). Fylkovo dílo odkrývá ne
poznanou krásu a úděsnost světa 
v němž žijeme, a zároveň provokuje 
lidi nasycené a spokojené, vrací jim 
je jich pochybnosti, sundává jim  jejich 
zplošťující brýle. Západ  přináší na 
stránkách tohoto čísla několik repro
dukcí ze současné tvorby tohoto 
pozoruhodného umělce.

Jan Uhde
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Sport

CROSSCOUNTRY GOLF

Václav Táborský

Nejkrásnější hra na světě
na tom pěstěném trávničku), a nezka- 
zite-li swing čili švih. Praváci švihají 
s nataženou levou rukou. Odchýleni 
od ideální křivky o pouhý centim etr 
vlevo, vpravo, dolů či nahoru má za 
následek špatný úder a často zbyteč
nou ztrátu vzdálenosti. Nejdůležitěj
ším předpokladem je tedy vycvičit si 
svalovou paměť, abyste vedli hůl 
přesně to lik m ilimetrů od zem ě,jako 
jste to udělali při cvičném švihu. Svih- 
nete-li mimo, ani gentlemani se ne- 
zdrží úsměvu či úšklebku, protože 
vypadáte pitvorně. Tak jsem se za
choval v několika úderech po sobě 
před třemi lety na Floridě, kde moji 
spoluhráči náhle padali k zemi, dostá
vali žaludeční křeče a jen ti nejsluš
nější předstírali, že si převazují tka
ničky. Když jsem se jedním úderem 
nestrefil, zkusil jsem to znovu a znovu 
a znovu, takže jsem tam mlátil pažemi 
jako vyřazený větrný mlýn. Tato 
politováníhodná historka je ještě 
dodnes rekonstruována na mnoha 
torontských společenských událos
tech.

Proč nejkrásnějši?
Dva ostřílen i hráči se vrátí po hře do 

klubovny. Jeden se zhluboka napije  
piva a pak uzná:

“ To bylo od  vás opravdu hezké 
gesto, u té deváté jamky. Když je l

Účelem hry je zasáhnout 
míček přímo, daleko a ne 
příliš často.

Když se někteří kamarádi dozvědí, 
že jsem se dal na golf, mohou se smí
chy potrhat. Odpouštím jim, neboť 
nevědí, co činí. Kdysi jsem sám byl 
neosvícený. Když v r. 1963 dala Mezi
národní federace sportovních novi
nářů cenu golferovi A rnoldu Palme- 
rovi jako nejlepšímu sportovci roku, 
mohl jsem se smíchy potrhat. Jak, 
myslel jsem si (tehdy bláhový), mo
hou pokládat za sport procházku 
parkem, spojenou s občasným švih
nutím klacku? Dnes jsem uvědomělý. 
Proto musím se skrom ností in form o
vaného zasvětit i ty zbloudilé duše.

Tak zaprvé — golfové hřiště je dlou
hé 6-7 km. Se vším všudy tedy máte 
zaručen nejméně desetikilometrový 
výšlap. A zadruhé — kromě chození 
je třeba popohnat i tu bílou potvoru, 
•golfový míček. Tzv. "par” průměrné
ho hřiště, čili počet úderů, které dobrý 
hráč potřebuje na prohnání míčku 18 
jamkami, je kolem 72. Jelikož většina

z nás jsou nikoliv profesionálové, ale 
amatéři, drnaři (duffers — vykopávači 
drnů), počítejme během jedné hry sto 
úderů (a jak jsem rád, když se mi to 
povede zahrát pod sto!). Se všemi 
cvičným i švihy je to 200-300 nároč
ných, nepřirozených, ale přesně sta
novených a účelných swingů s jed
nou z mnoha golfových holí. A to je 
fyzicky tak náročné, že si to laik oprav
du nedovede představit.

Jako celé hřiště, má i každá jamka 
své "par” . To je tři, čtyři anebo pět 
úderů (podle vzdálenosti, od 120 do 
600 metrů), které dobry hráč potře
buje, aby dostal míček od startovní 
čáry (tee) přes pole či louku (fairway) 
na pěstěný, krátce střižený záhon 
(green) s vytouženou jamkou (hole). 
Tady musím připomenout, že “ nemá
te udeřit příliš často". Uděláte-li 400- 
metrovou jamku "par 4” skutečně za 
par, připadáte si nejméně jako Sta- 
chanov, Lindberg nebo jiné kladné 
typy světových dějin. Podařit se mů
že, zvolíte-li správnou hůl pro každou 
vzdálenost (dřevěné na dálku, ocelo
vé na přesnost, tzv. putter pro údery



kolem ten pohřební průvod, tak jste 
sm ekl a chvilku postá l.”

"Nojo, co se dalo dělat? Sedma
dvacet let m i byla dobrou a věrnou 
ženou  . . . ”

Proč je go lf nejkrásnější hra na svě
tě? Protože ji hrajete v přírodě, ale ne 
tak ledajaké. Golfová hřiště jsou vět
šinou postavena v nádherných mís
tech, která jsou kom binací lesů, par
ků, ůdolf, potoků a rybníků. To je 
důvod estetický. Pak jste také obklo
peni přírodou, pozorujete zvěř, závisí
te na počasí. Nejvíc je na golfových 
hřištích kanadských d ivokých husí. 
Vědí, že tam najdou tu nejlepší trávu 
k pasení. Jsou na go lfis ty  zvyklé, ale 
ke hře nevšímavé. Naštěstí se nepo- 
smívají špatným úderům. Jedinou 
nevýhodou pro sportovce je šlápnutí 
do jednoho z je jich  kluzkých hovínek. 
Kromě husí můžete často zahlédnout 
mývaly, jestřáby, sokoly, drozdy, 
pstruhy a ondatry.

Počasí není tak neutrální jako ta 
zvěř. Dobrý sportovec hraje za kaž
dého nečasu. Jednou jsme s kamará
dem Tomášem byli zastiženi prudkým 
deštěm, který se změnil v průtrž mra
čen. Lilo tak hustě, že jsme neviděli, 
kam ty míčky letí. Hledali jsme je po
dle citu. Známky, které jsem měl v pe
něžence, už nebyly k použití, vyšší 
dolarové bankovky jsem však vysušil. 
S Davidem jsme hráli poslední den 
v listopadu, když začalo sněžit. Napřed 
jsme vyměnili bílé míčky za barevné, 
ale i na ty se začal nabalovatsníh.Tak 
jsme m látili holemi do míst, kde se 
pod čerstvým prašanem skrývala ně
jaká význačnější boule. A dohráli 
jsme.

O tom hlavním důvodu, proč je golf 
tak přitažlivý, se dovíte v následující 
kapitole.

Demokratický sport
“Harry, ty js i z tra til ten zatracenej 

míček už několikrát. Napřed v lese,

pak ve vysoký trávě. Teďka zapad ně
kam do močálu. Už se na to h ledáni 
vykašli."

“Kdepak, to nejde, to je  m ůj šťast- 
nej m iček."

Neznám jiný  sport, který by byl tak 
dem okratický jako golf. A to proto, že 
spolu mohou hrát profesionálové i 
amatéři, hráči zkušení i kopáči drnů. 
Existuje to tiž  tak zvaný handicap. 
Abych tu složitou věc zjednodušil, 
popíšu ji stručné. V podstatě každý 
hráč zahraje nějaké skóre. Dobří hrá
či dosáhnou těch zmíněných 72 úde
rů, když jim  to jde. Mně, golfistovi sice 
slabému, ale nadšenému, se vloni 
podařilo  třikrá t zahrát pod sto. Takže 
bych si dejme tomu na utkání s Jac- 
kem Niklausem počítal 98, mínus 
jeho 72 — můj handikap by byl 26. 
Jack třeba neměl dobrý den, udělal 
78. Mně se taky moc nevedlo, ale za
hrál jsem za 102 — a tak jsem toho 
"zlatého medvěda” porazil. Golfový 
handikap je příkladem demokracie 
v praxi.

Kromě toho je go lf v severní Am eri
ce sportem tém ěř lidovým. V Evropě 
je to hra jen pro bohaté, asi něco jako 
bylo lyžování před 2. světovou válkou. 
Členství v klubech stojí obvykle něko
lik tisíc dolarů ročně, a veřejných 
hřišť je m inimálně. Poplatek za hru je 
předražený. V USA a v Kanadě se platí 
průměrně 10-15 dolarů za hru, což je 
hodinový plat prům ěrného dělníka. 
A hřišť je plno. Kolem Toronta je 125 
golfových klubů, z toho 84 veřejných.

Výchova charakteru
"Na ko lik úderů js i tu?"
"Na dva."
"Na dva? Prosím tě, vždyť já tě viděl 

šestkrát švihnout ho lí!"
"Nojo, ale čtyřikrá t jsem s n i praštil, 

abych zabil toho chřestýše."

Protože partneři se vždy po prvním 
úderu rozejdou, aby hledali své míč

ky, často hrají daleko od sebe. A je li
kož go lf je sportem gentlemenů, oče
kává se, že každý se k počtu svých 
úderů přizná. Počítá se samozřejmě
i zamýšlený švih, který minul míček. 
Kromě toho jsou trestné body. Když 
je pozice nehratelná (u paty stromu, 
uprostřed hustého keře, ve vodě), 
můžete míček vyndat, ale připočítáte 
si jeden trestný bod. Za ztracený mí
ček (na dně rybníku, v lese) to jsou 
dva body, a tak podobně. Takže to 
svádí. Jen povahy silné a zocelené se 
vyhnou snaze ubrat bodík tu či onde. 
Ale je to nutné. A tak se golfem zlep
šuje vaše povaha, protože si nemůže
te lhát do kapsy, nemůžete se vydávat 
za lepšího než jste. Hlavně proto, že 
byste si tím vlastně snížili handikap — 
a to by byla nevýhoda.

Dalším příspěvkem golfu k výchově 
nového kapita listického člověka je to, 
že vás hra naučí skrom nosti. Platí 
to tiž stejná zásada jako pro show- 
business: jste jen tak dobrý, jako vaše 
poslední dílo. Co jste napsal, zahrál, 
zrežíroval předloni, to už n ikoho ne
zajímá. A tak se může stát, že ačkoli 
hrajete za 90 úderů třikrá t do měsíce, 
jednou zahrajete 118. Tak si uvědo
míte, že v golfu stejně jako v životě 
platí jen přítomnost.

Historky z 19. jamky
Nevěsta v bílých šatech doběhne 

k 17. jamce, odhrne závoj íček a lítos
tivě se rozkřikne: "Jamesi, jaks m i to 
m ohl udělat? Všichni čekají v kostele 
už dvě hodiny!"

Golfista udeř i  do míčku a pak se 
důstojně narovná:

"Ale Gladys, já ti to řekl ne jednou, 
ale několikrát: jen když bude pršet!"

Jak jsem poznamenal, v golfu exis
tu je pouze 18 jamek. A co je ta legen
dární 19. jamka? Bar v klubovně pře
ce. Tam si nemluvní hráči konečně 
popovídají jako rybáři: jakou rybu 
mohli chytit, jaký úder se jim málem 
podařil. V poslední kapitolce jsem 
vám tedy vybral několik zajímavostí a 
vtipů z té devatenácté jamky.

Když se hráči nevede, často si po
myslí: kdybych to házel rukou, tak 
bych na tom byl lip. Abyste věděli, 
světový rekord v házení míčku místo 
tlučení holemi je84 hodů na 18jamek. 
Je platný už 18 let.

V ložn ic i zvoní telefon.
"Miláčku, můžeš to zvednout?"
"Jistěže, Jiříku. To je asi m ůj m an

žel. Haló?"
"Ahoj, žen Íčko. Ono je tak pěkně, 

že jsme se rozhodli sehrát ještě jedno  
ko lo ."

"Ale to je O.K. S kým dneska hra
ješ?"

"Se svým kamarádem Jiříkem ."

. jm
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Skutečná historka (jako ostatně 
všechny v tom to článku): Když paní 
Pritchardová zjistila, že její míček leží 
na živé krajtě tygrovité, musela se jit 
poradit do klubovny Southern Count- 
ry C lubu v Rhodésii. Majitel nejdřív 
prolistoval knížku pravidel, a pak jí dal 
pušku. Jeho rada byla: Když tu krajtu 
zastřelíte, můžete hrát míček ze hřbe
tu toho mrtvého hada bez ztráty bo
du.

Nic nezvyšuje vaše golfové skóre 
tak jako svědek.

Golf má samozřejmě svou term ino
logii. Když zahrajete pět úderů na 
jamce, která má “ par 4” , říká se tomu 
“ bogey". Šest úderů by bylo "double 
bogey” . Na horší skóre se slušný č lo 
věk neptá. Obdobně platí, že o jeden 
úder méně než par je “ ptáček", čili 
“ b ird ie” . “ O rel” čili “eagle” je možný 
jenom na jamkách, které mají par 5. 
A “eso" čili “ace” neboli "hole in one” 
je možné jenom na jamce, která je 
par 3. Ta esa se ohlašují a zapisují do 
análů klubu. Kom pjútr vypočítal, že 
eso se podaří jednou za každých
10.000 pokusů. Ze všech těch výrazů 
si zapamatujte jen "bird ie", toho ptáč
ka, který je o 1 úder lepší.

