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Československo
Václav Pisecký

Československo na rozcestí?
Přátelé z Prahy píší, že v Česko
slovensku i za Gorbačovovy éry zů
stává všechno při starém. Listujeme-li
však československými oficiálním i
novinami a časopisy z poslední doby,
zjišťujeme, že to není tak docela prav
da. V porovnání se sedmdesátými lety
a první polovinou osmdesátých let,
kdy československý tisk zněl neú
prosně ideologickou řečí, dochází
přece jen k jistému pohybu. V řadě
československých oficiálních perio
dik se alespoň do určité míry ustupu
je od nekomprom isních neostalinistických ideologických pozic. V tisku
se objevují různé názory a začínají se
form ovat výraznější novinářské osob
nosti. Veškerá kritika a diskuse se
ovšem odehrává jediné na tzv. ‘kon
struktivně socialistické platform ě’.
Ani dnes se nikdo samozřejmě ne
odváží kritizovat kom unistickou stra
nu nebo útočit na podstatu systému.
Kritizují se pouze dílčí jevy a jen jed
notlivé osoby či instituce. V nejspornějších případech se často jako své
ho druhu ‘deus ex m achina’ objevuje
‘rozum ný’ stranický činitel či tajem 
ník, který nakonec zasáhne v zájmu
pravdy a spravedlnosti. V tisku se
kritizuje jediné tak, že se dokazuje,
že úřední obviňování z ‘protisocialistických a podvratných postojů’ jsou
neopodstatněná a nesprávná a že
oběti byrokratické zvůle kom unis
tických úřadů se žádných 'zločinů
proti socialism u’ nedopustily. Novi
náři v dnešním Československu zatím
nedošli tak daleko, aby samo obviňo
vání z ‘protisocialistických tendencí’
a samu m arxistickou ideologii mohli
odm ítnout jako nesmysl. Přesto ale
míra kritiky v československém tisku
je v některých případech opravdu po
zoruhodná. (I liberálnější časopisy
však zároveň uveřejňují, zřejmě na
‘zaštítění’, o rto do xn ě m arxistické
články, zejména zabývající se 'po
svátnými' historickým i tématy jako
je např. Únor 1948. Komunistická
verze historie se zatím nepřepisuje.)
Snad jedním z nejlepších o ficiá l
ních československých periodik je
týdeník Mladý svět. Tento časopis
pravidelné přináší původní reportáže
a rozhovory, které důsledné odhalují
dosti drsné aspekty dnešní česko
slovenské skutečnosti. Myslím, že
stojí za to se u tohoto časopisu na
chvíli zastavit.
Mladý svět se často zabývá jedním
z nejpalčivéjších problémů, které
trápí mladé lidi: nedostatek bytů.
V MS č. 2/1988 např. vyšel dosti ne
uvěřitelný článek (i s fotografií)
o manželské dvojici s dvěma dětmi,

kteří nemají byt a jsou v Praze nuceni
bydlet v dodávkovém autě. (Na zá
chod chodí do stanice metra Kačerov.)
Koncem m inulého roku Mladý svět
uveřejnil kritický článek o chmelařském JZD Cítov, jehož funkcionářka
zakázala diskotéku pro mladé česáče
chmelu. Místní činitelé pak proti Mla
dému světu po byrokratické linii ve
snaze časopis přivést do průšvihu
zorganizovali celé tažení a složitou
podpisovou akci (protestní dopis
poslali i ÚV KSČ). Je pozoruhodné,
že v MS č. 1/1988 redaktor Jiří Franěk
celé toto funkcionářské spiknutí od
haluje. V MS č. 8/1987 píše redaktorka Dana Emingerová v jiné souvis
losti, žejesm utné, že kdykoli si někdo
na něco v Československu stěžuje,
standartní reakce je si na něho ‘po
svítit’ a ‘došlápnouť.
Anastázie Kudrnová shledává v MS
č. 2/1988 při návštěvě brněnské Fruty,
kde se zaměstnanců dotazuje na je
jich zkušenosti se zaváděním nového
způsobu práce, že s ní dělníci nechtě
jí mluvit. Co by chtěli říct, to jí prý
říct nemůžou a co můžou, to se píše
v novinách. Potom redaktorka přece
jen z někoho vydobude konkrétnější
odpověď: 'Chtějí (na nás) kapitalis
tickou m orálku za kom unistické pe
níze.’ Jak Kudrnová píše v č. 4/1988,
s podobné nedůvěřivým postojem se
setkává i při návštěvě gottwaldovského Svitu: ‘Nedávej tam moje jméno!
Vyhodí mě! Mistrová po mně pojede
jak po uzeném, nevydělám si!" Uka
zuje se, že šičky, které jsou kvůli ne
dostatku bytů nuceny bydlet v G ott
waldově na podnikovém internátě,
žijí a pracují v doslova nevolnických
poměrech: 'Když m ášteplotu, sedma
třicet nestačí, mistrová tě změří a podepíše kontrolku k doktorce. Než tam
stačíš dojít, mistrová může sednout
k telefonu a zavolat, ať té doktorka
neuznává, že nemá lidi.’
V č. 4/1988 Mladý svět uveřejňuje
i reportáž (s fotografiem i) ze shro
máždění mladých lidí na Kampě
u ‘hrobu’ Johna Lennona. Trochu
událost však znevažuje a snaží se jí
otupit politické ostří.
V Mladém světě č. 6/1988 je otřesný
článek o havarijním stavu městské
památkové rezervace v Olomouci,
kde se nedávno dokonce zřítila část
jednoho domu. Jeho obyvatelé mar
né žádali od r. 1964 (!!) o jeho opravu.
V Mladém světě č. 8/1987 se zase do
vídáme o vážném nedostatku lékařů
v Severočeském kraji. Odmítají se na
sever Čech stěhovat zejména proto,
že vyhláška ministerstva zdravot
nictví z r. 1984 po tři roky zakazovala

lékařům působícím v severních Če
chách přejít do míst v jiných částech
republiky. Reakce mladých lékařů na
možnost zaměstnání v severních Če
chách tedy byla (a do dneška zůstává)
zcela logická: ‘Do vězení nejdů’.
Podle Mladého světa se prý e kologic
ká situace Severočeského kraje m ír
né zlepšuje, zato pražská ekologická
situace je špatná.
Ekologickým i náměty se Mladý
svět zabývá dosti často. Z čísla 20/1988
se dovídáme, že zpěvačka Marie Rottrová se musela odstěhovat z Ostravy
do Prahy, protože v Ostravě trpěla
chronickým i záněty dýchacích cest.
V čísle 21/1988 prosí redakci Mladé
ho světa výmluvným dopisem jedna
severočeská čtenářka, aby časopis
o ekologické devastaci severních
Čech nepsal: že se totiž už teď kri
tický nedostatek jakýchkoliv odbor
níků v tom to kraji tak jenom prohlou
bí. Číslo 41/1988 uveřejnilo hrůzo
strašnou reportáž o úniku bifenylů
do vodních toků Jihočeského kraje
a dlouhém nezájmu úřadů o tuto ka
tastrofu. V č. 2/1988 protestuje dopi
sem spisovatelka Jindřiška Smetano
vá proti plánované stavbě hotelu na
pražské Kampě.
V MS č. 22/1988 se referuje o praž
ské výstavě architektonických návr
hů ze soutěže o novou staroměstskou
radnici. Návrhy byly prý velice ubohé.
Na výstavě v návštěvní knize byla na
adresu československých architektů
tato poznámka: ‘Jste svině. Bydlím
na Jižním Městě.’ V č. 24/1988 vypráví
dr. Zapadlo z jednotky intenzívní
péče pro nedonošené kojence v ne
m ocnici v Praze — Podolí, že když od
dělení dovezlo ze Švédská (na Zápa
dě už dlouhá léta používané) zařízení
na umělou plicní ventilaci nedonoše
ných kojenců, tři roky se je neodváži
lo použít, protože si lékaři nebyli jisti,
jak s přístroji správné zacházet: ‘Při
tom stačilo, aby bylo pár lidí posláno
na půlroční stáž, kde by se umělou
plicní ventilaci dokonale naučili a pak
to doma naučili ostatní. Ne.'
Mladý svět č. 34/1988 brojí proti
pozastavování film ů v některých
československých krajích. A čko li
jsou film y centrálními úřady povole
ny k distribuci, krajská ‘kulturní stře
diska’ jejich promítání ve své oblasti
prosté nemusí povolit. Toto číslo uve
řejňuje i interview s válečným stihačem Pavlem Kocfeldem, který od
r. 1949 nesměl létat, protože část vál
ky strávil v Anglii. Interview se zm i
ňuje i o tom, že někteří Kocfeldovi
kolegové byli v 50. letech bezdůvod
né vězněni.
Z rozhovorů s českými rockovými
zpěváky a hudebníky uveřejněných
v Mladém světě vyplývá, že v podstatě
všichni z nich byli v posledních letech
československými úřady perzekvo-