V Královském golfovém klubu v L i
verpoolu bylo nedávno vyvěšeno 
oznámení, že členové si mohou při
nést pušky, chtějí-li dostat svého 
“ ptáčka” . Vrány na hřišti si totiž na
vykly krást golfové míčky a unášet je 
do nedohledna.

Když dr. Harry Goldner připravil 
míček na sedmé jamce v Panama City 
na Floridě, tak si velice přál dostat 
"ptáčka” . Místo toho dostal rybičku. 
Jeho míč byl zanesen do rybníka, kde 
zasáhl dvoukilového pstruha, který 
plaval u povrchu. Dr. Goldner sice 
ztratil míček, ale vytáhl pstruha a 
upekl si ho k večeři.

"Moje žena řekla, že když nepřesta
nu hrát golf, tak že mě opustí."

‘‘No to je blbý. Co uděláš?"
"Co se dá dělat — bude m i zatrace

ně chybět."

Už několikrát jsem hrál 36 jamek za 
den místo 18. To si pak člověk přeje 
lehnout si na kanape, dát si gin s to 
níkem a vyčkat v té poloze do večeře.
V r. 1938 se dva hráči v Chicagu vsa
dili, kolik rund se dá udělat za den. 
J. Ferebee trval na tom, že je možné 
sehrát osmkrát 18 jamek mezi výcho
dem a západem slunce. Asi věděl o 
čem mluvil, protože se mu to podaři
lo. Jeho průměrné skóre bylo 83 úde
rů. Ferebeeho protivník v sázce pro
hrál půlku farmy ve Virginii.

Skupina Japonců dohraje utkáni. 
Jeden z nich je tak znechucen svou 
mizernou hrou, že hod i míček do lesa, 
přelom í na koleně poslední hůl, kte
rou použil, a hod i všechno vybaveni 
do rybníka vedle poslední jamky. Pak

jde do šatny, podřeže si žily, udělá 
uzel na ručníku a pověsí se na p o tru 
bí. V tom okamžiku vejdou do šatny 
jeho spoluhráči. Jeden z n ich se ze
ptá:

"Chceš si zahrát zítra?"
Sebevrah se okamžitě odváže, 

seskočí na zem a dychtivě se zeptá:
"No jistě. V ko lik hodin?"

Ferebeeho rekord 144jam ekzaden 
samozřejmé nedal lidem spát. Aby se 
tento problém vyřešil jednou provždy, 
rekordmanův m ilionářský přítel se 
rozhodl financovat golfový maratón. 
Byl by to rekord, který by prakticky 
už nikdy nemohl být překonán. Najal 
soukromé letadlo, doktora, zdravotní 
sestru, soudce a počítače skóre. Jeho 
plán byl sehrát 600 jamek v osmi 
městech za čtyři dny, čili nejméně 
144 jamek za den. Rekorman musel 
projít celé hřiště za každého počasí.

Po ty čtyři vyčerpávající dny Fere
bee hrál golf směrem na východ, od 
Los Angeles až do New Yorku. První 
ráno sehrál 84 jamek v Los Angeles a 
81 ve Phoenixu (Arizona) téhož odpo
ledne. Druhý den den prošel osmkrát 
golfovým i hřišti v Kansas C ity a St. 
Louis, třetí den sehrál 72 jamek v M il- 
waukee a 72 v Chicagu, poslední den 
prošel čtyřikrát hřištěm ve Philadel
phii a čtyřikrá t v New Yorku. Končil 
hru za umělého osvětlení. Když světla 
zhasla, pomohl mu štáb klubu s bater
kou. To poslední kolo sehrál za 96. 
Ferebee ušel za 4 dny 260 km a ztratil 
10 kilo naváže, ale vyhrál 25.000 dola
rů. To byly ovšem předválečné dolary. 
Jeho nejlepší skóre bylo 75, nejvyšší 
99.

A nakonec ještě uvedu nejdelši 
golfovou anekdotu, kterou znám.

Am erický turista v Maroku byl na 
golfovém hřiš ti postižen nesnesitel
nou bolesti zubů. Odkvačil tedy k nej- 
bližšimu dentistovi, který ale nevypa
dal příliš spolehlivě.

“M ohl bych si prom luvit s nějakým  
vašim pacientem, který by vás dopo
ruč il? "

"Samozřejmě," řekl m arocký den- 
tista. "Tady máte telefon na jednoho  
pána z New Jersey, kterému jsem vlo
n i dělal č tyři p lom by."

Američan zavolá do New Jersey a 
vysvětli svůj problém.

"No," řekne ten bývalý pacient za 
mořem, "m inulý týden jsem hrál golf. 
Jeden z těch, co hrá li za naši partou, 
mě tre fil míčkem. Přímo do varlat."

Američan je trochu vyveden z miry. 
"To je velice smutné, samozřejmě, 
ale co to má společného s tim maroc
ký m zubařem?"

"No to bylo poprvé za poslední rok, 
co mě ty zuby, které m i spravoval, 
přestaly bo le t." □

Fórum

Na pravou míru
Když jsem před časem napsal člá

nek pro Západ č. 3/86, ve kterém jsem 
popsal některé poněkud ne'pěkné 
zkušenosti se sponzorskou organi
zací WRRS, dal jsem předem článek 
přečíst některým z "čerstvých" uprch
líků, ale i těm, kteří tu žijí už několik 
let. S kritickým  obsahem, až na ně
které drobnosti od lišných zážitků, 
souhlasili do jednoho. Také oni už 
měli za sebou tu horší, tu lepší zkuše
nosti se svými sponzory, někteří se 
v té době s nimi dokonce soudili. Byli
i tací, kteří pravili: Kdybych to psal já, 
bylo by to ještě ostřejší, po tom, co 
jsem zažil(a). A zároveň mě přesvěd
čovali, abych článek neuveřejňoval, 
neboť podle starého přísloví — po
trefená husa se prý vždy nejhlasitěji 
a nevybíravě ozývá. A pokud nemám 
kůži h ro š í. . . Hroší kůži sice nemám, 
ale iako spisovatel a public ista jsem 
nemlčel k nepravostem, páchaným 
na mně a mých bližních v Českoslo
vensku (proto jsem musel utéci, přes
tože jsem si útěk do anglicky mluvící 
země dlouhodobě neplánoval a ne
naučil se předtím perfektně anglicky, 
jak to po uprchlících žádá pan Tomá
nek), domnívám se tedy logicky, že je 
mou povinností nemlčet k hloupostem 
a nejapnostem ani zde ve svobodné 
zemi. A konečně — jsem rád, že můj 
článek kromě jiného donutil zased
nout a napsat příspěvek do českého 
časopisu i paní Želmíru Živnou, bý
valou novinářku Světa v obrazech, 
která po příchodu do USA prohlásila, 
že do emigrantského tisku přispívat 
nebude, protože by "zradila své čte
náře doma" (které asi?). Do této doby 
to pečlivě dodržovala — a stejně peč
livě se neangažuje ani jinak, poučena 
zřejmě z Československa, že se to 
nevyplácí. Inu, co naplat, jinak vidí 
situaci obyčejný uprchlík, jinak je 
nahlížena z křesla vedoucích či pra
covníků organizace, byť také uprch
líků, avšak "jiné kategorie", jak pravil 
jeden z nově příchozích, jehož zku
šenosti nebyly také právě nejlepši. 
Ale abych nyní přešel k příspěvkům 
samotným — při je jich čtení mi p ři
padalo, že se nacházím někde úplně 
jinde. Tak dalece připomínají svými 
obraty i podivnou argumentací spíše 
jisté vývody Rudého práva. Zejména 
rady pana Soltyse, který se domnívá, 
že místo snahy o kritiku či ochrany 
nově příchozích uprchlíků bych se 
měl zajímat o problémy hladu v Etio
pii. Přiznávám se, že v době po pří
chodu do Ameriky mne skutečně tyto 
problémy nezajímaly — musel jsem 
se starat, jak a kde sehnat práci ve 
městě, přeplněném uprchlíky z Asie, 
kde sehnání jakékoli práce je otázkou
i dlouhých měsíců. Doby, kdy bylo lze 
nalézt práci ze dne na den už dávno



patří do říše pohádek — to by měla 
vědět zejména paní Ch. Kerkmann, 
jako jedna z vedoucích pracovnic 
WRRS. Právě tak, jako jí bylo známo, 
že pracovníci organizace jednají 
neseriózně, lžou do očí nám i našim 
tlum očníkům  i pracovníkům jiných 
organizací a úřadu sociálního zabez
pečení, “ hráli nám na nervy” , svá 
nesmyslná nařízení měnili ze dne na 
den, o svých slibech druhého dne nic 
nevěděli, vysmívali se nám do očí. 
Tedy do slova a do písmene jednání, 
které předpokládá slepou a bezpod
mínečnou poslušnost bez ohledu na 
normální rozum, vztah otroka a o tro 
káře. Za takovou službu, pane To
mánku, skutečně nemohli očekávat 
příliš našeho vděku a proto s námi 
také “ jako s nem luvňaty” rozhodné 
nejednali. Na starostku paní Feinstein 
jsme se obrátili o pomoc až ve skuteč
ně nejvyšší nouzi, kdy nám (asi po 3 
měsících pobytu, n ikoli po roce, jak 
tvrdí paní 2ivná) bezprostředně hro
zilo vinou našeho "laskavého” spon
zora, že nebudeme moci zaplatit ná
jem a půjdeme spát a žebrat na ulici.
V té době jsem navštívil několikrát i 
paní Živnou v je jí organizaci, a o celé 
situaci ji informoval. O práci, jakékoli, 
nevěděla ani ona, prý ji nesežene ani 
pro své svěřence. Pisatelé (myslím, 
že pan šoltys), hovoří o pobytu v Trais- 
kirchenu. Jistě tedy ví, že sponzorské 
organizace se právě tam předhánějí 
v získávání “dušiček". V případě WCC, 
jejíž jsme se stali členy, to byli i najatí 
náhončí, Češi, placení dokonce za tu 
to činnost. Často se o tom hovoří mezi 
uprchlíky, n ikdy se o tom nepíše ani 
nepsalo. Právem tedy vznikají po
chybnosti o čistě nezištné činnosti 
atd. Snad to tak není, ale kdo to zavi
nuje?

Jak správně předpokládá pan Šol
tys, mnozí z uprchlíků se učí anglicky 
při pobytech v lágru či na penziónech. 
Mohu ho ujistit, že jsem k nim patřil — 
avšak mohu ho rovněž ubezpečit, že 
málokdo z těch, které jsem znal, se 
dobře naučil jazyk už tam. Pokud to 
zvládl bez předchozích znalostí, sme
kám před ním.

Z pisatelů, kteří tak rozhořčeně a 
s poněkud, mírně řečeno, chatrnou 
argumentací psali své rozhořčené 
ohlasy na můj článek, aby roznesli na 
kopytech smělce, který se odvážil 
dotknout se posvátných úřadů, k riti
zovat blbost a mstivost, si žádný ne
všímá zásadních a dokazatelných 
nešvarů, které jsem napadl, zato se 
mohou uzlobit nad tím, že jsem Ame
riku nazval poněkud literárně “zemí 
kovbojů a Indiánů” . Ale tou přece je a 
doufám, že ještě dlouho zůstane. 
Vždyť, jak mi řekl jeden z přátel, kdy
bychom nebyli alespoň trochu, třeba 
jen tajně pod kůží, romantiky, nikdy 
bychom sem nepřišli aseděli bychom 
někde za pecí. Zatím se dohadujeme, 
zlobíme, píšeme. A to je právě také 
svoboda, ať už chceme či ne. Snad se 
jednou domluvíme. Vladimír Křiž

Severoamerická vystoupení 
Waldemara Matušky

V dubnu až červnu 1987 se Waldemar a Olga Matuškovi představí v novém 
programu v těchto místech v USA a Kanadě:

1. Neděle 19. dubna
2. Středa 22. dubna
3. Pátek 24. dubna
4. Neděle 26. dubna
5. Středa 29. dubna
6. Pátek 1. května
7. Sobota 2. května
8. Úterý 5. května
9. Sobota 9. května

10. Neděle 10. května
11. Úterý 12. května
12. Pátek 15. května
13. Sobota 16. května
14. Pondělí 18. května
15. Středa 20. května
16. Sobota 23. května
17. Neděle 24. května
18. Úterý 26. května
19. Čtvrtek 28. května
20. Pátek 29. května
21. Neděle 31. května
22. Úterý 2. června
23. Čtvrtek 4. června
24. Pátek 5. června
25. Sobota 6. června
26. Úterý 9. června

Houston, Texas 
Dallas, Texas 

Oklahoma City, Oklahoma 
Denver, Colorado 
Phoenix, Arizona 

San Diego, California 
Los Angeles, California 

San Francisco, California 
Seattle, Washington 

Vancouver, British Columbia 
Kelowna, British Columbia 

Edmonton, Alberta 
Calgary, A lberta 

Regina, Saskatchewan 
Winnipeg, Manitoba 

Ottawa, Ontario 
Montreal, Quebec 
Toronto, Ontario 

Kitchener, Ontario 
Detroit, M ichigan 
Chicago, Illinois 
Cleveland, Ohio 

New York, New York 
Cheshire, Connecticut 
Boston, Massachusetts 

Washington, D.C.

Bližší inform ace zájemci obdrží od místních pořadatelů, kteří zajišťují orga
nizaci a propagaci představení.

Novou gramofonovou desku Waldemara Matušky, která již vyšla, lze objed
nat na adrese: DE-MAR, P.O. Box 8596, Madeira Beach, Florida 33738, USA. 
Deska stojí US$ 9.95 plus poštovné, obal a manipulace US$ 2.50 (USA, Ka
nada) nebo US$ 4.50 (Evropa a ostatní svět).

Truchlit pro něj nebudeme
Plzeňská Pravda, 11. září 1987

. . .  V časopise Gram orevue č. 3 z letošního ro
ku je interview  s W. M atuškou. M im o jiné  se 
v ném říká, že loni up lynu lo  25 let od chvíle, kdy 
se na prknech divadla Sem afor poprvé tento 
interpret objevil. Od těch dob jeho hvězda s tou 
pala vzhůru, až si našla stá lé  m ísto na pěveckém 
nebi. Matuška sám se v tom to  rozhovoru vyzná
vá z toho, že měl vždycky kolem sebe lid i, kteří 
ho dobře znali, rozum ěli mu a měli dostatek lid 
ských kvalit a profesionáln í hrdosti, aby mu 
nepřinesli špatnou písničku. Stejné hodnotí 
i textaře, kteří, jak uvádí, mu psali takové texty, 
které se daly přednášet jako básně. Měly obsah,
o něco v n ich šlo. . . . Máme v naši zemi naštěstí 
dost přine jm enším  stejné d obrých  zpěváku, kte
ří svým uměním boju jí v nynější těžké době po 
boku svého lidu za mír a štěstí pro lid i na celém 
světě. Matuška se svým činem  postavil p roti to 
m uto boji, p ro ti lidu. Stal se z neno odrod iiec, a 
tak mu popřejm e, aby se tam na druhé straně 
pokochal pohledem  na fro n ty  am erických ne
zam ěstnaných, aby se pokochal na davy de
m onstrujících, kteří žádají jenom  to nejzáklad
nější — právo na práci a ž ivot v míru. a do nichž 
b iji pendreky policistů . Snad potom  pochopi

Vlasta Labecká, K rálovice

Když velí (nekritická) móda
Tribuna, 26. listopadu 1986
Názory čtenářů:

Zajím alo by mé, jestli máte také nějaký jin ý  
pub lic is tický  repertoár než jen “ západní masová 
ku ltura", "nekritická  móda" apod. . . . Vaše pří
spěvky jsou pochybné především z hlediska 
sm yslu . . .

Před pár lety jste Vy a další vehem entně k riti
zovali tzv. negativní jevy okolo  rockové hudby, 
a jaké byly výsledky této m nohdy skutečnost 
značné zkreslu jící kritiky?  M ísty trapné, m ísty 
skandální! Na popularitě , významu a vlivu roc
kové hudby se ovšem nic nezm ěnilo . .

. . . P roblem atika "způsobu života" tedy podle 
mě spočívá především v rozporu přirozené to u 
hy po č innosti a uplatněni (č ili po seberealizaci) 
a skutečných m ožností té to  seberealizace, které 
nejsou zatím zdaleka tak m im ořádné, jak se 
nékdy rádo tvrdí.

P. Hromádka, J ind řichův Hradec

O dpověď  autora:
. . .  Je tedy třeba rozhodněji bojovat p roti bez- 

ideovosti, apo litičnosti, kom erci a bezduchým  
módám, proti op ičen i, proti narych lo  sešívaným 
zm etkům , proti názorovému vakuu a m nohým  
dalším  našim nedostatkům , chybám , nedo
dělkům .

Jan Beran, Praha



LiteraturaPoznámka k článku 
Americký konzumní 
realismus (č. 1/87)

Ti, kdo sledují současnou americ
kou literaturu, potvrdí, že je v krizi. 
Zřídka se dnes najdou autoři, kteří by 
dokázali vidět hloubku, složitost a 
americkou specifičnost života v USA, 
jako to uměli spisovatelé meziválečné 
generace, Faulkner, Lewis, Fitzgerald, 
Thomas Wolfe aj. Ale najdou se. Saul 
Bellow je jeden — viz třeba jeho zatím 
poslední, vynikající román Dean's 
December. A najdou se živé knihy, 
které dokáží jít pod kůži některým 
jevům moderní americké společnosti 
mnohem ostřeji a čtenářsky zajíma
věji než třeba autorem glosy obdivo
vaný Heinrich Bóll (viz Hrabalův sati
rický portrét Bolla v Prolukách): třeba 
Cyra McFadden v The Seriál (román, 
nikoliv film ). O to ale v téhle souvis
losti nejde. Autorovo srovnání knih 
Arthura Haileyho se socrealismem, 
v lecčems výstižné, opomíná dvě 
zcela základní věci. Zaprvé: Hailey je 
produkt dlouhé americké tradice 
muck-raking, přistřižené pro vkus 
čtenářů lačných dobrého čteni, které 
by je příliš nešokovalo. Je to vynika
jící literární řemeslník (craítsm an); 
ani on sám se neprezentuje, ani k riti
ka jej nebere jako literárního umělce. 
Jeho, jistě do značné míry schématic
ký, přístup k realitě, jeho natura listic
ké (zolovská tradice) střídání prostře
dí od knihy ke knize, není výrazem 
nějaké ideologické doktríny nebo 
dokonce komandýrovky, ale meto
dou rozeného entertainera, který 
chce pobavit své čtenáře na rovině 
inteligentnější než jsou pouhé th ril
lery. "M istři" socrealismu sami sebe 
obvykle pokládají za Mistry, jsou ve
řejnosti prezentováni jako umělci par 
excellence a veřejnost je příliš nečte, 
dostávají státní ceny (Hailey dostává 
pouze tantiémy, zajisté výborné) a na 
m arx-len inských un iverzitách se 
o nich píši disertace (o Haileym lze 
sice také napsat disertaci, ale musí se 
předložit nikoli Oddělení americké 
literatury, ale Odděleni populární 
kultury). Last but not least: Hailey má 
u čtenářů spontánní úspěch: z "M ist
rů" socrealismu měli a mají spontánní 
úspěch pouze ti, kteří k socrealistické 
škole patří jen zcela technicky. Je-li 
např. Hrabal členem dnešního Svazu 
spisovatelů (to nevím), je technicky, 
nebo spíš administrativně, taky soc- 
realista, neboťSvaz po invazi vložil do 
svých stanov formuli, že jeho členové 
se bez výjimky  hlásí k socrealistické 
metodě. Protože tato metoda nebyla 
nikdy definována, mohou marxlenin- 
ští literární teoretici počítat mezi soc- 
realisty i nesporně čtenářsky oblíbe
ného Šolochova (aspoň pokud jde 
o román Tichý Don), ačkoliv ten 
v interview se Sergejem Machoninem 
v Literárkách  kdysi na otázku, co je 
socrealismus, odpověděl “ Čort zna- 
je tl"

Miroslav Tůma

Můj generál
Náhoda mě zavála do první řady 

přehlídkové roty na Letenskou pláň. 
Osvobození bylo dvacet let staré a já 
taky. Harašeni zbraněmi na pláni mělo 
kulaté výročí. Bydleli jsme ve stanech 
u Vodochod a učili se pochodovat, 
aby se to všem líbilo. Stanové městeč
ko bylo samá útulnost a nejkrásnější 
byly záchody. Marta Kubišová nás 
z ampliónu denně upozorňovala, že 
se loudá půlměsíc a určitě netušila, že 
její kariéra za pár roků nadobro skon
čí. Byla to klidná doba, budovali jsme 
socialismus, a kdyby se dala defino
vat věčnost tak by to byl Antonín No
votný a jeho funkce. Ten velký den 
konečně přišel, ještě nám prohlídli 
zbraně a kapsy, aby se vyloučila mož
nost, že by někoho napadlosi na pláni 
zastřílet ostrýma. V první řadě jsem 
měl všechny hezky z první ruky, Ton
dovi jsem viděl z mé perspektivy sice 
jenom čelo, ale zato jsem ho dobře 
slyšel, fiíkal, že je všechno v absolut
ním pořádku, jen v zemědělství trošič
ku přidat. Vypadalo to, že snad už na 
vánoce předstihneme USA a všechny 
kapitalistické státy na celé čáře. Pak 
přijel největší boss armády v otevře
ném Zilu. Generál Lomský vypadal 
jako socha, při rozjíždění a zastavová
ní se ani nehnul. Buď měl boty při
šroubované k podlaze nebo měli 
zrovna novou spojku. Viděl jsem tuto 
neskutečnou modlu poměrně zblízka 
a neuměl jsem si vůbec představit, že 
je to člověk s lidskými problémy jako 
třeba větry, zácpa nebo průjem. Po
zdravil nás, my jeho taky přesně podle 
úmluvy: mohutným urááá. Pak jsme 
prodali to, co jsme se tři měsíce učili, 
děla a tanky jasně ukázaly, že si mír 
rozhodně vybojujeme. A šlo se domů, 
resp. do kasáren.

Uplynulo pár let. Žil jsem stále ještě 
v Praze. Pražské Jaro jsme měli za 
sebou. Spojenci nám pomohli vypo
řádat se s kontrarevolucí a ukázali

Zkratka a dobře: autor stati Ame
rický konzumní realismus je zřejmě 
člověk, jehož literární vkus se nespo
kojí pouhým, byť sebelepším, řemes
lem. Jenže tím, že poctivého literární
ho řemeslníka Haileyho přirovnal 
k námezdním pisálkům různých Sva
zů spisovatelů, byl k němu značně 
nespravedlivý. Smyslem mé poznám
ky je poukázat na zcela zásadní rozdíl 
mezi americkými autory typu Hailey
ho, a autory typu třeba s. Kozáka, 
laureáta, a jemu podobných. Vyjádře
no stručně: Hailey je oblíben u čtená
řů; soudruzi laureáti u Ústředního 
výboru strany a vlády.

nám zcela jasné kam patříme. Kapi
talisty jsme ještě nepředstihli, zato se 
už oficiá lně vědělo, že si Tonik vy
mýšlel a že dělal spoustu kopanců 
a dokonce si prý koupil ze státních 
peněz v New Yorku Polaroid. Byla to 
klidná doba, konsolidovali jsme se a 
kdyby se dala definovat dočasnost, 
tak by to byla sovětská armáda v Če
chách. Hokejisté se po letech stali 
doma mistry světa a lidi se začínali víc 
zajímat kde mají vepřové řízky než
o politiku. V Praze se začínaly obje
vovat první sauny. Jedna z nejlepších 
svého času byla tenkrát na Julisce, 
protože bazén k ochlazení byl pod 
širým nebem. Chodili tam většinou 
důstojníci a tři odpoledne v týdnu 
tam mohli i normální smrtelníci. Mělo 
to svůj půvab. Chodili jsme tam tehdy 
pravidelně jednou týdně a přestože 
jsme dobře věděli, že tam chodí lam- 
pasáci ze všech možných oddělení 
armády, nenechali jsme si sauno- 
vání znechutit. Jednou jsme si hráli 
na tramvajáky a zcela věrohodně se 
přeli, jestli jsou lepší zlaté nebo stří
brné knoflíky, jak by se měly zlepšit 
čepice a že by vůbec neškodilo, kdy
by se na rukávech nosily proužky 
jako třeba námořníci. A nové tramvaje 
mají slabé zvonky a když někdo vjede 
s autem na koleje tak bez m ilosti na
bourat. Největší srandu jsme měli, 
když se někdo vmísil do debaty, ať už 
souhlasil nebo odporoval. Když se 
naši spolusaunující kolegové obléka
li, netajili jsme se obdivem nad zlatý
mi knoflíky a zdobenou čepicí. Chodil 
tam taky takový malý, silně připlešlý, 
chlupatý človíček, který v tom vedru 
seděl vždy s plstěným kloboukem 
bez lemu na hlavě. To byla veselost. 
Vždycky si někdo z nás stěžoval, že je 
tu dneska nějaká zima na hlavu. Náš 
kloboučník jen koulel očima a když 
jsme se trochu otrkali, zavedl debatu
o víně. Snad tomu opravdu rozuměl, 
ale my jsme mu ze zásady většinou 
odporovali. Jednou jsem se zeptal 
našeho lázeňského, kdo je ten exhi- 
bicionista s tím apartním kloboukem 
na hlavě. Vy ho neznáte? To je přece 
bývalý generál Lomský. Rázem se mi 
vybavily moje zážitky z vojny. Tak 
helemese, on je to přece jenom nor
mální člověk z masa a kostí, žádná 
modla, žádnej boss, ten by mohl vy
právět docela zajímavý věci. Prohlížel 
jsem si ho potom trochu podrobněji a 
musim přiznat, že mu tentokrát ta po
zlacená čepice slušela lip. Pak mi 
zmizel na záchodě — že by průjm i- 
ček?