váni. V roce 1979 byli Václav Neckář láním občas souhlasí, kladou si ab
a Hana Hegerová pozváni na turné do surdní podm ínky a zpěvákům přepi
NSR, pražská agentura Pragokoncert sují texty. Mladý svět také nechápe,
však pozvání odmítla, aniž by Neckáproč úřady do Československa pravi
delněji nezvou významné západní
ře a Hegerovou o tom pozváni vůbec
rockové skupiny, když tyto skupiny
informovala. Už v roce 1969 Prago
koncert znemožnil vystupování na mohou zcela běžně vystupovat v ji
Západě jednom u z nejlepších česko ných východoevropských zemích.
slovenských rockových kytaristů Vla Jejich čs. fanouškové např. za nimi
dim íru Mišíkovi. Mišík měl od r. 1984 hromadné jezdí do Maďarska.
Některé kontroverze otištěné v Mla
dva roky zákaz veřejně vystupovat.
dém světě jsou opravdu vášnivé. Čís
Není příliš překvapující, že se proto
lo 23/1988 uveřejnilo ostrý výpad
dostal do hluboké deprese. Rozešel
se se svou první ženou a skončil v ne staršího čtenáře proti rockové hudbě.
m ocnici. Dílčí či dlouhodobé zákazy Sice měl prý v mladí také rád jazz,
píše tento čtenář, ale dnes se na rock
postihly i Michaela Kocába a jeho
Pražský výběr (skupina byla zakázá v Československu nepřípustně plýtvá
drahými devizami. Mladí čeští hudeb
na 4 roky!), skupinu Barel rock, Pavla
níci jsou ‘vybaveni moderní techni
Vášu z brněnské skupiny Z kopce
kou z kapitalistických států, nakou
a další.
penou za dolary, které si mládež ne
Rockoví zpěváci se v Mladém světě
vyjadřují o svých potížích s úřady vydělala’. Na dopis následovala bouř
značně otevřené. V čísle 8/1988 se livá reakce široké čtenářské obce.
Zde je část jednoho z dopisů uveřej
zm iňuje Honza Bořil ze skupiny Barel
něných v MS č. 39/1988:
rock o tom, že když před časem sku
pina vystupovala na tancovačce v je A utor si očividně plete jazz se sw in
jich domovském městě Zďáru nad gem, když píše o tom, že mu fandil
[...]. Právě pisatelova generace ozna
Sázavou, v deset večer 'přijeli pří
čila tehdy tuto hudbu za produkt tříd
slušníci Veřejné bezpečnosti a lidem
v sále bylo oznámeno, že všichni, kdo ního nepřítele a na m ilost vzala občas
mají džíny, musí sál o pustit’. Lidé sa jen dixieland jako 'hudbu utlačova
mozřejmě začali nadávat, došlo k str- ných černochů'. Na názor, že ‘chcete,
kanici a výsledkem bylo, že skupině aby vám vaši tátové a dědové vydělá
vali m ilióny dolarů na vaši zábavu’
bylo zakázáno vystupovat.
V MS č. 18/1988 říká Petr Váša z br nelze odpovědět jinak, než tím, že
něnské skupiny Zkopce: ‘Zkopců mládež rozhodně nenese vinu na
se proti původnímu záměru stala po tom, že si vydělává nesm ěnitelnou
litická kapela. Neudělali to z nás po korunu. Je nepopiratelné, že náš hu
sluchači, ale úředníci. Nejdřív mi to debník je podivný tvor: nejenže si na
vadilo, průšvihy mě mrzely, ale pak své výrobní prostředky m usí vydělat,
jsem si řekl: To je dobře. Je vidět, že ale ani si je na našem trhu nemůže
bigbít není pouhá lidová zábava. [...] koupit. Nezbývá mu než podniknout
Ti lidé, kteří se ho mají bát, tak se ho onu strastiplnou a p onižující cestu:
probojovat se byrokratickým , agen
bojí.’
Mladý svět ostře kritizuje i neústup turně pasovým a politicko-přehrávnost českovenského rozhlasu a tele kovým systémem a vydělat si na ně
vize, které odm ítají vysílat kvalitní v zahraničí. Po návratu odevzdá
rockovou hudbu a pokud s jejím vysí- agentuře polovinu honoráře ve valu
tách. Za zbytek si po odečteni nákla
dů na cestováni, stravu, ubytováni,
atd. může se svolením našich úřadů
dovézt hudební nástroj. Na hranicích
je mu vyměřen čtyřicetiprocentní cel
ní poplatek. Pak se dočte v MS, že mu
to vlastně vydělali tátové a dědové a
on to nejspíš ukradl.
Podívejme se nyní na některé další
oficiální československé tiskoviny.
Zajímavé jsou dnes někdy kupodivu
i Hospodářské noviny, týdeník ÚV
KSČ. V 30. čísle letošního ročníku
například uveřejnily poněkud kontro
verzní článek odborníka na otázky
výživy Tomáše Husáka pod názvem
'Jíme nezdravě, jíme draze’. Článek
měl u veřejnosti nesmírný ohlas. To
máš Husák v něm mimo jiné srovnává
stav zdraví československých obča
nů se zdravím občanů 150 členských
států OSN. Zjišťuje že v Českoslo
vensku je v současné době ze všech
těchto 150 států nejvyšší úm rtnost na
rakovinu, na koronární nemoc srdeč
ní, na cévní příhody mozkové a na
nemoci srdce a cév.

V
čísle 41 a 42, které vyšly v říjnu
1988, Hospodářské noviny otiskly
dva pozoruhodné články Valtra Ko
márka, ředitele Prognostického ústa
vu ČSAV. Komárek v nich varuje, že
pokud nedojde v československém
hospodářství k hlubokým struktu
rálním změnám, Č eskoslovensko
ztratí možnost odbytu svého zboží
nejen na Západě, ale i v zemích sovět
ského bloku. Komárek zdůrazňuje, že
Československo trpí hypertrofií těž
kého průmyslu, který se rozvíjí auto
m atickým samopohybem a vytváří
zdání ekonom ické prosperity, které
je však falešné. V Československu
se vyrábí jen proto, aby se vyrábělo.
Do československého hospodář
ství je bezpodmínečně nutno zavést
tržní princip. Trh je podle Komárka
zatím nejdokonalejším civilizačním
mechanismem obsluhy běžných po
třeb lidí. Je prý těžké nevidět ne
smyslnost zestátnění či form álního
združstevnéní holičství, kominictví,
klempířství, instalatérství, taxíkářství
a jiných malých podniků. I velké pod
niky by však měly vyrábět v ovzduší
konkurence, která by měla být zajiš
těna jejich participací na mezinárod
ních trzích.
Ekonomická reforma musí pro
bíhat ruku v ruce s politickým i změ
nami a s demokratizací, píše dále
Valtr Komárek. Podniky pracující na
základě tržního mechanismu musí
mít možnost samy form ulovat a nabí
zet cenu svého zboží. Českosloven
sko musí bezpodmínečně usilovat
o zahraniční konvertibilitu svého
zboží a své měny. Dosáhnout toho
však bude možné jen za cenu obrov
ského dovozu technologie ze Západu.
Dovoz ze Západu by se měl v budouc
nosti ztrojnásobit. Aby se im port mo
derní elektroniky dal zaplatit, Česko
slovensko musí bezpodmínečně pro
niknout na západní trhy. (Může tam
proniknout pouze komplem entární
mi druhy zboží střední jakosti. Na
špičkové trhy nejkvalitnějšího zboží
už nepronikne nikdy.) K tomu, aby
však českoslovenští vývozci v zahra
ničí dosáhli alespoň nějakého úspě
chu, je nutno se naučit a vůbec mít
možnost reagovat rychle a pružné na
zahraniční poptávku. Dosavadní pra
vidla styku československých obča
nů s cizinci něco takového však ne
umožňují.
Komárek se také zabývá ekologic
kými otázkami. Jakožto v současnos
ti nejzávažnější vidí problém konta
minace potravin jedovatými látkami,
‘problém syn ergické ho působení
řady škodlivin s karcinogenním i, mu
tagenními a toxickým i účinky, které
mu bude kolem r. 2000 a po něm vy
stavena celá populace již od svého
početí’. Upozorňuje, že zátěž popula
ce těm ito škodlivinami se v poslední
době neobyčejné zvyšuje a dodává,
že podrobná analýza vlivu škodlivých
látek obsažených v potravinách na
obyvatelstvo je dosud tajná.