□



Petr Hrubý

Tři české čarodějky slov
aneb sovětská polnice v životě a díle Marie Majerové, Marie Pujmanové a 
Jarmily Glazarové

Cizinci — naši noví krajané — se 
nás ještě občas ptají, jak je to možné, 
že po druhé světové válce nejúspěš
nější demokratická společnost Cechů 
a Slováků tak snadno přijala komu
nismus a bez velkých cavyků se stala 
satelitem Sovětského svazu, V odpo
vědi obvykle uvedeme mnoho vysvět
lujících důvodů, jako třeba přízrak 
Mnichova, ale na jeden důležitý dů
vod zapomínáme, protože nebyl za
tím dostatečně prozkoumán: naše 
národy byly na obchvat náležitě p ři
praveny vlastní inteligencí, hlavně 
spisovateli.

Podívejme se tentokrát na historii 
tří slavných českých spisovatelek. 
Všechny tři mají svůj velký podíl na 
systematickém šíření iluzi o cizí vel
moci a všechny tři se zúčastnily stra
nických kampaní, je jichž účelem bylo 
zoškliv it první republiku a její demo
kratický systém. Ten byl líčen jako 
dekadentní buržoazní kapitalismus, 
beztak už odsouzený dějinami a vě
dou o společenských pohybech k ne
odvratnému zániku.

Všechny tři spisovatelky, ačkoliv 
měly různý třídní původ, věk a literár
ní nadání, vykonaly velkou práci v pro
pagaci komunismu a Sovětského sva
zu. Také pomohly podkopat základy 
demokracie v myslích mnoha obča
nů, hlavně mladých lidí v několika 
generacích. Za své literárně-politické 
činnosti občas ztratily  partajní leg iti
maci či víru v Kom unistickou stranu 
Československa nebo i v Sovětský 
svaz. Taky ztratily  svou čest ve službě 
teroristické vládě; literární kvality 
utrpěly a je jich působivost na čtenáře 
se zmenšila. Ve svém díle zobrazily 
moderní dějiny země, ale také je po
mohly — neblaze — vytvářet.

Marie Majerová se jako nejstarší 
z nich narodila v roce 1882. Proletář- 
ské dětství prožila na Kladně a pozna
la tak důkladně tento důlní a prům ys
lový kraj. Jako služka pracovala v Bu
dapešti. Vdala se za typografa Josefa 
Stivína, který mezi jiným i dostal práci 
v Zápotockého tiskárně v Rokyca
nech. Tam se narodil syn Pravoslav. 
Její literární kariéra začala básní "Pí
seň” , uveřejněnou v Dělnickém ka
lendáři na rok 1901. Do nového století 
Majerová vstoupila s větší mírou ne
návisti než lásky. Proletářská matka 
přemýšlí o budoucnosti nad kolébkou 
svého dítěte: “Všechen v hrudi jed a 
hněv jsem schoval tam /  a v koutečku, 
hezky v skrytu, pomstu mám."

Když její muž jako redaktor vydával 
ve Vídni Dělnické listy, přestěhovala 
se Majerová do hlavního města Ra- 
kousko-Uherského mocnářství.

Roku 1905 uveřejnila svůj první ro

mán, Panenství. Zaútočila v něm na 
"buržoazní” přežitek, že před svatbou 
žena má být panna. V kapita listické 
společnosti to  zvýší cenu ženy jako 
zboží na prodej. Jenom peníze mají 
hodnotu. Životopisec (m imo jiné) Jiří 
Hájek, píšící v reálném socialismu 
znormalizovaného Československa, 
sám vyvrátil tehdejší předsudek, že 
panenství mělo cenu jen pro kapita
listy, když si postěžoval v roce 1973: 
“Tento protest neztratil však určitou 
aktuálnost ani po téměř sedmdesáti 
letech: dodnes se stává, že proti ně
kterým výstřelkům sexuální anarchie 
a rozvodové psychózy . . . stavíme 
občas jako jedinou hráz — maloměš
ťácké sexuální pokrytectví a ideály 
‘spořádaných vrstev’ z anno dazu- 
mal.”

Občasný obdivovatel Marie Maje
rové nám také škodolibě připomněl, 
že autorka psala ze své vlastní nebohé 
zkušenosti. A tak se Majerová za pení
ze, které získala za své Panenství, vy
dala do Paříže studovat literaturu a 
dějiny. Po třech semestrech se vrátila 
domu, aby pak v dalším svém románu 
Náměstí republiky  (1914) zužitkovala 
své pařížské zkušenosti. Svůj vlastní 
sklon k anarchismu a požitkářství se 
snažila překonat negativním vylíče
ním anarchisty Libertada, jenž ve své 
komuně hlásá a praktikuje “ osvobo
zené sm ysly” , protože jen tak je prý 
možno překonat maloměšťáckou mo
rálku. Proti buržoaznímu pudu vlast
nictví je prý třeba vyzdvihovat bez
ohledný egoismus sexuálních in
stinktů. Kladným hrdinou je pro spi
sovatelku Luka Veršinin, ruský em i
grant, který dál sní rom anticky o revo
luci, jež by změnila svět. Nelíbí se mu 
francouzská buržoazní vláda a pro
tože neumí žít vlastní život, rozhodne 
se jej obětovat revoluci. Za poslední 
franky si koupí revolver a postřílí na 
prvního května několik důstojníků: 
“Jen je odstřílet, kus po kuse! Pak by 
se již uvidělo, co se dá dělat!” Pro 
mladou rozhněvanou Češku hlavním 
ideálem se stal revoluční čin. Později 
svůj román několikrát přepracovala 
v duchu stalinského leninismu.

Už v republice vydala Majerová 
svůj další román, Nejkrásnějši svět 
(1920). Ovšemže je hodně autobio
grafický. Hrdinka románu, Lenka Bi- 
lanská, nejprve trpí poručníkováním 
svého otce a tak uteče z domova. 
Manželství je také jen vězením. V měš- 
ťácké společnosti nelze najít štěstí, 
proto je třeba ji rozbít a revolučním 
činem vytvořit nový socia listický stát, 
kde každý bude moci být šťasten: "Za
bít je třeba systém!” Majerová se ve 
své knize vypořádala s liberály a s re

form ním i komunisty; jejím ideálním 
vůdcem je Lenin. Jako autorka, Len
ka se zúčastní levičáckého útoku na 
Lidový dům. I tento román byl mno
hokrát přepracován podle toho, jak 
se měnila stranická linka a stalinský 
předpis kladného hrdiny. F. X. Šalda 
spisovatelku upozornil na to, že “dog
matikové a fanatikové pravého revo
lučního ducha” se pro svůj asketis- 
mus těžce slučují "s požitkářskou idy- 
ličností autorčinou". Přepracovala,
i když ne podle Šaldy.

Jako zakládající člen vstoupila Ma
jerová roku 1921 do Komunistické 
strany, a vůbec jí nevadilo, ačkoliv
o tom asi nevěděla, i když měla, že 
téhož roku jeden z jejích ideálních 
hrdinů (i když to sotva měl z četby její 
knihy o Veršininovi), kontrarevolu- 
c ionář Lev Trocký, před útokem na 
kronštadské revo luc ionáře  pravil: 
“ Postřílejte je jak kachny na rybníce; 
jednoho po druhém .”

Demokratická republika přála li
terárním agitátorům, hodlajícím zni
č it ji, a tak Majerová rok nato dostala 
státní cenu za literaturu pro svou 
knihu povídek Mučenky. Snažila se 
postavit proti sobě pasivní a trp ite l- 
skou roli, jakou ženám určila kapita
listická společnost, a hrdinské poslá
ní ruských žen v bolševické revoluci.
V buržoazní společnosti, podle autor
ky, ženy zoufale bojují za své životní 
uplatnéní a štěstí, ale marné. Obého 
se jim  dostane jen díky bolševické 
revoluci.

Tu jela Majerová oslavit jako dele
gátka KSČ v roce 1924 do Moskvy na 
Pátý kongres Kominterny. Po svém 
návratu se ovšem rozepsala o tom 
štěstí a blahobytu, jaké tam všude 
našla. Jako novinářka propagovala 
bolševismus a v časopisech Zena a 
Komunistka nabízela povídkové re
cepty, jak takového blaha dosáhnout 
v Československu revolucí. Roku 
1928 za tyhle paličské články dostala 
u soudu podle zákona na ochranu 
republiky deset dní vězení a pokutu 
sto korun. A tak  seznís ta la  mučedni
ce pro svátou věc.

Roku 1929, když se po zásahu z 
Moskvy “ karlínští k luci" Gottwald, 
Kopecký a Slánský zm ocnili vedení 
Komunistické strany, Majerová to 
v manifestu odsoudila společně se 
šesti prom inentním i soudruhy-spi- 
sovateli; Seifert byl mezi nimi spolu 
s Horou a Vančurou. Byla zato s nimi 
vyhozena ze strany, ale po čase se 
om luvila a byla vzata na milost.

Hlavní román, který Majerovou pro
slavil v zemích ovládaných komunis
tickým i stranami, ale jenž měl velký 
úspěch i v předválečném Českoslo



vensku, Siréna, vyšel v roce 1935. 
Marxističtí k ritic i byli na rozpacích, 
co dělat s románem komunistky, kte
rá naturalismus vypravěčsky spojila 
s chtěným lyricismem, ale po "vítěz
ném únoru” strana udělala z d ruho
řadé spisovatelky národního klasika a 
román musel číst každý ve školních 
škamnách i na stranickém a jiném 
školeni. Když v roce 1965 vyšlo dva
cáté třetí vydání v sedmnácti tisících 
výtisků, Jiří Hájek si v doslovu postě
žoval, že kniha byla i komunistickým i 
kritiky “vykládána najednou jen jako 
jakási ilustrovaná učebnice dějin 
české dělnické třídy.”

Majerová se stala kulisou a okrasou 
vražedného režimu. Sedávala celá 
šťastná na tribunách spolu s po litic 
kými gangstery, kteří se navzájem 
vraždili a nic jí to nevadilo. Umřela 
v roce 1967, oslavována stranickým i 
hodnostáři a je jich patolízaly, ale 
zneuctěna svými službami špatné 
věci.

Marie Pujmanová se narodila roku 
1893 do zámožné středostavovské 
rodiny. Její otec, Kamil Henner, byl 
právník a univerzitní profesor. Měla 
velmi šťastné dětství. Popsala je ve 
své první uveřejněné novele Pod 
křid ly  (1917).

Roku 1912, na své devatenácté na
rozeniny, se bohatě, ale nešťastně 
vdala. Její muž byl ze zámožné advo- 
kátské rodiny zemského poslance 
Augusta Zátky. Byl to m ilionář a Hen- 
nerová se přestěhovala do Českých 
Budějovic. Č tyři roky po svatbě se 
paní Zátková sblížila se svým pozděj
ším manželem, Ferdinandem Pujma- 
nem, vlivným pražským hudebním 
kritikem a teoretikem. Koncem roku 
1919 se z paní Zátkové stala paní Puj
manová. Dva roky nato se jí narodil 
první syn a za dalších osm druhý.

Marie se zúčastnila pražského spo
lečenského života. Psala do konzer
vativních novin a také do Peroutkova 
deníku a týdeníku Přítomnost. Byla 
krásná, nadaná a pohrdala měšťan
skou morálkou, i když zřejmé plně 
užívala její svobodomyslnosti. Ovliv
nil ji její milenec Josef Kodíček, ale 
také komunisté dr. Ivan Sekanina, 
Ladislav Štoll a Julius Fučík, který 
ochotně odpověděl na její palčivou 
otázku “Jak žít?” tím, že ji od mostec
ké stávky v březnu 1932 povzbuzoval 
k líčeni buržoazního vykořisťování 
dělnictva. A tak Pujmanová soustav
ně psala do buržoazního tisku proti 
buržoazii. Čtvrtého června téhož roku 
odjela na svou první cestu do Sovět
ského svazu. Po návratu vydala v pro
sinci 1932 reportážní Pohled do nové 
země: “ Komunistická strana jsou 
krajně střízliví a krajně nadšení lidé." 
A tak Pujmanová, která kdysi myšlen
ku na sebevraždu překonala přilnu
tím k umění ("Buď být umělec, nebo 
se střelit!"), našla nového spasitele 
v komunismu a v Sovětském svazu. 
Její klíčový román Lidé na křižovatce 
vyšel v roce 1937 hned v osmi vydá-

razu chytré tváře se dívali se stěny na 
hlučící společnost.”

V roce 1949 Pujmanové vyšla sbír
ka básní, Vyznání lásky. Je to trapné: 
“Ach, Moskvo, Moskvo moje, Stalin
ská Moskvo /  Moskvo má . . .  /  Ať žije 
generalissimus Mír! /  Chráníme si tě 
jako oko v hlavě, /  Marx místo bible 
dal ti klid /  z gruntu svět vidět i ve vší 
vřavě — /  lid, to  je Stalin, Stalin je lid. /  
Ať žije generalissimus Mír!” Téhož 
roku byla popravena ušlechtilá žena 
doktorka Milada Horáková a mnoho 
jiných demokratů.

Spisovatelka se snažila obhájit 
Stalinův pakt s Hitlerem a z druhé 
světové války ze spojenců jenom So
věti byli na správné straně.

Pujmanová několikrát jela do So
větského svazu na festivaly: “ Obrov
ský Sovětský svaz, ten člověka nestla- 
čuje, ale nese, vnuká mu národní se
bevědomí a odvahu, dává mu křídla.” 
Za své služby straně byla jmenována 
národní umělkyní. Nadaná a citlivá 
žena, která trpěla sebevražednými 
sklony, potřebovala stranu, aby se jí 
mohla dát a sloužit jí věrně a oddaně, 
přese všecko. Zemřela v květnu 1958.

Jarmila Glazarová se narodila roku
1901. Zamilovala se do severní Mora
vy, hlavně do Beskyd. Mezi lety 1936 a 
1940 uveřejnila sérii krásně psaných 
knih. Ze své osobni zkušenosti vylíči
la trýzeň nešťastných manželství, ale 
také radosti úspěšného sňatku.

Tomu byl věnován její první román, 
podobný deníkovým zápisům, Roky 
v kruhu. Glazarová vroucně a výstiž
ně popsala své šťastné manželství se 
starším lékařem. Ale kniha není jen 
hymnou lásky. Doprovázela svého
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nich a rok nato v dalších dvou. Úspěch 
to byl zasloužený, neboťje to mistrná 
polyfonická skladba, zobrazující čes
kou společnost dvacátých let.

V knize jsou dva kladní hrdinové: 
dělník Francek, který ví a jemuž není 
třeba nic vysvětlovat; odjede pracovat 
do Sovětského svazu a užívat tamní
ho blaha; a právník dr. Gamza, člen 
komunistické strany, který bojuje za 
práva dělníků jak u soudu tak na řeč
nických tribunách. (Modelem tu Puj
manové byl její blízký přítel, dr. Ivan 
Sekanina.) Na křižovatce jsou jeho 
žena Nella, jejich syn s dcerou, a také 
dělník Ondřej, který teprve zkušenos
tí musí nalézt cestu ke komunismu.
V republice tento návod k nalezení 
pravého štěstí byl poctěn státní ce
nou.

Z Přítomnosti a jiných dem okratic
kých časopisů autorka přešla do Ru
dého práva a zásluhou Ladislava Što
la, uveřejnila tam roku 1938 svou bá
seň “ První máj” . Po válce vstoupila do 
Komunistické strany. Jezdila na stav
by mládeže a psala druhý díl své tr i
logie. Jako pokračování Lidí na křižo
vatce vyšel v roce puče román Hra 
s ohněm. Opět je to polyfonickásklad- 
ba širokého záběru, ale dění dom inu
je nacistický soud nad Lubbem a 
hlavním hrdinou je Dimitrov.

Pro Pujmanovou byl ohromný roz
díl mezi fašismem Hitlerovým a Sta
linovým. Nenáviděla — právem — 
“zarámovaného Hitlera, který se ode
všad divá” , ale na sovětském vysla
nectví milovala podobně vystavené 
obrazy totalitních diktátorů: “ Jenom 
Lenin s hlavou vědce a chlapík Stalin 
bystrého, veselého a rozhodného vý



manžela na jeho putováni za nemoc
nými ostravského kraje a tak vypsala
i bídu a utrpení hospodářské krize.
I ona byla pohnuta k dojetí nad zou
falstvím urážených a ponížených a 
to to  poznání a tento c it ji později 
vedly ke kom unistické víře.

Další dva romány líčily tísnivé 
ovzduší nepodařených manželství. 
Román Vlčí jáma zobrazil typ nená
vistné a zlé tety Kláry, která není hod
na svého obětavého manžela, veteri
náře a starosty na Ostravsku. Po svém 
osiření se Jarm ila Glazarová dostala 
do podobné rodiny. Její pozorování, 
problém y a růst vešly do portrétu 
mladičké Jany, nezkažené a idealis
tické dívky. Třetí román Glazarové, 
Advent, je příběhem podobné mladé 
ženy, Františky, chycené v pasti bur- 
žoazní společnosti.

Podobně jako Majerová a Pujma- 
nová, Glazarová soucítila s chudými 
a promítla svou touhu po lepším světě 
do slibu komunismu. Ještě před vál
kou dopsala svou poslední hodnot
nou knihu: Chudá přadlena je vřelý a 
bohatý záznam zvyků a obyčejů z Bes
kyd. Je to básíiická evokace kraje, 
jeho lidí a autorčiny lásky k životu.

Devátý květen se stal osudovým 
pro její život — a bohužel i pro její 
tvorbu. Skončila výborná spisovatel
ka a zrodila se pomýlená stranice. 
Nadšeně to vypsala šest let později 
v Rudém právu: “ . . .  A přišel rozbřesk 
devátého května. Na předmostí T ro j
ského mostu jsme objali, zlíbali a za
sypali bezem první sovětské vojáky. 
Člověk byl op ilý únavou a štěstím. Na 
samém kraji vnitřního pohledu leželi 
ještě mrtví z té slavné ba rikády .. .  Sví
tilo  slunce, třpytil se skleněný prach. 
Šla jsem tak, jako nikdo z nás nikdy už 
nepůjde, v té slasti vykoupení, s lu
neční záře, prachu a třpytu."

Dojatá Glazarová začala horlivě 
pracovat pro stranu. Jako první ku l
turní atašé byla poslána do Sovětské
ho svazu, kde to nebyl žádný med. 
Podařilo se jí tam vydat přeloženého 
syntetického hrdinu Fučíka s jeho 
dojákem na oprátce. Místo románu 
psala reportáže — ovšemže taky Jaro 
Činy. Ale také hanopisy na nové vi- 
salce, "made in Communist Czecho- 
slovakia” : pochvalovala si popravu 
doktorky Horákové. Když se spisova
telé opět sešli v Dubčekově roce, mu
sela se s patetickou bezcharakternos- 
tí za to om luvit: “ Jiří Pištora hovořil
o odpovědnosti a vině spisovatelů na 
vytváření ovzduší padesátých let a 
žádal spisovatele, aby veřejně vysvět
lili své tehdejší počínání . . . Jiřímu 
Pištorovi odpověděla Jarm ila Glaza
rová. Článek o procesu s Miladou Ho
rákovou napsala na striktní příkaz ÚV 
KSČ a několikrát ho musela (!) pře
dělávat. Jednala pod ustavičným tla 
kem. Chtěla proti tomu něco dělat, 
ale vždy bezvýsledně. Musela prosit 
J. Hendrycha, aby netrval na jejím 
členství ve vedení Svazu spisovatelů, 
a ujistila  své kolegy, že situaci, do níž

se po návratu ze SSSR dostala, doslo
va odstonala a zaplatila tím, že léta už 
nemůže psát.”

V šedesátých letech se mladá ge
nerace reformních komunistů odváži
la kritizovat živé pomníky národních 
umělkyň a tak se Glazarová cítila do
tčena nepochopením: “ Už jsem pro
žila snad dvakrát, možná třikrát ná
stup nové generace. Zdá se mi, že 
tentokrát je velmi energický, prudký a 
bezohledný. My jsme přece také bořili 
zastaralé tradice a měšťácké před
sudky . . .  Jenže jsme nikdy neztráceli 
úctu kosobnosti a k celkovému úhrnu 
práce staršího spisovatele. Dnes se 
lidé šmahem házejí přes palubu." 
Neuvědomila si Jarm ila Glazarová, že 
nikdy v českých dějinách tak početná 
skupina mistrů slova nezradila své 
poslání lidskosti a nesloužila vražed
nému režimu zločinců? Těžko lze mít 
úctu k osobnostem, které se tak zne
uctily.

Teprve ve dnech sovětské okupace 
bylo dáno Glazarové pochopit míru 
vlastního oblouznění a sovětského 
podvodu se snem spravedlivé lids
kosti. Do tajně vydaného Rudého 
práva se vyznala ze svého klamu: 
“ V těchto dnech, když často zachytím 
vysíláni sovětského rozhlasu, když 
poslouchám v úžasu ty fantastické 
nesmyslné i prostoduché lži, musím 
si vzpomínat na dobu své práce v 
moskevském rozhlase . . . Moskva 
hovoří, hovoří Moskva. Tam totiž je 
začátek mé úcty k SSSR ...

Dvacet roků jsem pracovala pro 
přátelství se Sovětským svazem, pra
covala s čistým  a přesvědčeným srd
cem, a ta práce se dařila, protože 
jsem pro ni hořela i zapalovala . . .

Když v květnu roku 1945 vyšlo první 
číslo Rudého práva, nažloutlý list na
rychlo vytištěný, byly tam články 
dvou spisovatelek: Marie Pujmanové 
a můj.

Byl by člověk v nejčernějším, nej
fantastičtějším snu mohl předvídat, 
že po 23 letech budu psát do těmito 
okupanty těžce zkoušeného Rudého 
práva vyznání svého žalu a rozčaro
vání, které tak nesnesitelně bolí na 
prahu stáří a na troskách oddané a 
láskyplné práce?"

Jarm ila Glazarová zemřela veznor- 
malizovaném Československu v úno
ru 1977. V té době už dávno skončil 
svůdný sen o ráji; zůstaly jen násled
ky. A jako naděje: Charta 77.

Závěr

Tři české spisovatelky, “ národrí 
umělkyně", měly leccos společného. 
Ačkoliv pocházely z různě situova
ných rodin a je jich dětství se různilo 
mírou pohody a štěstí, všechny tři 
vstupovaly do let dospělosti s potíže
mi a někdy tragicky. Všechny ostře 
odsoudily buržoazní společnost, m i
mo jiné proto, že nedává dost příleži
tostí ženám uplatnit se, ale velmi 
rychle uspěly svým dílem a zařadily

se mezi literární a společenskou elitu 
hlavního města. Jejich dílo bylo od
měňováno státním i cenami a vydává
no v mnohatisícových nákladech. 
Osobně si nemohly stěžovat.

Jako citlivé ženy trpě lychudoboua 
později nezam ěstnaností dělníků. 
Psaly články, burcující svědomí re
publiky nejen do kom unistických, ale
i dem okratických časopisů. Nenávi
děly fašismus. To bylo, jak mělo být.

Ale je jich soucítění nebylo pode
přeno poznáním společenských sou
vislostí. Svoboda první republiky jim 
umožnila snít o ještě lepším světě 
spravednosti, štěstí a blahobytu pro 
všechny. I to je možné. Co však je ne
možné, bylo spojit tu to  věčnou touhu 
citlivých bytostí sžernovem komunis
mu a prokletím Sovětského svazu. 
Ačkoliv cestovaly do své země zaslí
bené, neviděly či nechtěly vidět její 
bídu, teror a zoufalství m iliónů. Na
letěly na propagandu a samy ji pak 
slepě pomáhaly šířit ve statisícových 
nákladech svých knih. Pomohly obe
lhat a oh loupit značnou část národa. 
Svou falešnou nadějí lhaly. Propadly 
ve zkoušce odpovědnosti umělců.

Hnutí, slibující spásu, odjakživa 
přitahovala bytosti osobně nešťastné, 
pomýšlející na sebevraždu a zoufale 
hledající, jak žít a dát se cele rádoby 
vznešenému cíli, aby mohly zapome
nout na své vlastní problémy a ztratit 
se v kolektivním mýtu. Taková hnutí 
vždy slibovala osobní a společenskou 
spásu, kterých však je možno dosá
hnout jen tím, že nejprve se vyčistí 
cesta k blahu a nepřátelé Boha či 
lidu budou zničeni, upáleni, odhale
ni, pověšeni, zplynováni či zavřeni do 
koncentračních táborů. K lásce se 
musí prý jít nenávistí. A v tom naše 
tři čarodějky slov selhaly. Propadly 
učení nenávisti, násilí a lži. Svůdný 
mýtus, plný sadistických a masochis- 
tických obrazů rudé barvy, krve a ko
lektivních, masových pochodů, jim 
učaroval. Jejich soucítění s jedněmi 
bylo poraženo necitem k druhým. Je
jich  život a dílo je svědectvím zmate
né a nebezpečné doby, ale také ji po
mohly neblaze vytvářet.

Všechny tři se zneuctily službcu 
vražednému režimu. I když pro tD 
občas osobně trpěly — ztrátou par
tajní legitimace, ztrátou víry v Sovět
ský svaz nebo i ztrátou vlastních dětí 
a přátel — nedokázaly veřejně vyznat 
své om yly a odsoudit definitivně hnutí 
tak podobné fašismu a nacismu, jen
že mnohem vražednější.

Václav Černý ve svých Pamětech 
pronesl tento mnohem stručnější 
soud: “ Škoda řečí o paních Majerové, 
Pujmanové, Glazarové.”

Jenže to selhání tří českých spiso
vatelek patří do tragických dějin naší 
doby a našeho národa.

□



Jan Křesadlo

Mistr dvojího 
lokte

V historii uměni je zvykem označo
vat anonymní tvůrce podle charakte
ristických dél nebo i výrazných slo
hových vlastností (např. M istr vyše- 
brodský, M istr třeboňský, M istr lito 
měřického oltáře, M istr hexagonál- 
ních roset apod.).