Mezi západními pozorovateli čes
koslovenského vývoje se vyskytly
názory, že uveřejnění Komárkových
článku v Hospodářských novinách
v době, kdy Jakešovo vedení a nová
československá vláda poměry spíše
utužuje, možná svědčí o mocenském
boji v československém vedení.
O něco méně průbojný je týdeník
Svazu českých spisovatelů Kmen,
který se začátkem tohoto roku osa
m ostatnil od kulturního týdeníku
Tvorba. I on však občas nabízí značně
zajímavé čtení.
Z autorů, kteří píší do časopisu
Kmen, je největší skupina lidí, které
bych nazval ‘liberálové’. Jsou to pře
vážně oficiální čeští spisovatelé mla
dé a střední generace, z jejichž pří
spěvků je poznat, že by byli velice
rádi, kdyby na československé kul
turní scéně zavládla plná tvůrčí svo
boda. Bojí se však veřejně překročit
povolenou mez. Klima na stránkách
týdeníku Kmen proto často připom í
ná atmosféru absurdních her Václava
Havla. Je tomu, jako by nějaký havlovský nositel moci dal rozkaz: ‘Svo
bodně diskutujte!" Čeští oficiální spi
sovatelé ten příkaz poslušně plní: jen
že příliš svobody vje jich d isku si proto
samozřejmě není. Moc často se nejis
té ohlížejí přes rameno. (Mnozí autoři
Kmene jsou si této tvůrčí i kritické
impotence svého časopisu dobře vě
domi. V čísle 32 například píše Petr
C incibuch: ‘Zveřejňování (kritických)
skutečností mělo zpočátku dráždivý
nádech, později připom ínalo sebemrskačství masochismu a nakonec
otravuje a děsí. Děsí, protože se stále
nedostává toho, co z polovičatého
(rekognoskace terénu) díla (i umě
leckého) dělá dílo úplné. [ . . . ] To, že
je na trhu jen málo zboží [...] ví každý.
Ignoranci až pohrdání ze strany úřa
dů [. . .] zná také každý. Už to nechci
slyset. Zajímá mě, a věřím, že většinu
z nás, jak z toho ven.')
‘Liberálové’ mladší a střední gene
race nadto zřejmě mají jenom velmi
mlhavé povědomí o tom, co se ode
hrálo na české literární scéně v šede
sátých letech. I když jsou bezpochy
by pro to, aby všichni zakázaní autoři
byli rehabilitováni, o jejich rehabilita
ci se konkrétněji nezasazují, protože
zakázanou literaturu prostě asi příliš
neznají. Je jim nepřístupná. Je mimo
jejich zkušenost. Není v ohnisku
jejich zájmu. Ve skupině ‘liberálních’
spisovatelů je však i několik málo
autorů a kritiků starší generace, kteří
jsou díky své osobní zkušenosti s pro
blematikou literatury šedesátých let
poměrně dobře obeznámeni. Jsou to
tito starší autoři, kteří v Kmeni v po
slední době několikrát konkrétněji
vystoupili na obranu zakázané české
literatury.
Do Kmene také občas napíše člá
nek nějaký stalinista nebo do něho
přispějí různí skalně kom unističtí čte
náři form ou dopisu. Tyto příspěvky
jsou v Kmeni však spíše výjimkou. (Je

tomu tak i v případě článku Evy Foj
tíkové, 'Moskva, jak jsme ji neznali',
uveřejněném v Kmeni č. 33, v němž
Fojtíková útočí na sovětskou perestrojku, na týdeník Ogoněk a na jeho
šéfredaktora, na román Anatolije Rybakova 'Děti Arbatu’ — který však byl
mimochodem před tím v Kmeni re
cenzován kladně — a kde mimo jiné
lituje, že je v Sovětském svazu dnes
odsuzován Stalin. Článek vyvolal
u československé veřejnosti velkou
odezvu. Šéfredaktor Kmene k němu
obdržel přes sto dopisů.) Jiná věc je,
že na rozdíl o d ‘liberálních’ spisovate
lů, stalinisté mají v Československu
moc. Ačkoliv je v Kmeni skalně komu
nistických příspěvků relativné málo,
když se vyskytnou, čtenáři nutně mají
tendenci považovat je za články pro
gramové a zásadní. V příspěvcích
některých stalinistů se však začíná
objevovat jistá váhavost. (To do jisté
míry platí i o Evě Fojtíkové.) Kromě
toho vzniká určitá pluralita názorů.
Některé konzervativnější stalinistické
výpady se Kmen odvažuje podrobit
kritice.
Velkým problémem časopisu je, že
kvalita uveřejňovaných příspěvků je
dost nízká — i když se samozřejmě
občas vyskytnou výjimky. Většina
zveřejňovaných článků je nesmírně
mnohomluvná, a proto nudná. Kmen
také často otiskuje různé irelevantní
osobní polemiky, k nimž by se skuteč
ně kvalitní literárně kritický časopis
neměl vůbec snižovat. I v časopise
Kmen do jisté míry dochází k autor
ské diferenciaci. Někteří přispěvatelé
píší inteligentněji než jiní. Už po pro
listování několika čísel začne čtenář
autom aticky vyhledávat jistá jména
a vyhýbat se jiným . Značným handi
capem časopisu Kmen je to, že šéf
redaktor Karel Sýs není bohužel zrov
na vzorem odvahy ani spisovatel
ského či žurnalistického talentu.
Soudě podle jeho článků, Sýs nadto
vlastně zřejmě patří mezi dogmatické
komunisty. Na druhé straně mu však
nelze upřít, že je alespoň v posled
ním roce jako šéfredaktor při rozho
dování, co do časopisu zařadit a co
ne, značně tolerantní.
Typickým i reprezentanty skalního
komunismu jsou v Kmeni například
Jiří Hájek a Jan Klim ent (který však
v letošním roce v časopise zatím uve
řejnil jen jediný kratší příspěvek).
První číslo letošního ročníku přínáší
‘zásadní’ Hájkův projev 'o literatuře’,
který autor přednesl na nějakéschůzi
na Dobříši. Příspěvek je psán tupou,
dřevěnou funkcionářštinou. Teprve
až asi po dvou tisíci slovech textu (I!)
se Hájek konečně dopracovává k dos
ti jednoduché a nepřevratné hlavní
myšlence: že by se totiž měla reha
bilitovat česká literatura let 1956
— 1965. Jiným Hájkovým příspěvkem
je článek v 35. čísle Kmenu, přetiš
těný z Izvéstijí. Dlouze a nudně se
zabývá československo-sovětskou
literární výměnou. Článek je pozoru