Podle F. X. Šaldy je literární kritika 
umění. (Václav Černý naopak tvrdí, 
že je to věda.) Z nedostatku možnosti 
identifikace bez detektivní námahy, 
označme anonymního tvůrce článku 
"Exilová literatura v pololetí 86" — 
České slovo, 6. červen 1986 — jako 
Mistra dvojího lokte. M istr — protože 
při svých posudcích silně uplatňuje 
tvořivou fantazii a neváže se příliš ne
záživnými reálnými fakty, což jest 
právě charakteristikou uměleckého 
počinu. Dvojloketnost pak, jak chci 
ukázat, zdá se být nejcharakteristič
tější vlastností díla tohoto Mistra.

Kritika mi přišla do ruky už někdy 
v létě 1986: Někdo mi ji poslal, proto
že se tam mluví také o mé knize Mrcho- 
pěvci (velmi hanlivě), jaksi s křížkem 
po funuse, totiž dva roky po jejím vy
dání. Po přečtení článku jsem necítil 
potřebu na “ k ritiku ” Mrchopěvců  
reagovat. Způsob, jakým jsem byl 
spráskán na jednu hromadu s celou 
plejádou autorů (Adina Mandlová, 
Lenka Procházková, Jan Novák, Jiří 
Gruša, dokonce i Milan Kundera — 
“všechny romány 68 Publishers") pro 
zdánlivě společnou tématiku, mě ro
zesmál. Navíc, pozorování Mistrovo, 
že “ orgiastické výkřiky a vzdechy” 
v Janu Novákovi byly "odkoukány", 
vzbudilo ve mě soucit. Nepotřeboval 
jsem ani radu, které se mi dostalo ze 
zkušených míst, že pořádný autor kri
tiky ignoruje, ba ani nečte, jak např. 
známo o W illiamu Faulknerovi.

Přišlo mi však nedávno do ruky Syá- 
dectvi 79 a v něm dlouhý článek Jose
fa Škvoreckého o Kunderovi a v té 
souvislosti se též stručně zmiňuje 
o pojednávané kritice našeho Mistra 
lokte, konkrétně o Novákovi, Grušovi, 
o mně a pochopitelně o Kunderovi, 
kde nás všechny hájí. To mě pohnulo, 
abych si uvedený článek z Českého 
slova přečetl znovu a pozorněji: Je to 
totiž, pokud vím, už podruhé, co jsem 
jaksi strkán do jednoho pytle s Kun- 
derou, napřed autorem Českého 
slova a teďSkvoreckým, o což, m imo
chodem, přes Kunderovu velkou 
proslulost a tedy potenciální pro
spěšnost, ani příliš nestojím; dejme 
tomu, že se necítím hoden. Znovu 
ujišťuji, že se ani dnes nechci hájit 
proti "kritice" z Českého slova. Ostat
ně už to, v podstatě správně a stručně, 
řekl za mne Škvorecký v tom Svědec
tví. Navíc je zřejmé, že Mistr z České
ho slova Mrchopěvce ani snad nečetl,

jinak by se přece nemohl domnívat, 
že je tam nějaký vulgární jazyk, horší 
než u Kundery, že je tam několik h lu 
chých míst (ať mi je Mistr, třeba ano
nymně, ukáže), že hrdina je “ úchy l
ný” . Naopak by věděl, že celou knihu 
se hrdina snaží vymanit se z vlivu per
verzního vyděrače (zatímco perverzní 
chováni vyděrače je v celé knize vy
jádřeno jen několika řádky, a to ještě 
převážně v náznaku).

Nyní však přicházím k vlastnímu 
jádru článku, to tiž proč jsem kritika 
z Českého slova nazval Mistrem dvo
jího lokte. Pečlivějším přečtením jsem 
zjistil, že o něco dále kritik velmi chválí 
Jana Beneše u příležitosti nového vy
dání jeho koncentráčnických povídek 
a novely pod souborným názvem 
. . . žádné kvítí (Rozmluvy, Londýn).

Napřed musím asi strašně zdůraz
nit, že s tou chválou velmi srdečně 
souhlasím: ano, výborná četba, ano, 
vysoké vypravěčské umění. Hovorová 
pražská čeština střižená muklovským 
slangem např. v povídce "Raporten- 
ka", nebo v jiných povídkách poměr 
spisovné a hovorové češtiny jako v tom 
vtipu o slavičím salámu — jeden slavík 
(spisovný) na jednoho koně (praž
ského) — pochopitelně nevadí, má to 
tam funkci.

Ale jak to, že to M istr dvojího lokte 
nevytknul, když se nad tím tak poza
stavuje obecně? Měří prostě dvojím 
loktem, odtud jeho označení charak
teristickou vlastnosti.

Tak dál: M istr dvojího lokte vytýká 
Janu Křesadlovi, tj. mně, že jsem do
stal Hostovského cenu "asi za úchyl
ného hrd inu” (výhrady k termínu viz 
výše) a dále vytýká Grušovi, že píše 
o sodomii, a to dokonce naprosto ne
funkčně. Z toho vysvítá, že Mistr dvo
jího lokte je jedním loktem zřejmě 
proti psaní o sexuálních abnorm ali
tách. Otevřeme však Beneše a hej 
presto! — hned v druhé povídce "Svě
dek státu" (str. 19-26) máme nekro- 
filii! Mistru dvojího lokte to ovšem 
tady nevadí. Homosexuálním chová
ním z izolace od žen i pravými homo
sexuály se to ovšem v koncentráčnic- 
kém prostředí jen hemži — je-li jakž 
takž co jíst, a to už za Beneše bylo — a 
Beneš to taky věrné a pravdivě zazna
menává. Někdy jen nenápadně, což 
může uniknout nejen Mistru lokte, 
in sexualibus zřejmě nadprůměrně 
naivnímu, ale i mnoha jiným  (např. 
potíže hrdiny z povídky “ Zde podře
zat" (str. 55-60) mají, abyste věděli, 
dost podezřelý původ), ale jinde je to 
dost explicitní, a co se týče způsobu 
podání, Beneš se vyjadřuje i v tomhle 
pěkně na rovinu a lidově. Např. na
str. 181 se mluví výslovně o "soutěžích
o nejrychlejší vejstřik a vzájemný ho
nění péra", abych jen namátkou uvedl 
jediný příklad za mnohé. — Ať mi 
M istr lokte najde jed inou  takovou 
“vulgaritu” (kterou mi nasazuje jako 
psí hlavu) v Mrchopěvcich! Buď to 
vůbec nečetl, nebo záměrně klame. 
U Beneše, chváleného Mistrem dvo

jího lokte až do stropu, to jde ale po
řád, jako když prší, jako když hrom 
bije. Ne, že to snad vadí mně nebo 
komukoliv rozumnému, ale jak to, že 
to najednou nevadí Mistru dvojího 
lokte, když mu vadí menší věci u jiných 
autorů? Odpověď je nasnadě: pro ten 
dvojí loket.

Není snad nutné upozorňovat na 
všecko. Jen na závěr bych chtěl upo
zorn it na povídku “ Práce pro republi
ku" (str. 163-68), jejíž téma je vlastně 
velmi podobné, či v základních ry
sech stejné, jako v Mrchopěvcich:

Zlý homosexuál (u Beneše uvěz
něný délesloužící poddůstojník) je 
pod ochranou kom unistického tota
litního systému (zde jako tzv. bonzák, 
čili udavač), a proto může sexuálně 
vydírat normální m ladíky (zde např. 
vězně Opletala). Je to hajzl, smrtelně 
nebezpečný (zde způsobí zavraždění 
vězně Koksteina od bachařů za to, že 
se mu Kokstein nechtěl podvolit) a je 
nakonec z nutné sebezáchovy (zde 
od vězňů) zabit udušením (zde uto
pen v pomyjích). Je přepaden po
pravčími (vězni), když se oddává per
verznímu pohlavnímu styku a nedává 
pozor (zde při provádění felace zmí
něnému již Opletalovi).

Dalších dokladů a výkladů snad ne
třeba, tohle už doufám mluví za všec
ko.

Jak to všechno spolu souvisí a proč 
to tak všechno je, bych mohl jen há
dat, protože nemám k exilovému lite
rárnímu zákulisí přístup a ani o to 
zvlášť pronikavě nestojím.

Připadá mi to jenom všechno na
jednou jaksi smutné.

□

Studentské názory — dle 
Rudého práva
8. listopadu 1986:

Rozprava s pražskými gymnazisty, 
titu l “Jaké jsou je jich ideály?” (stu
denti na gymnáziu Wilhelma Piecka, 
kteří žádají o přijetí na studium v So
větském svazu):

Eva Tomášková: "Prostě se chceme 
dostat k poznání, jak má socialismus 
podle Lenina vypadat."

Ivo Brand: "Co nás láká, je poznat 
Sovětský svaz se vším dobrým i méně 
dobrým. Myslíme si, že v současné 
době se tam dějí ohromné věci, a tak 
trochu bychom byli rádi u pramene.”

22. listopadu 1986:
Článek zvaný "Nač se to učit?” 

(podtitul “ Názor vysokoškoláka"): 
Karel Foltys, Brno, kritizuje postoj 

spolužáků k výuce m arxismu-leninis- 
mu takto: “ Prý 'nač se to učit, když je 
to samá fráze a skutečnost je jiná !’ 
Pravdou je, že mnozí se tímto, podle 
mě zásadním předmětem, prostě ne
zatěžuji — ‘ono se to nějak okecá'."



Dopisy

Reakce na dopis Richarda Drtiny
M ysliteli, jenž má potíže rozlišovat 

mezi autoritativním  a totalitním  sys
témem, viz č. 1/87, to liko  oznamuji:

1. Jestliže bo ju jíc í armáda (v tom to  
případě severovietnamská) vstoupí 
na území neutrálního státu (Kam bod
ža), je  pov innosti tohoto státu vstou
pivší armádu internovat. Neochota či 
neschopnost tak uč in it opravňuje 
protivníka (v tom to případě USA) vo
jensky na území takovéhoto neutrála 
zcela legálně zasáhnout. Tak se tedy 
stalo. D oporuču ji nalistovat s i p ří
slušnou kap ito lu  v některé z učebnic 
mezinárodního práva.

2. R. Drtina velmi vytkl vyslankyni 
Jeanne K irkpatrickové, že se zúčast
nila recepce na argentinském vysla
nectví v den, kdy vládnoucí generálo
vé začali přepad Falklandských ostro
vů. D iplomaté, a ť už ve W ashingtonu  
č i v New Yorku u OSN, se účastn i re
cepci tém ěř denně. OSN má 159 čle
nů, naprostá většina jsou státy ne
demokratické. Popit a po jis t se tedy 
chodí — m usí chodit — do všelijaké 
společnosti. Naprosto m i není zná
mo, že by americká vláda, již  K irk- 
patricková na recepci reprezentovala, 
se v případě falklandského konflik tu  
postavila na stranu oněch argentin
ských generálů. Krátce před uskuteč
něním americké invaze Grenady se 
sovětští diplomaté dostavili na ame
rickou recepci. Měli by tedy být Krem
lem též drceni, s odkazem na touž 
dia lektickou spoluvinu?

3. R. Drtina tvrdí, že R ichard Pipes, 
harvardský profesor historie, se “vy
slovil p ro  eventuální válečnou akci 
pro ti SSSR" a že nynější m in is tr za
hran ičí G. Schultz si už jeho rad ne
žádá — “Asi nevěři, že lze úspěšně 
bojovat p ro ti to talitním u systému zn i
čením celé p lanety." Ledacos jsem od 
Pípese četl, po tka l jsem se s ním ne
dávno na State Departmentu na kon
ferenci poradců, svolal je zmíněný 
G. Schultz. Velmi bych ocenil in fo r
maci, kdy a kde se poradce/neporadce 
Pipes domáhal zn ičen i zeměkoule.

4. K ritik  rozdrtil amerického pre
zidenta s odkazem na jeho dřívější 
povoláni: že býval hercem, jako by 
snad taková m inulost d iskvalifikova
la od jiných, údajně závažnějších 
životních roli. Což je herectví aprior
ním důkazem m ravní degradace a 
duševní méněcennosti? Prezident 
Harry Tru man býval obchodníkem  
s galanterií: poté vynikající státník. 
Též překvapuje  — vlastně nepřekva
puje  — že k ritik  pom inu l Reaganovo 
dlouholeté po-hollyw oodské povo
láni, jeho zkušenost guvernéra, velmi 
úspěšného správce Kalifornie, státu 
s mnoha světovými rekordy, též v poč
tu nosite lů Nobelovy ceny.

O. Ulč, USA

Morálka dvou židli
Pane Soboto, moc se mýlíte (Západ 

č. 6/86): čs. uprchlíků čeká ve Svý- 
carsku na azyl mnohem vice než 2000, 
m nozí i hezkých pár let. Je to zavině
no nedostatkem příslušných úřední
ků i těžkopádnosti úřední mašinérie. 
Nezapírám, že si ledaskdo pom ěr 
“upravil", právě tak jako v Kanadě a 
jinde.

V posledních letech se h lási o azyl 
čím dále tím vice Turků, Tamilů, A fr i
čanů atd. Našich je stále méně, o to 
vice těch ostatních. Tamilové — hod
ně jich  šm elis  drogami, Turci — ko li
krát už zde v Basileji m ěli povolenou  
demonstraci, kdy vykřikovali všelija
ká divoká hesla a mávali zuřivě rudým i 
prapory. Jak to bylo č i je  jinde, nevím. 
Kdopak asi medle utíká z Chile č i Tu
recka?

A protože prý dle slov m inistryně se 
mezi azylanty nemůže rozlišovat a 
protože se rapidně zhoršila praxe 
úřadů i paragrafy (speciálně vzhle
dem k "náladě" obyvatel), je výsledek 
ten, že z deseti žadatelů dostane azyl 
jeden, lhostejno zda Čech nebo Tu
rek. A to je ten h lavni důvod, proč je 
to tak, jak to je.

Vás bude om louvat to, že žijete 
v Kanadě. Ale nepište prosím jakoby  
zasvěceně o problémech, které jsou  
vám na tisíce m il vzdálené.

B. K., Švýcarsko

Více srandy, méně antikomunistů
Poslední vydáni (prosinec 1986) je 

celkem podle mého vkusu. Když i 
v budoucnosti dáte víc místa inform a- 
tivně-srandistickým  článkům á la 
M. Ondrášek a jin í na úkor pro fesio
nálních antikom unistů (které mám 
"v lásce" hned po kom unistech a fa
šistech), tak třeba moje předplatné  
přece jen prodloužím.

Dik pan i Saiivarové za interview  
s Waldemarem. V dovětku ale schází, 
na jakou adresu je možno W. M. přát 
štěstí a k liku do jeho prvního roku  
v USA a jakým  způsobem je možno 
zaplatit jeho desku (a časem desky?) 
u DE—MAR.

J iří Daneš, Německo

Pozn. redakce:
Přát štěstí je možno na stejnou 

adresu jako posílat peníze (např. 
mezinárodni pošt. poukázkou) za 
desku.

V písku pod palmami
Těšíme se na další číslo jak malé 

děti a čteme si tu Západ v pisku pod  
palmami, přesně tak, jako ten vousáč 
na vašem objednacím lístku.
Jitka Munzarová, Panenské ostrovy

Neuvěřitelná praní
Ž iji zde v USA od ledna 86 a dostal 

jsem se sem přim o neuvěřitelnou  
cestou, a to rovnou z Prahy letadlem  
do N. Y.

Před několika dny se m i dostal po 
prvé do ruky  yáá Západ. Mám veliký 
zájem ho odebírat a buďte tak laskaví 
a posílejte m i ho. Je to až neuvěřitel
né, že si může člověk (a to v češtině) 
přečíst o věcech a vůbec děni v ČSR. 
Mám pořád ještě stále představu ko
m unistických novin v Praze.

R ichard Hošťálek, USA

Příležitost k vážnějšímu pohledu
Musím vám řict, že jsem se smál, 

když jsem četl kritiku  svého bývalého 
kolegy Karla K rtičky z pera Nathalie 
Malinové (řijen 1986). Přiznám se ale, 
že jsem se smál vice, když jsem četl 
Krtičkův text o trpce zklamaných  
emigrantech v Mladém světě, než 
když jsem četl text v Západě. Jako 
bývalý K rtičkův kolega vim poměrně 
slušně, kdo to je, takže mě jeho lite 
rární pokusy baví dvojnásobně. Vim 
také, č i spíše, domnívám se, jak k to
mu celému textu došlo. Právě proto  si 
myslím, že text v Západě byla p ro 
marněná příležitost k vážnějšímu po 
hledu. Myslím si, že Západ je list do
statečně dobrý, aby se pokusil o roz
bor těch důvodů, třeba i na základě
Krtičkova skvostu. „  . .. .P. Adler, Kanada

Pozn. redakce:
Západ připravuje uveřejnění imi

grační studie Oty Ulče, který kompi
luje a vyhodnocuje řadu dotazů a od
povědi od nově přišlých imigrantů na 
toto téma. Celá záležitost si zasluhuje 
skutečně vážnější zhodnocení, 
ni.

Nepřesná informace
Časopis Západ odebírám již dlouhá 

léta, hlavně díky jeho otevřenosti a 
přesnosti. Proto jsem by l dost pře
kvapen, že v čisle 5 z roku 1986 v člán
ku “Posloucháte Rádio C anada"upo
zorňujete na interview s ředitelem  
Banff Spring hotelu J. Hoyerem.

Rád bych touto cestou upozornil, 
že ředitelem tohoto hotelu je už po 
mnoho let pan Ivor Petrák, původem  
rodák z Podbořan. Pan Jan Hoyer. 
přestože by ředitelem tohoto pře
krásného hotelu zcela určitě rád byl. 
zatim "řed ite lu je" jenom partě údrž
bářů.

J. N. H., Kanada

Pozn. redakce:
Omlouváme se za nepřesnost, kte

rá byla způsobena zaslanou informa
cí z čs. vysíláni Rádio Canada Inter
national.



švédské poznámky
Pár švédských poznámek k baltické 

problematice. Švédsko si za poslední 
války uchovalo neutralitu d iky tomu, 
že nechalo německé vojenské trans
porty p ro je t svým územím do Norska. 
Po této neslavné h is to rii přišla další, 
tzv. Baltutlámning. Mezi baltickým i 
uprchlíky byli vojáci v německých 
uniformách. V r. 1946 se o nich vyjed
návalo. M olotov zaručil, že se jim  nic 
nestane. Asi 150 důstojníků bylo ná
silím odvlečeno na lo ď  do SSSR: pár 
jich  v zoufalství skočilo do ledového 
moře. N ikdo už o nich n ikdy neslyšel. 
C iviln í uprch lic i se do r. 1950 třásli, 
že je stihne stejný osud.

K nářkům pana Kříže: Uprchlíci 
v r. 1968 byli lépe přija ti než ti pozděj
ší. Zařídilo se i teplé oblečeni (mnozí 
dorazili z mořských pláži). Ubytováni
i jíd lo  bylo zdarma, poskytly se i kursy 
švédštiny. Tento jazyk, kromě málo 
filo logů nikdo neovládal. Dřeli jsme 
pořádně, výuku jsme si nevybírali, na 
běhání za po litiky  nebyl čas. Kapes
né ve výši 750 dolarů na osobu a měsíc 
jako Křížoví jsme ovšem neměli. Po 
několika měsících {do pů l roku po 
příchodu) začali všichni pracovat, 
vzali to, co se jim  nabízelo, b y ť i u p o 
lárního kruhu. Nevím, co si pan Křiž 
představoval, je dobře, že krajané 
v USA uvedli jeho stesky na pravou 
miru.

S. Stenbocken, Švédsko

Běženec jen na jednu noc

Řekni mi, jaké knihy máš, a 
já ti řeknu, jestli máš zná
mou v KNIZE.

Vánoce se blíži, lid i b lbnou úplně 
na kvadrát. Jevi se mi to rok od roku 
horši, nevím, co to s těma lidma je. 
Kdyby dávali někde hovno, zabalený 
v papíře, tak lid i s to ji frontu a musejí 
ho mít. Říkala m i jedna důchodkyně, 
že má doma 23 kg mandarinek. Druhej 
pak nemá nic a babě to stejně shnije. 
Já tedy žádná frontová bojovnice ne
jsem. Když ty lid i vidim šílet, tak se mi 
dělá nevolno od žaludku.

Jedna pani se mi svěřila, že už četla 
"Špatně časovaného běžence". Měla 
to ale půjčené jen na jednu noc, a je 
likož ráno musela do práce, tak se j i  
to nepodařilo dočíst, ale vrátit to mu
sela tak jako tak.

A. J., Československo

“Perly” české a slovenské literatury
Poslední dobou je humoru zřídka. 

Někdy m i málem praskla bránice. 
Mám na mysli hlavně ty “perly" sou
časné české a slovenské literatury, 
vydávané ve vlasti, je jichž ukázky 
občas přinášíte. Prosím pokračujte, 
protože nejlepši hum or je ten, který 
humorem vůbec být nemá.

M. Paučková, Kanada

Zakázané ovoce na videu
Momentálně v naši televizi n ic není, 

jako obvykle. Ve 20.00 hodin teď  mís
to večerního zábavného program u  
pouští projev Husáka o stavu naši 
ekonomiky, což je zcela pravidelné, 
a večerní zprávy jsou pouze typu co 
říká Moskva. Pokud pustí nějaký film
— dobře zcenzurovaný — západní 
produkce, tak je to pouze nějaká po 
litická slátanina s kritickým  pohledem  
na kapita listickou společnost a jinak  
film y východní produkce, v současné 
době pouze ze země, s kterou jsme 
měli v době vlastnictví Podkarpatské 
Rusi nejkratši hranici, v podstatě žád
nou, nyní také krátkou, ale velmi frek
ventovanou.

Tak pokud se chceme divat na tele
vizi, tak jedině na polskou, kde přece 
jenom pustí občas nějakou dobrou  
věc, která by zde neprošla. Zrovna 
dnes po 23.00 hod. běží druhý díl filmu 
"To je Amerika", který znám sice z vi
dea již  dva roky, ale je zajímavé, že to 
pustí. Vlastně, když chci vidět nějaký 
film náš, který se již  nesm i prom ítat 
(např. s W. Matuškou zrovna nyní) ne
bo nějaký film  cizí, který se vůbec ne
sm i promítat, včetně porna, tak si 
zajdu k sousedovi, který má video a je 
to. Vůbec mám radost z toho, že se 
u nás teď značně rozšířilo nekontro
lované vzájemné vyměňováni kazet. 
A nejde jen o to porno, kterým se č lo 
věk po několika filmech nasytí, ale
o spoustu kvalitních filmů nebo se
riálů a právě to našim soudruhům  
utíká a nemohou to nijak kontro lo 
vat. K ritizu ji a kom entuji a tak dělají 
vlastně ještě reklamu.

J. B., Československo

Lépe diskuse než být tabu
Celkem souhlasíme s pohledem  

pana Kříže na sponzorské organizace 
(Západ č. 4/86). Naše vlastni zkuše
nost nebyla příjemná. Jsme jen moc 
rádi, že jsme si dokázali pom oci sami. 
Nebylo to snadné, přestože jsme 
ovládali angličtinu lépe než většina 
uprchlíků. Ostatně výuka angličtiny  
v Rakousku byla mizerná po jazykové 
a hlavně pedagogické stránce. Jezde 
skutečně mnoho věci v nepořádku. 
Je dobré, že toto téma přestalo být 
tabu a vznikla diskuse. Tak to má 
v otevřené společnosti být. Doufáme, 
že někteří úředníci, kterým straší 
v hlavě totalita, začnou dělat svoji 
zodpovědnu práci pořádně. Jsou za 
ni placeni. Měli by si svých teplých 
ž id li vážit nebo zkusit nějakou "jakou
ko li práci". v  a M Bosák, USA 

(signatáři Charty 77)

Užitečná Vlastivěda
Vlastivěda ve formě malé brožurky 

byla vydána českým a slovenským 
exilovým skautingem v Evropě pro 
děti, ale je vhodnou příručkou i pro 
dospělé, protože obsahuje řadu úda

jů o Československu (zeměpisné, 
adm inistrativní a hospodářské), jakož
i stručné, ale přehledné české a slo
venské dějiny. Autorem je dr. Ivo Po
láček a tu to  praktickou osmerku 
v plastikovém obalu je možno objed
nat na: Skauted, Tolhuis 2022, 6537 LW 
Nijmegen, Nederland, cena D M 5 ne
bo ekvivalent.

Odvrácená tvář
Než projdem  všechna nádvoří

padneme možná od únavy 
za zd i je zeď, za dveřm i dveře

a v jámách zasypané hlavy 
Černý vůz v noci odváži

pod  p lachtou kosti na extrakci 
je  chladno; šofér vykládá

o zvláště vydařené akci 
Neodlupujte tapety

nechtějte vidět za kulisu 
malé ošklivé tajemství

v podobě úředního spisu 
Justiční palác poblednul

v úvahách o trestu a vině 
sviti rachejtle slavnosti

a v barech řinč í hrací skříně
V přízem i šantánů se tanči

a v zadních traktech vyji psi 
Na sekčním stole tiše leží

sada nástrojů k nekropsi 
Ukázka ze sbírky Stanislava Ko

márka “ Kartografie", kterou vydalo 
nakladatelství Alfa, Einwanggasse 
17/2/3, 1140 Wien, Austria, kde lze 
objednat zároveň s platbou 80 šilinků 
nebo ekvivalentu (nejlépe hotově 
v obálce).

Tučná výslužka z Holandska
Rudé právo, 22. července 1986

Byla to  zvláštní atm osféra. Osvětlený prostor 
rotterdam ského kostela sv. Lorence. P lný mužů 
a žen v nejdražších šatech ověšených zlatým i 
náramky a náušnicem i p lným i pravých perel a 
d iam antů. Kdo neměl alespoň m ilión, nedostal 
vstupenku. Výjim ku tvo řilo  několik em igrantů 
dop lňu jících  ko lo rit.