hodný jen jednou věcí: na jednom
místě Hájek zapřísahá své sovětské
literární kolegy, aby do ruštiny ne
překládali ‘antisocialistické pamflety
Václava Havla [. . .], ani emigranta
Milana Kundery, který se sám manifestačně zřekl své národnosti a pří
slušnosti k české literatuře’ (sic).
Češi přece také nebudou do češtiny
překládat ruská ‘podvratná’ díla jako
je např. Solženicynovo 'Souostroví
Gulag’. (Potíž je, že v Sovětském sva
zu se už ale mezitím Solženicynovo
dílo oficiálně připravuje k vydání.)
Raněn, Hájek dodává, že interview
s Václavem Havlem, otištěný v sovět
ském časopise Sobesednik, české
soudruhy ‘velice překvapil’. Příspě
vek Jana Klimenta, otištěný také v 35.
čísle Kmenu, je tvrdé stalinistický
útok na sovětský film Alexandra Lopušanského ‘Dopisy m rtvého’. Klimentovi se nelíbí, že ve film u i po
nukleární katastrofě ‘dále existují
jacísi m ocipáni, [. . .] kteří zavádějí
svůj pořádek dalším terorem ’. Na Klimentův vkus je film prý také příliš pe
sim istický a poraženecký. (Z příspěv
ku přímo čiší, jak rád by Klim ent film
zakázal — bohužel to není v jeho
moci.)
Jiným skalně kom unistickým pří
spěvkem je prim itivní, dem agogický
článek Karla Sýse, který vyšel v Kme
ni č. 21 pod názvem ‘Vymknuta z klou
bů'. Mimo jiné v ní Sýs nevybíravě na
padá zakázané spisovatele Karla
Pecku a Františka Kautmana. Je však
pozoruhodné, jak na Sýsův paskvil
reaguje v čísle 36 Štěpán Vlašín. Píše:
Básník Karel Sýs ovládá vzácné umě
n i nam íchnout jedním článkem vrstvy
čtenářů zcela protichůdně: sta ti ‘Vy
mknuta z klo u b ů ’ jistě p o b o u řil prudérnim oralisty, [...] stoupence Char
ty 77 (polem ikou s Františkem Kautmanem a Karlem Peckou), zapálené
ctitele přestavby v sovětské kultuře
(výpadem na Jevtušenka) i ctitele
aktuálních próz a scénářů Radka
Johna.
Vlašín zdůrazňuje, že lidi, kteří byli
v dřívějším období nějak postiženi, je
těžko kritizovat. Stejné obtížné je
podle něho útočit i na ty, kdož v sedm
desátých letech v Československu
zaujali klíčové pozice, protože od
nich se člověk musí obávat odvety.
V
Kmeni č. 21 se přimlouvá Vladi
mír Přibský za rehabilitaci řady zaká
zaných českých spisovatelů. Kon
krétně jm enuje Ludvíka Aškenazyho,
Arnošta Lustiga, Vratislava Blažka,
Jana Procházku, Karla Michala, Ed
varda Valentu a další. Přibský si stě
žuje, že všichni tito autoři byli vyne
cháni ve slovníku 'Čeští spisovatelé
20. století’, redigovaném Milanem
Blahynkou, který vyšel v Praze r. 1985.
V čísle 30 pak na Přibského článek
reaguje zase Štěpán Vlašín. Otevřeně
se zmiňuje o tom, že 'v knihovnách
byly knihy emigrantů dány v r. 1970
na index a volně se nepůjčují’, a že
tato omezení dosud nebyla zrušena.

PAVEL TAUSSIG

Dodává nadto, že 'hesláře slovníků
zdaleka nezávisí jen na představách
autorského kolektivu’. Dále inform u
je, že v brněnském Ústavu slavistiky
ČSAV se v současnosti připravují
nové dějiny české literatury, které
se budou zabývat i českými spisova
teli, kteří emigrovali: pouze však těmi
jejich d í l^ která tito autoři napsali a
vydali v Československu. V nových
dějinách se prý má psát i o Kunderově 2ertu a o Vaculíkové Sekyře
(Ludvík Vaculík ovšem neemigrovall).
Poněkud chabě Vlašín vysvětluje, že
zahraniční tvorbu exilových spisova
telů čeští literární vědci neznají. Pouš
tět se za nimi do emigrace je prý
nemožné. Vyvolalo by to komplikace.
Kromě zmínky o Vaculíkovi, kterého
chybně řadí k emigrantům , se o zaká
zaných spisovatelích, kteří žijí v Čes
koslovensku, Vlašín vůbec nezmi
ňuje. V čísle 36 časopisu Kmen pak
editor slovníku ‘Čeští spisovatelé
20. století’ Milan Blahynka reaguje
na veškerou kritiku tohoto díla neto
lerantně a podrážděné.
Pozoruhodným obratem v posuzo
vání českých spisovatelů, kteří žijí
v zahraničí, a zakázaných českých
literárních vědců je noticka uveřejně
ná v Kmeni č. 46 (17. listopadu 1988).
Podle této krátké zprávy ‘kritická
analýza dél českých autorů publiku
jících v em igraci se stane trvalou sou
částí výzkumu poválečné literatury
v (pražském) Ústavu pro českou
a světovou literaturu ČSAV.’ Infor
movala o tom na zasedání komise pro
literární kritiku a teorii 9. listopadu
v Klubu spisovatelů Hana Hrzalová.
Jde o 'konkrétní reakci na říjnovém
usnesení výboru Svazu českých spi
sovatelů.’ Členové komise prý 'navíc
připom něli nutnost reflektovat a bez
p ře d p o ja to sti h o d n o tit vědeckou
úroveň prací těch kritiků a literárních
badatelů, kteří byli až dosud považo

váni za sporné.’ Jde jisté o velmi zají
mavou zprávu. Na to, jak však o ficiá l
ní československá ‘nepředpojatá lite
rárně kritická analýza’ na Západě
vydaných dél bude konkrétně vypa
dat, si budeme muset počkat.
Kmen občas uveřejňuje ukázky
z kontroverznějších literárních dél,
zejména ruských, pokud už byly otiš
těny v Sovětském svazu nebo se tam
jejich vydání plánuje. Č. 4 například
přináší úryvek z Pasternakova romá
nu Doktor Živago v překladu Jana
Zábrany. V čísle 15 cituje Adolf Branald pasáž z českého překladu auto
biografie Grahama Greena ‘Kus živo
ta’, který měl vyjít v pražském nakla
datelství Vyšehrad r. 1974. Kniha však
byla po vytištění pozastavena a teprve
o jedenáct let později směla být uve
dena do prodeje, ale anonymně, bez
jakékoliv inzerce. Tohle Branald však
neuvádí: nezmiňuje se dokonce ani
o tom, z které Greenovy knihy svůj
citát vybral. Kmen číslo 29 otiskuje
dvě nevinné pasáže z Hrabalových
Proluk. Dva roky poté, co dílo vyšlo
knižně u 68 Publishers, označuje ča
sopis Hrabalovo dílo jakožto 'rukopis'.
V čísle 31 uveřejňuje Kmen ukázku
z orwellovského románu ruského
dlouho zakázaného autora Jevgenije
Zamjatina ‘My’, který prý má být nyní
vydán česky v nakladatelství Odeon.
Časopis se vůbec nezmiňuje o tom,
že tato kniha už jednou v Českoslo
vensku měla vyjít, totiž v roce 1969
v edici Světová literatura, že už byla
vysázena a sazba byla rozmetána.
Fotografický otisk tohoto zakáza
ného vydání nakonec vyšel v exilo
vém nakladatelství Index r. 1985. Je
zajímavé, že ukázka ze Zamjatinova
románu, otištěná v Kmeni, je vybrána
z téhož překladu, který byl v Česko
slovensku r. 1969 zakázán a který
vyšel v Indexu. Knihu přeložili Ja
roslav a Vlasta Tafelovi. Č. 42 uve

řejňuje ukázku z Ripellinovy knihy
‘Magická Praha'.
Stručné o některých pozoruhod
nějších příspěvcích. V Kmeni č. 20
srovnává Ondřej Neff v recenzi s titu 
lem ‘Anatomie totalitarism u’ Páralův
nový román 'Země žen’ s knihou
George Orwella ‘1984’ a dochází
k tomu, že ‘násilnický systém nejen
utlačuje, ale také svým specifickým
způsobem osvobozuje určitý typ lidi,
kteří by v jiném systému byli odsou
zeni do role ným andů’. V Kmeni č. 29
je krátká noticka o Františku Křelinovi, v č. 32 je oznámení o smrti Vladim í
ra Vokolka. Články se však nezmiňují
o tom, že tito autoři jsou nebo někdy
byli zakázaní. Celé č. 42 je věnováno
Franzi Kafkovi. Kmen č. 15 přináší
interview s Kájou Saudkem, tvůrcem
českých comics, který se kdysi pro
slavil svými kresbami pro film ‘Kdo
chce zabít Jessii'. Saudkovy comics
byly v posledních letech v Českoslo
vensku na indexu: jejich autor je směl
uveřejňovat pouze v obskurním spe
leologickém časopise. V čísle 10 uve
řejňuje Kmen interview s Ladislavem
Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem
0 jejich nejnovéjším film u 'Nejistá
sezóna’, který pranýřuje neblahé
československé praktiky schvalování
divadelních inscenací. Oba umělci
hovoří i o cenzurních zásazích do je
jich vlastních divadelních představe
ní. Měli například dlouho zakázáno
používat číslovek 17, 45, 48 a 68.
Divák by se totiž býval mohl domnívat,
že narážejí na historické letopočty.
Kmen č. 2 přináší interview s Janem
Schmidem, šéfem pražského (kdysi
libereckého) divadla Ypsilon. Schmid
říká zcela otevřeně, že české divadlo
je v krizi. Všechno, co bylo dobré,
mělo podle něho v Československu
za posledních 25 (?) let problémy.
V dvacátém čísle Kmenu pak na tento
interview vášnivé reaguje Arnošt
Goldflam:
Celá kultura je v krizi. Obecná p od po 
ra konzum ní orientaci, pasivnímu vní
mání kultury a pseudoprolémům
adm inistrováni a byrokratismu, [. . J
tabuizováni některých oblasti i tvůrců,
žijících i mrtvých, úplná absence kva
lifikované k ritik y a je jí proměna v polopravdivé referováni a známkováni,
nedostatek prostoru k opravdové
diskusi, malý kontakt s děním ve svě
tě, [. . .] to vše má za následek tuto
krizi a z n i plynoucí ztrátu a zm ateni
hodnot, [. . .] celkový duchovni úpa
dek. Pokles úrovně myšleni, [. . .] to,
že už lidé neumějí nebo ani nechtějí
otevřeně diskutovat a také obava
z případných represi má potom vliv
1 v jiných sférách. [ . . . ] Proměna spo
lečnosti není možná jen v základně
a nejsou dostačující ani změny dílčí.
Nechtěl jsem původně na tuto vý
zvu k diskusi ani reagovat. [ . . . ] Mluví
se o otevřenosti. A přece se, upřímně
řečeno, nezměnilo nic.
Jak dnes vypadají jiné českoslo
venské noviny a časopisy? Postupu

jící diferenciace československých
periodik znamená i to, že některých
časopisů se ‘glasnosť ’ skoro vůbec
nedotkla. Snad nejhorší je v tomto
ohledu nechvalně známý politický
týdeník Tribuna, který i nadále uve
řejňuje útočné, tvrdé stalinské člán
ky, jako by i dnes trvala temná pade
sátá nebo sedmdesátá léta. Obdobně
si počíná např. i Rudé právo. V jistých
ohledech je na druhé straně však
dnes i Rudé právo otevřenější. V čes
koslovenských oficiálních denících
se poslední dobou častěji vyskytují
dosti alarmující články o ekologic
kých a jiných společenských problé
mech. Příloha Rudého práva Haló
sobota z 24. září 1988 uveřejnila na
příklad poměrně zajímavou diskusi
o tom, že lékaři v Československu
jsou neobyčejně špatně placeni.
V letních měsících roku 1988 uve
řejňoval týdeník Tvorba kapitoly
z nové knihy publicisty Ivana Brože
o životě Jana Masaryka. Jediným pří
nosem však bylo, že Brožův text byl
doprovázen řadou zajímavých a dáv
no (nebo nikdy) nepublikovaných
fo to g ra fií to h o to státníka. Kniha
totiž jinak nebyla vůbec nová: hrubě
zkreslovala historii ze skalních stalinistických pozic. (Kuriozitou bylo,
že na podporu jednoho svého zkres
leného argumentu Brož citoval pa
měti Prokopa D rtiny ‘Českosloven
sko, můj osud’, které, jak doslova
uvedl, byly ‘vydané česky v Torontu
v roce 1982’.)
A jak se na československou ‘glas
nosť ' v tisku dívají lidé v Českoslo
vensku? Značně skepticky. Potíž totiž
je, že perestrojka je v Českosloven
sku passé. Lidé už mají komunismu
dost a chtějí dem okracii, demokracii
bez přívlastků. Zároveň je značně
trápí, jak je Československo v porov
nání se Západem (Západem je obyčej
ně míněno NSR) ekonom icky a tech
nologicky zaostalé. Navzdory vše
obecnému skepticismu (který p ři
znává i Rudé právo) se však zdá, že
lidé jsou poslední dobou vůči komu
nistickým úřadům stále smělejší.
1. října 1988 příloha Rudého práva
Haló sobota např. přiznala, že letos
od začátku roku do konce srpna do
stala redakce tohoto deníku 2457 (!)
anonymních dopisů, v nichž si čtenáři
stěžovali na různé články v tom to
listě (za celý loňský rok bylo tako
vých anonymních dopisů jen 816).
Nezávislí českoslovenští aktivisté
dnes běžně poskytují telefonem roz
hovory západním rozhlasovým stani
cím jako je Svobodná Evropa a čes
koslovenské vysílání BBC. Alterna
tivní kulturní sféra je už dnes v Česko
slovensku úřady zřejmé nezvládnu
telná. Duch revolty z ní proniká i mezi
oficiálně uznávané umělce. Nikdo se
například nepozastavoval nad tím, že
známý pražský hudebník recitoval
letos na jaře na zcela veřejném vy
stoupení v Praze tuto svou báseň:

U sečské přehrady
Tady si uděláš kruh a budeš v něm stát,
povídá učitelka pětileté holčičce,
za to, že kopala do míče.
A za půl hodiny
stoji v malých kruzích
deset holčiček a chlapečků.
Stojí a nepláčou.
A masitá učitelka v plavkách
se rozvaluje na lavičce
a vychutnává svou moc.
A zbyli chlapečkové a holčičky
koupou do míče,
když si mysli, že se nedivá.
Ale ona se divá.
Zpod přimhouřených víček
a hlasem všemocné
vykřikuje další jména odsouzenců.
Ale nebojte se, drobečkové.
Kopejte dál do balónu.
A až vyrostete, nakopejte ji prděl.
Někdy dojde k projevu solidarity
mezi oficiálně povolenou a alternativ
ní kulturní scénou zcela veřejně. Tak
tomu bylo například v sobotu 3. září
1988 na folkovém festivalu v Lipnici,
kdy kritik Jan Rejžek (přispěvatel
do časopisů Kmen, Melodie, aj.),
který festival uváděl, na pódium z pub
lika pozval spisovatele Václava Havla.
Havel takto na veřejnosti nevystoupil
přes devatenáct let. Na pódiu byl
Havel nucen devadesát m inut posky
tovat účastníkům festivalu autogra
my. Policie nezasáhla: asi se obávala
publika. (Rejžka a Havla brzo poté
zkritizovalo Rudé právo a Tvorba.
V časopise Kmen se od té doby zatím
už žádný Rejžkův příspěvek neobjevil).
V sobotu 17. září došlo ke kontaktu
mezi domácí a českou exilovou kul
turní scénou. V Budapešti totiž toho
dne uspořádali exiloví zpěváci Ja
roslav Hutka a Vlastimil Třešňák dva
koncerty svých písní, na něž z Česko
slovenska přijelo kolem dvou set
účastníků. (Na koncertě vystupovali
i dva ‘oficiální’ zpěváci z Českoslo
venska.)
Situace v Československu je dnes
b ezpochyby nepřím o ovlivňována
vývojem v Sovětském svazu. Někdy
však dochází k značné konsternaci
československých oficiálních míst,
zasáhne-li dnešní sovětská otevře
nost v Československu i přímo. V po
lovině září 1988 se na dobříšském
zámku konalo setkání asi čtyřiceti
zahraničních bohemistů — překlada
telů s oficiálním i československými
spisovateli. Podle informací rozhla
sové stanice Svobodná Evropa set
kání přivedli do varu ruští bohemisté.
Bohemistka jménem Taťána Čepotarevová se totiž na Dobříši veřejně
zeptala, kdy už se v Československu
začnou uveřejňovat knihy českých
spisovatelů, kteří žijí v zahraničí.
V sále prý nastalo ticho, že by bylo
slyšet upadnout špendlík. Známá sta-