V televizní režii bylo  to to  divadélko určeno pro 
holandského masového diváka. Aby u svých 
televizorů m ohl na chvíli zapom enout na své 
starosti a politova t ty chudáky, co ž ijí tam za 
Šumavou ‘‘v děsivých podm ínkách absolutní 
nesvobody". Před je jich  očim a předával p rinc 
Bernhard cenu hum anisty Erasma R otterdam 
ského ten tokrá te  — “ bláznu". Tak se Václav 
Havel sám nazval v písemném vystoupení, jež 
v jeho nepřítom nosti přečetl herec. Jen “ blázen" 
prý může žít za zdí, dělící svět na ,ty, kteří se 
mohou "těš it z p o litické  dem okracie  a sociá ln í 
spravedlnosti", a na ty, kteří n iko li. “ Jen blázen" 
prý žije tam, kde není možné “ žít důsto jné a 
sm yslup lně" a kde situace jsou podobné, jakým  
"sta teční holandští občané” museli če lit za dru
hé světové války!

I tím to  prohlášením  si Václav Havel dodatečné 
splácel “d luh", který nyní v sumě dvou set tisíc 
guldenů dostal od bohatých a vlivných lid í ze 
země tu lipánů, od ředite lů královské holandské 
petro le jové společnosti, šéfů banky AMRO, 
m inistrů, prezidentů a viceprezidentů. Cím 
vlastně nosite l ceny přispěl do pokladnice  světo
vé ku ltury, vědy a školství? Svými hrami, je jichž  
divácký ohlas je mizivý, a jež, jak po tv rd ili vídeň
ští recenzenti jedné z jeho posledních her, často 
nechápou ani provozovatelé? N iko li. Spíše anti- 
soc ia lis tickým i pom luvam i, prodáváním se za 
třice t s tříbrných než čím koliv jiným . Není to 
to tiž  poprvé, co členové všelijakých snobských 
a pokroku nepřátelských porot dali pod p láští
kem "m ezinárodních" či “ národních" cen tučné 
honoráře právě podobným  p o litickýcm  a mo
rálním ztroskotancům . . . Václav Doležal



Světla a stíny čs. tenisu
Besedujeme s představiteli našeho 
úspěšného sportu
Rudé právo, 13. prosince 1986

. . .  V tenise, jako  v prvním  sportu , se otevřené 
vyřešily o tázky finančních  odmén. Ceny na tu r
najích se vyplácejí otevřeně, je jich  výše je zve
řejňována v novinách. . . . Museli jsm e určitém u 
okruhu hráčů um ožnit start na vrcholných svě
tových turna jích, a p roto  vznikla skupina tak
zvaných sta tu tárn ích  hráčů. T ito  h ráči mají 
sm louvy s P ragosportem  a výborem  temsoveho 
svazu UV ČSTV. V těch to  sm louvách jsou sta
noveny nejen povinnosti finanční, ale i povin 
nosti reprezentační, například startovat v Davi- 
sové poháru, účastn it se těch a těch tu rna jů  atd. 
Smlouva je obnovována každý rok.

Polák: Já bych jen dodal, že v současné době 
máme devět s ta tu tárních hráčů a šest hráček. 
Jsou to  Lendl, Šmíd, Mečíř, S ložil, šre jber, Pi- 
mek, Navrátil, B irner, Vajda, M andiiková, Suko
vá, Maršíková, Budařová, Skuherská, Skronská. 
Ti všichni musí sp lňovat příslušná kritéria. Náš 
tenista může dostat statut, když je na světovém 
počítači do 120. místa, hráčka do 100. místa. 
Důležitá je také věková hranice — tenista musí 
být starši 18 leť.

Jak tedy vypadají konkré tně  finanční závazky 
sta tutátních hráčů?

Kodeš: Musím říci, že hráči, kteří h ra ji ve svě
tové špičce, mají p říjm y opravdu vysoké. Jde 
o statisíce do laru  ročně. Ale to  je opravdu zále
žitost těch nejta lentovanéjších špiček. Hráči ze 
svých cen za um ístění p latí daně té  zemi, kde se 
turnaj hraje, a to  je obvykle  třice t p rocent a v ně
kterých zemích i více. A potom  odvádějí tzv. 
zprostředkovate lský poplatek Pragosportu, kte
rý se pohybu je  na hranic i 20 procent. Navíc 
sta tu tární hráči, do 21 let mají povinnost p la tit 
dalších 30 procent tenisovém u svazu na rozvoj 
m ládežnického tenisu, hráči nad 21 let platí na 
m ládežnický ten is .ročně 3000 dolarů.

Polák: K tom u musíme zdůraznit, že statutární 
hráči si sami hradí všechny náklady. Platí sl 
letenky, ubytování, stravováni, prostě vše, co 
k tom u patři. A je jasné, že nem ohou bydlet v ho
telu třetí třídy.

. .Padlo jm éno Ivana Lendla. To je živý prob 
lém našeho tenisu. Na jedné straně vynika jící 
tenista, který právě v těch to  dnech byl podruhé 
vyhlášen m istrem  světa, na druhé straně člověk, 
který s naším tenisem  a repub likou nemá už 
m noho společného. Co o tom soudíte?

Hůbler: Ivan Lendl je koncentrace vseno, co 
je v tenise k ladného a záporného. M noho se
o něm napsalo dom a a ještě více v zahraničí. Je 
to dáno tím , že Ivan Lendl v posledním období 
v CSSR vůbec nepobývá

Kodeš: Problém y s Lendlem  nastaly po jeho 
startu v J ihoa frické  republice. Lendl pak zaplatil 
pokutu, která mu byla za start v J ihoa frické  re
pub lice  uložena a napsal dopis, v němž vyložil, 
jakým  způsobem  chce, aby se upravil jeho vztah 
k CSSR. V Davisové poháru odm ítá hrát. C ítí se 
ukřivděný. Tvrdí, že udělal to, co se po něm 
chtělo. K lade si podm ínky. Po Praze se teď  říká, 
že Kodeš a Suk nechtějí, aby nás Lendl repre
zentoval.

Suk: V této otázce jsme udělali, a to nejen 
Kodeš a já, ale všichni naši tenisoví funkcionáři, 
m aximum. Přece nám Lendl nebude diktovat, co 
máme dělat. Samozřejmé z hlediska tenisu je 
škoda, že s ním nemůžeme počítat. Ale v posled
ní době, vždycky, když jsm e ho potřebovali a 
když nám měl pom oci, tak nepom ohl. Byl po
zván do Indie, do Jugoslávie, chtě li jsme, aby 
nastoupil i p roti Švédsku. Tak jaký je jeho  vztah 
k republice, k našemu tenisu? Ale musíme říci, 
byli jsm e před Lendlem, budeme i po něm. Čes
koslovenský ten is se těší z Lendlových úspěchů, 
ale s Lendlem  nestojí a nepadá.

Jan Mazáč, Ivo Urban

Odňatie čestného titulu
Práca, 5. prosince 1986

Cital som v dennej tlač i úradnú správu o od 
ňatí čestného titu lu  "Zaslúž ilý  um elec” mužovi, 
k to rý  em igroval. Kedy možno odňať vyzname- 
nanie a čestné titu ly?

Zn.P.Ch.

Prezident repub liky  alebo orgán nim sp lno - 
m ocnený — titu l "Zas lúž ilý  um elec'' udelu je  
vláda — odním á prepožičané státně vyznamena- 
nie, ked 'sa  občan stal nehodným  nos it'če s tn ý  
titu l, alebo ked 'vy jde  najavo, že sa mu nezaslú- 
žene prepožičal. Č estný titu l "Zaslúž ilý  um ě
lec'' sa udel'uje podl'a nariadenia vlády č.55/1953 
Zb. podlá § 46 Trestného zákona m óžesúd  u lo 
žit' trest s tra ty  čestných titu lov  a vyznamenaní, 
ked' odsudzuje páchatel'a za úm yselný trestný 
čin spósobený z nepriaterstva k soc ia lis ticke j 
spoločnosti a k štátnem u zriadeniu repub liky, 
alebo za č iny  z obzvlášťzavrhnute l ných pohnú - 
tok na nepodm ienečný trest odňatia  s lobody na 
najmenej dva roky. Tento  trest nem ožno u lož iť 
samostatné. Možno ním p o s tih n ú ťa j cudzinca.

Rozhovory M. Gorbačova a 
Nadžíba
Rudé právo, 13. prosince 1986

M. G orbačov v pátek na večeři, kterou na po
čest Nadžíba uspořádaly v Krem lu ÚV KSSS a 
prezid ium  Nejvyššiho sovětu SSSR, pronesl ten 
to  projev:

. . . Základním  pravid lem  nynější m ezinárodní 
po litiky  musí být bezpodm ínečné přiznání práva 
každého národa na vlastní sociá ln í a po litickou  
volbu, respektování sam ostatnosti a nezávislosti 
každého státu a rovnoprávnost ve všech mezi
národních záležitostech.

To to  pravid lo  a tu to  zásadu budeme hájit všu
de a za jakéko li situace. Důsledné se jim i řídíme
i ve vztazích s A fghánistánem , a to  tím spíše, že 
je naším sousedem.
Projev Nadžíba:

. . .  Před dvěma měsíci jsm e se roz loučili s čás
tí om ezeného kontingentu  sovětských vojáků. 
Celý svět viděl slzy našich žen a mužů, starců a 
dětí, slzy velké vděčnosti a loučení s blízkým i. 
Provinčním  výborům  strany a ústředním u výbo
ru LDSA došlo  v oněch dnech 132.000 děkov
ných dopisů adresovaných vo jákům -in ternacio - 
nalistům , jak jim  říkáme. Něco takového se ne
stalo v celé afghánské h is torii.

S tarostlivé ruce natrhaly tisíce růží a sovětské 
tanky odjížděly ze S indandu záplavou růží. Byly 
to tanky, které nejely z války ani do války. Byla to 
mírová ofenzíva proti všemu přežilém u, včerej
šímu, p roti nedůvěře a podezíravosti up lynulých 
let, byl to konkré tní p řik lad  p o litické  zásado- 
vosti a důslednosti Sovětského svazu v m eziná
rodní sféře, příklad mírové filozofie .

Jak vzniklo jméno Praha
Večerni Praha, 19. prosince 1986

. . .  V ruštině existu je  dosud slovo poražeme. 
odvozené zřejmě od zastaralého kmene “ porog ” 
(porogjen ie), což znamená porážka, a také slovo 
porog, česky práh, které mělo asi původní vý
znam poraz (poražený strom ). Podobně snad 
vzniklo  slovo pražec z původního zaniklého 
porogjec, to tiž  menší než práh, jako je pupen- 
pupenec, stů l-sto lec, dvůr-dvorec. trám -trám ec, 
apod.

Takže slova praha, praga, poroga či poraza 
znamenala původně místo, kde se odehrá lo  po
ražení, a to  buď  strom ů (vykácené místo), nebo 
také nepřítele (vítězství), tedy skutečně význam
ná lokalita.

E. Socha

Ten dělá to . . .
Prokurátoři, s lovutní s o u d c i. ■ .! 
Krim inologové, advokáti, 
vyšetřovatelé, p s y c h ia tř i. . .!
Páni docenti daktyloskopie, 
psychologie, pathologie, 
nemoci zhoubných, nemoci zjevných, 
nem oci latentních, 
vynálezcové zámků patentních, 
včetně bezpečnosti. . .!
Zkrátka spraved lnosti. . ■!

1.
Tady je pumpař, vekslák, řezník 
a ten co předražuje rajčata je  zelinář 
Z  m elouchu vrátil se nám zedník 
a z lochu s vojetejma auťákama

šm elinář
Ten dře lid i z kůže, ten mele flákoty  
ten krade, jak může, i za dveřm apoty  
ten dělá to a ten zas tohle 
a všichni dohrom ady vydělají moc.

2.
Já beru bony a já zas marky, 
vobčas m i někdo ve vobálce strč í

"Smetanu"
Beru i exkluzivní dárky,
i když se bojím, ko lik  za to jednou

dostanu
Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, 
než se to provalí, zdrhnu do Paříže 
vybrat si svoje ta jný vklady 
a s nima vodletím rovnou do Kanady.

3.
Tady je svět skej, kupliř, p ing l 
a ten, co natahuje lidi, to je taxikář 
Kdekoho ž iv i kšeft a švindl 
a skoro všichni m ají kolem huby

svatozář
My dělat nebudem, nemáme náladu, 
žijeme z tuzérů, ručičky dozadu 
Ten umí to a ten zas tohle 
a všichni dohrom ady neumíme nic.

Fin.:
Vždycky si pomůžem z nějaký černoty, 
když dveřma nemůžem, lezeme přes

ploty,
Nacpanou šra jto fli nemáme za prácí, 
zatím nás neklofli, tak se to vyplácí. 
Držíme zobáky, jak račte věděti, 
rod inný baráky stavíme pro děti.
Až všechno rozkradem, 
nebudem pracovat, 
všechno si navzájem  
budeme pučovat.
Ten p u č i to a ten zas tohle 
a všichni budem všechno mít

dohrom ady . . .!
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