linistická literární ‘teoretička’ Hana
Hrzalová Čepotarevové pevně odpo
věděla, že Milan Kundera už není
českým spisovatelem. Dodala, že
češti spisovatelé žijící v zahraničí
píší špatné, protože jsou odtrženi
od živé češtiny. Na to však Taťána
Čepotarevová prý namítla, že není ani
tak otázka, zda tito spisovatelé píší
špatně nebo dobře, jako je záhada,
proč v Československu nevyšly ro
mány jako Kunderův 'Žerť nebo Skvoreckého ‘Zbabělci’. Členové ruské
delegace si také se zájmem přečetli
stalinistický útok Evy Fojtíkové na
sovětskou perestrojku, který vyšel
v Kmeni č. 33, odnesli si ho na so
větské vyslanectví a z něho o něm
v Moskvě inform ovali šéfredaktora
týdeníku Ogoněk, který na článek
prý bude ve svém časopise reagovat.
Jedna sovětská spisovatelka pak na
Dobříši vznesla dotaz, jak má chápat
stanovisko so ud ru žky Fojtíkové.
Řekla: ‘Eva Fojtíková mnoho nezna
mená. Ale je to její stanovisko? Její
muž, Jan Fojtík, také m noho nezna
mená. Ale je to jeho stanovisko?
Nebo je to stanovisko ÚV KSČ?’ Na ta
slova šéfredaktor Kmene Karel Sýs
prý zčervenal vzteky. Závěrem disku
se dodal Bohumil Hrabal: Komenský
zemřel v cizině — a taky zůstal
Čechem.
V Československu nedávno vznikla
celá řada nových nezávislých skupin,
n a p řík la d P o ls k o -č e s k o s lo v e n s k á
Solidarita, Nezávislé mírové sdru
žení, Iniciativa sociální obrany, Spo
lečenství přátel USA, skupina ‘České
děti’ (která poprvé veřejné vystoupila
při příležitosti dvacátého výročí so
větské invaze) a nejnověji Hnutí za
občanskou svobodu, jehož progra
mem je otevřené se zasazovat za zno
vunastolení demokracie v Českoslo
vensku. Zatímco členy některých
těchto iniciativ jsou signatáři a stou
penci Charty 77 a tedy lidé převážné
středního věku, aktivisté např. Nezá
vislého mírového sdružení či skupiny
‘České děti’ jsou velmi mladí. Je jim
zhruba kolem dvaceti. Tito mladí lidé
jsou neobyčejné stateční a ve svém
postoji ke komunistickým úřadům
naprosto nekompromisní. Zde je na
ukázku část prohlášení, které sku
pina ‘České děti’ v Praze vydala 2.
listopadu 1988 poté, co pražská poli
cie 28. října v Praze na Václavském
náměstí brutálně rozehnala nezávis
lou demonstraci:
Poslední dějství konce kom uni
stické strany v Československu 28.
října se ukázala státní moc —
Komunistická strana Československa
— v plné své nahotě. [. . .] Někteří
z manifestantů b yli pam ětnici ob
dobné manifestace na Václavském
náměstí 28. října v roce 1939, kdy byl
fašisty smrtelně zraněn student Uni
verzity Karlovy Jan Opletal. Po 49
letech se situace opakuje. Fašisté
si jen vym ěnili uniformu. Sila slaví
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pochybné vítězství a kom unisté se už
vůbec netaji s tím, o co jim jde. O moc
hájenou všemi dostupnými, tedy i ne
zákonným i prostředky. Kom unistic
ká strana Československa, strana
zkorumpovaných úředníků, která za
léta své m oci pošlapala a zneužila
nejvíce ze všeho své vlastni ideály,
strana klamu, podvodu a nestoud
ných lži, svou hru o lepším světě,
spravedlivém rozděleni statků a svou
rolí ochránkyně zájmů pracujícího
lidu u tohoto národa definitivně do
hrála. Nikdo nikdy už neuvěří v je jí
dobré úmysly a snahu něco změnit.
Aby udržela svou neudržitelnou moc,
bude vládnout čím dál hruběji. Její
konec to jen uspíší.
Aktivizace veřejnosti, jak se proje
vila účasti občanů na nezávislých
demonstracích v Praze 21. srpna 1988
a 28. října 1988, překvapila nejen
úřady, ale i disidenty (viz fejeton
Ludvíka Vaculíka ‘Srpnové září’,
v němž se autor přiznává, že on 21.
srpna na Václavské náměstí vůbec
nešel, protože nevěřil, že by se Češi
k něčemu ještě vůbec zmohli). Tyto
demonstrace ovšem nebyly první.
Předcházela jim už demonstrace na
pražském Staroměstském náměstí
10. prosince 1987 v Den lidských
práv a bratislavská demonstrace za
náboženskou svobodu v březnu 1988.
Kromě toho se na různých místech
Československa konají obrovské ná
boženské poutě. Poslední z nich,
v Šaštíně na západním Slovensku,
se 18. září 1988 zúčastnilo asi 60 000
lidí.
Navzdory mezinárodnímu vývoji
a veřejnému mínění doma i v zahrani
čí se úřady, které nezávislé občanské
aktivisty vlastně nikdy nepřestaly
pronásledovat (na jaře 1988 nesmysl
ně zemřel ve vězení obránce lidských
práv Pavel Wonka), se teď zřejmě
rozhodly k zoufalému pokusu veške-

rou aktivitu nezávislých občanů tvrdě
potlačit. Snahy chartistů a ostatních
o b ča n s k ý c h s d ru ž e n í u s p o řá d a t
v Praze nezávislé diskusní fórum jsou
policií důsledné mařeny — ač se ta
ková nezávislá setkání celkem běžně
konají v jiných východoevropských
zemích. Po pražské demonstraci
28. října Rudé právo zahájilo jednu
ze svých nechvalné známých hyste
rických kampaní namířených proti
‘rozvratníkům ’, ‘im perialistům ’ a ‘pra
vicovým silám ’, jakým i proslulo zej
ména v sedmdesátých letech. (Snad
je zajímavé, že se letos úřady tradiční
oslavu VňSR 7. listopadu neodvážily
uspořádat v pražských ulicích! Ko
nala se v Paláci kultury a byla na
vstupenky — jen pro zvané.)
Augustin Navrátil z moravských
Lutopecen, autor katolické petice
požadující občanská a náboženská
práva, kterou podepsalo přes 600 000
československých občanů, byl v říjnu
1988 úředně prohlášen za duševně
chorého a trvale uvězněn na psy
chiatrické klinice v Kroměříži. V červ
nu 1988 byl slovenský katolický akti
vista Ivan Polanský odsouzen za roz
množování nezávislé literatury k ne
obyčejně tvrdému rozsudku čtyř roků
vězení. Nejnovéji byli vzati do vazby
Ivan Jirous, Jiří Tichý, Petr Cibulka,
kněz František Lízna a další aktivisté.
Zároveň jsou vězněni i členové Nezá
vislého mírového sdružení Jiří Štencl,
Tomáš Dvořák, Luboš Vydra a dr.
Hana Marvanová. Dr. Marvanová je
např. obviněna z trestného činu po
buřování, kterého se měla dopustit
tím že ‘vyvolávala nedůvěru k roli
KSČ a oslabovala úlohu ozbrojených
sil.’ č in ila to zřejmé tak, že jakožto
aktivistka NMS důsledné spojovala
myšlenku odzbrojení s myšlenkou
lidských práv a požadovala zavedení
náhradní služby pro odpírače vojny
z důvodů svědomí. Taková náhradní

služba však dnes běžně existuje i
v některých zemích východního blo
ku — a ‘úlohu ozbrojených sil’ tím zdá
se nijak nenarušuje.
Situace v dnešním Československu
je rozporná. Československo je nic
méně po letech stagnace přece je
nom v jistém pohybu. V budoucnosti
bude hodné záviset na vývoji v So
větském svazu, ale i na tom, jaký po
stoj zaujmou Čechoslováci sami.
Bude koneckonců záležet na nich
samotných, jestli se jim podaří zko
rumpované ‘úředníky’ svrhnout. Dou
fejme, že se nesplní naděje některých
skalních komunistů, kteří doufají, že
kdyby v Sovětském svazu liberalizace
pokračovala, Československo se od
Velkého bratra odtrhne a konzerva
tivní kom unistické vedení zemi donu
tí jít vlastní, dogm atickou cestou. Ta
ková naděje je prý zcela reálná a
uskutečnitelná. Poukazuje se na
Albánii: Albánie se od Sovětského
svazu a Číny také odtrhla a její vnitřní
uspořádání to vůbec nenarušilo:
tvrdý stalinismus v té zemi úspěšně
přežívá ještě dvacet let po roztržce!

□

Kdo si plete
demokracii s anarchií
Rudé právo 31. 10. 1988
PRAHA (od našich zpravodajů) — Slavnostní
atm osféru státního svátku a 70. výročí vzniku
Československa narušilo v pátečních odpoled
ních hodinách na Václavském a Staroměstském
náměstí v Praze provokační vystoupení asi 2000
osob. Sešly se zde přes výslovný zákaz O bvod
ního národního výboru v Praze 1.
Po neúspěšných výzvách příslušníků SNB
v souladu se zákonem dav rozptýlili. Zásah
ztěžovala přítom nost postávajících zvědavců.
Mnozí dem onstranti se potom přem ístili na Sta
roměstské náměstí, kde v provokacích pokračo
vali. I zde musely zasáhnout pořádkové síly.
Na útvary Veřejné bezpečnosti bylo předve
deno 87 lidí. Část z nich se zodpovídá za pře
stupky a přečiny, někteří za trestný čin útoku
na veřejného činitele.
Provokační akce ve středu Prahy byla d lo u 
hodobě připravována zahraničním i a ntisocialistickým i a em igrantským i centry a některým i
disidentským i skupinam i. Role koordinátora
se ujaly některé západní sdělovací prostředky
zemi Severoatlantického paktu, zvláště pak
oficiální rozhlasová stanice am erické vlády
— Hlas Am eriky. Záměr zahraničních inspirátorů byl zřejm ý — otevřenou konfrontací zpo
chybnit probíhající proces přestavby, discreditovat ČSSR jako signatáře Závěrečného aktu
Konference o evropské bezpečnosti a spoluprá
ci, narušit klid a pořádek, pom luvit naší republi
ku v zahraničí. . •
. . . Co dodat k události, která se v pátek odehrá
la? D ošlo k ní po čtvrteční slavnostní m anifes
taci na Václavském náměstí, na níž na 200 000
občanů vyjádřilo plnou podporu po litické linii
KSČ. (Pracující, kteří byli povinně v pracovní
době posláni na manifestaci — Pozn. Západu)
O rganizátoři provokačniho srazu nepochybně
chtěli vyvolat odvetnou dem onstraci, kterou
sledovali rozvratné cíle: zasévat neklid mezi
pracující, zneužít mladé lidi. Její podstata byla
a zůstává protisocialistická. Byla to vlastně akce
i proti přestavbě a dem okratizaci. To je třeba
říci každému, kdo jí byl přítomen.
JA R O SLA V KO JZAR,
MICHAL PODZIMEK,
KAREL WALTER

M artin Kincl

Devizová blokáda aneb
jak držet vepře od koryta
Momentální situace v ČSSR se dá
charakterizovat asi takto: Silná oposice k jakým koli změnám (v rámci ‘perestrojky) ze strany vlády a naprostá
apatie ze strany unaveného resignujiciho lidu. Tato “stabilní” situace,
kombinovaná s ideologickou diktatu
rou Brežnévovského typu a politicky
policejním systémem ve všech vrst
vách obyvatelstva, produkuje osobní
nedůvěru, zášť a postupný rozklad
lidských vztahů. Cs. populace je po
znamenána růstem osobního cynis
mu, materiálního egoismu a univer
zální ideologickou apatii. Struktura
celého systému se takto přesunuje do
fáze maligní korupce českosloven
ského lidu. Charakterové, kulturní
a etické hodnoty národa jsou tím to
redukovány téměř k nule.
Tato situace je udržována relativní
ekonom ickou prosperitou Českoslo
venska vzhledem k ostatním socialis
tickým státům. Odkud pochází tato
relativn í ekonom ická prosperita?
Je nepravděpodobné, že v rámci
RVHP by vnitřní čs. ekonomie značně
přesahovala devisovou produkci
okolních socialistických států. Za
mysleme se však nad jedním základ
ním rozdílem: Zhruba od roku 1973se
zahraniční politika ČSSR začala sou
střeďovat na desetitisíce emigrantů
usídlených v západní hemisféře. Vel
ká část těchto emigrantů byli mladí
lidé, kteří opustili ČSSR během, nebo
krátce po sovětské invazi v r. 1968.
Většina těchto lidí stále udržuje ro
dinné vztahy alespoň s nejbližším
příbuzenstvem v ČSSR, a jejich eko
nomické možnosti odpovídají standartům západních státu.
První krok čs. vládního systému se
zaměřil na t. zv. “ úpravy vztahů” .
Cena “ úpravy” se pohybuje mezi
částkou 800 - 3.000 dolarů na osobu,
t. j., včetně různých jiných poplatků,
v průměru kolem 2,000 dolarů na
osobu. Je těžko odhadnout, kolik
emigrantů si do dnešního dne vztah
upravilo, ale ze soukromého odhadu
počtu známých v nejbližším okolí
se zdá, že celosvětové, celkový počet
přesahuje 50,000. Tento počet náso
ben $2,000/osobu representuje čistý
příjem přes 100 milionů dolarů pro
čs. ekonom ický systém, nepočítáme-li dodatečné příjm y čs. aerolinií,
hotelů, restaurantů a pod.. Tato část
ka je však zanedbatelná, připočteme-li
devizový přísun ve formé šeků a ji
ných peněžních darů zasílaných ro
dinným příslušníkům v ČSSR. Tyto
devisy jsou autom aticky převáděny
do mezinárodně bezcenných tuzexových bonů a operační síla západní
měny tím připadá do rukou státu.
Dá se lehce odhadnout, že za posled

ních dvacet let se tím to způsobem
přesunuly do “ekonom ické síly” čs.
režimu m iliardy dolarů.
Jedná se tedy o skvělý “ byznis” ,
který drží vepře u koryta. O tom svěd
čí i nedávné změny v pravidlech o
cestovním ruchu na západ: Vycesto
vat může kdokoliv, pokud na něj ně
kdo ze západu složí v čs. bance $20/
den. Úpravy vztahů se dnes přednost
ně zaměřují na "zrušení občanství",
což zahrnuje povinnou výměnu zá
padní měny během návštěvy v ČSSR
(ve směšně nízkém kursu skutečné
kupní síly). A věřme tomu nebo ne,
kdokoliv na západě může otevřít čs.
občanu devizové konto v Živnosten
ské bance s m inimálním vkladem 500
US dolarů na osobu!
Emocionální a psychologický ná
tlak na příbuzné žijící v západním
světě je někdy neuvěřitelný: "Podívej
te se, jak vy si žijete a co všechno
na západě máte, a jak my tady strá
dáme a ani video-mašinu ještě ne
máme. Sousedům na ni poslal bratr
dolary už vloni.” — To je statistický
výrok se kterým se v jemnější či hrub
ší formě setká dříve nebo později
každý emigrant.
Nelze se vyvarovat dojmu, že tato
materiální posedlost je v ČSSR pod
porována na nejvyšších místech. Na
soukrom ý dovoz embargové techno
logie (jako m ikro-com putery) se ani
neukládá clo. “ Byznis” se západem
je přece hybnou silou čs. ekonomie!
Je zajímavé si všimnout, že skoro
každý v ČSSR má na ruce digitální

T a k h e l e , k a m a r á d e , 3 tim
nebo p ř ijd e á o k o r y t o ."

hodinky přesto, že se podobná tech
nologie nikde v socialistických stá
tech neprodukuje. Ve skutečnosti,
chcete-li dnes v ČSSR někoho urazit,
darujte mu laciné digitálky.
Jemný psychologický nátlak na
“ upravence” žijící na západě je rov
něž pozoruhodný. I když se během
jejich návštěvy v ČSSR ve většině
případů nemusí jednat o přímý vý
slech ve formě přátelského pohovo
ru, chování jedinců po návratu z ČSSR
se dá shrnout do věty: “ Na západě se
budeš chovat jako náš občan, ne
bo. . . ". Ještě jsem neslyšel ani jed i
nou negativní poznámku o Českoslo
vensku od upravence s vystěhovaleckým pasem. Většina popisů “ upra
vených” návštěv se sestává z chvály
systému, potutelných úsměvů a vy
hýbavých odpovědí. Jeden mi pošep
tal do ucha: “ Co ti budu povídat, pře
ce tam chci jet znova . . . ne, vole?"
Takže chci-li se o poměrech v ČSSR
skutečné něco dozvědět, popovídám
si se skutečným Čechoslovákem, kte
rý je na pracovní nebo rodinné ná
vštěvě v zahraničí. Většina těchto lidí
se vyznačuje upřímnou projekcí své
frustrace a vynikajícím smyslem pro
černý humor. Jejich popisy celkové
situace jsou podloženy smutným
úsměvem, odhalujícím zkažené a po
lorozpadlé chrupy — perly kom unis
tického zdravotnictví.
O tom jak držet em igranty “v lajné”
svědčí článek V., odstavec 1. b) v ne
dávné “amnestii” , která se tím to ne
vztahuje na osoby, které projevují
nebo projevily nepřátelský vztah k so
cialistickém u zřízení. Co je “ nepřá
telský vztah” se ovšem neuvádí a je
zřejmé, že se to dá přišpendlit na
každého, kdo byl, nebo bude nepo
hodlný.

no vým m y á le n im

o p a trn é ,

Z hlediska Orwellových vepřů u ko 9. Pamatujte, že povolení cest do
ryta je situace jasná: “ Vytvořili jsme zahraničí pro příbuzné a známé se
geniální systém přílivu západních
dá místně vyřídit a plně proplatit i v čs.
deviz. Po celém světě máme rozho korunách.
zeny sítě upravenců kteří jsou "v lajně"
10. Nevyjednávejte a nesmlouvejte
a teď po amnestii bude m noho dal s čs. úřady z pozice emigranta. V kraj
ších. Oni nám budou jezdit sem, ote ním případě jednejte s čs. úřady jen
vírat 500-dolarová konta v Praze a z pozice naprosté suverenity státního
Bratislavě, zvát příbuzné a nové zná příslušníka své nové zemé. Budete
mé k sobě (ovšem za kauci $20 denně překvapeni uctivostí a ochotností
pro nás), protože každej čížek se rád čs. orgánů.
pochlubí, a většina závidí, a tuhle
Dodržování výše uvedených zá
psychózu my musíme udržovat. A ty kladních pra vid e lje osobní ctí a zále
nám do toho, Gorbačeve, se svou žitostí každého Čechoslováka v za
perestrojkou nekecej, podívej se hraničí. Dodržováním těchto pravidel
jak jsme na tom dobře, za západní se nikdo nevystavuje žádnému ne
valuty svejch hodnejch ochočenejch bezpečí ani skryté persekuci. Do
oveček.”
držování těchto pravidel je ta jed i
V
podstatě se jedná o jem nou a ná možnost jak pomoci svému náro
m istrnou m anipulaci citlivé psychi du v překonání současné situace.
ky emigrantů. Tato m anipulace je za
Současný režim v ČSSR bude tímto
ložena na základních lidských emo ochuzen o každého jedince, který
cích, rodinných poutech, přátelství, si uvědomí výše uvedená fakta a bude
nostalgii, ctižádosti a strachu. Síla jednat v rámci své osobní etiky.
těchto emocí se v současném Česko
slovensku měří v dolarech. Vše se dá
koupit, sehnat a zařídit — za tvrdé Pozn. red.
valuty. Pokud přísun těchto valut Pokud některý exilový časopis nebo
ze západu potrvá, nikdo nemůže oče noviny považují tento text vhodný za
kávat žádnou změnu, žádné nové propagaci DEVIZOVÉ BLOKÁDY,
m yšlení. Výsledek: C harakterový, může jej použít.
kulturní a etický úpadek národa.
□
R ostoucí ekon om ická závislost
na občanských a příbuzenských
vztazích v západní hemisféře (na úkor
stim ulace vnitřní produkce), vede ke Jaká je naše
kritické situaci pro vnitřní ekono
mickou soběstačnost národa. Česko ekonomická úroveň?
slovensko se takto nenávratné řítí
do propasti zemí třetího světa, jejichž Mladá fronta 14. 10. 88
národní existence závisí na liknavé
benevolenci industriální společnosti.
. . Častým tématem vzájemných rozhovorů
Z hlediska výše uvedeného by bylo bývá i naše ekonom ická úroveň ve srovnání se
které jsme navštívili.
na čase uspořádat celosvětovou akci zeměmi,
. . . Na úvod je třeba se zm ínit o tom , že území
mezi Čechoslováky na západě, sestá našeho státu patří už po celá staletí k hospodář
vající se z generální devizové blokády sky vyspělým oblastem Evropy. Úspěšný hospo
rozvoj ve druhé polovině 19. století vyú
pod názvem: DEVIZOVÁ BLOKÁDA. dářský
stil v rychlou industrializaci zejména českých
Akce by se sestávala ze široké publi zemí a znamenal ve svém důsledku výsadní eko
city výše uvedených faktů a z násle nom ické postavení Čech v rámci Rakouska a
Slovenska v rámci Uher v době před první svě
dujících bodů:
válkou. Na území dnešního Českosloven
1. Nezasílejte do ČSSR žádné šeky tovou
ska žilo v roce 1910 celkem 13 m iliónů obyvatel,
a jiné devizy, které jsou místně pře což představovalo 26,2 procenta celé m onar
váděny do tuzexových bonů. Seky chie. Vyrábělo se zde však asi 60 procent veške
nebo mezinárodní platební poukázky ré prům yslové produkce a 27 procent produkce
si obdarovaný může směnit kdekoliv zěmědělské.
Lze říci, že přes řadu problém ů, kterým muse
v zahraničí.
lo čelit ve 20. a 30. letech, československé hos
2. Zasílejte jen hotové předměty podářství si svojí pozici ve světovém hospodář
udrželo. A jaká tato pozice byla? N ejkom 
(knihy, spotřební zboží, léky, atd.) ství
plexnějším měřítkem je ukazatel hrubého do
vyrobené na západě. Kupte je sami a mácího produktu (HDP) na jednoho obyvatele.
. . Pokusme se nyní vymezit postavení česko
zasílejte je přímo, pojištěnou zásilkou.
3. Nikdy nezasílejte věci přes TUZEX slovenské ekonom iky v rámci ekonom iky svě
tové v současné době.
či jiné oficiální zastupitelské úřady.
. . . Nejblíže pravdě budou asi ti autoři, kteři
5. Neotvírejte konta v čs. bankách, o d hadu jí současnou e ko n o m icko u úroveň
ale otevřte jim konto v zahraničí. Československa v rozmezí 60-70 procent úrovně
resp. 35-45 procent úrovně USA (s vý
Chcete-li příbuzným a přátelům něco Rakouska,
hradou, že určité oprávnění mají! odhady nižší)
poskytnout, kupte to sami a zašlete Tento výpočet na jedné straně nepřihlíží zjevný
proces ztráty pozic čs. ekonom iky ve světě,
to přímo (pojištěné).
6. V ČSSR plaťte jen korunami a cizí který se začíná výrazně projevovat zejména
v posledních 10-15 letech.
měnu poskytujte jen přátelům.
. . . Reforma je programem , který dává pozitivní
7. N epoužívejte čs. m ezinárodní odpověď na otázky jež před naši socialistickou
společnosti vyvstaly. O úspěchu tohoto pro
aerolinie.
však může rozhodnout pouze aktivní
8. Nacházejte vlastní cesty jak doru gramu
účast všech vrstev společnosti.
čit finanční a věcné zásilky přímo
do soukrom ých rukou, bez interven
ce a obohacování činitelů korupční
ho státního aparátu.

East European Reporter
Poslední číslo (č. 3 třetího ročníku)
londýnského časopisu East Euro
pean Reporter, který třikrát do roka
v angličtině vydává londýnská agen
tura Palach Press pod vedením Jana
Kavana, přináší množství informací
o vnitropolitickém vývoji v Česko
slovensku i v ostatních východo
evropských zemích a o činnosti a
vzájem né m ezinárodní sp olup ráci
nejrůznéjších východoevropských
nezávislých skupin. Československý
oddíl časopisu přináší např. inter
view Jiřího Kratochvíla a Milana
Uhdeho s brněnským aktivistou Ja
roslavem Šabatou a jeho názorech na
sovětskou invazi a o jeho zkušenos
tech ze života v Československu bě
hem posledních dvaceti let, doku
ment Charty 77 k 20. výročí sovětské
invaze do Československa a podrob
né informace VONSU o událostech
v Praze kolem letošního srpnového
výročí. Časopis také otiskuje anglic
ký překlad tajného dopisu vedení
KSČ stranickému aktivu o nezávis
lých československých aktivitách,
rozhovor s Pavlem Wonkou a infor
mace o okolnostech Wonkovy smrti a
jeho pohřbu. Dále je v časopise řada
příspěvků o nezávislém mírovém
semináři s mezinárodní účastí, který
se českoslovenští chartisté a další
nezávislé skupiny pokusili v Praze
uspořádat v červnu 1977 a který byl
rozehnán policií. EER mimo jiné také
přináší podrobné shrnutí alarmující
ekologické brožury ‘Bratislava na
hlas’, kterou loni na podzim vydaly
dvě bratislavské odbočky oficiálního
Svazu ochránců přírody a krajiny a
která byla po vydání zkonfiskována
policií.
Další číslo časopisu East European
Reporter bude obsahovat mimo jiné
podrobné informace o pražské a br
něnské nezávislé demonstraci 28. říj
na 1988 i s fotografiem i, zprávu o po
kusu nezávislých skupin uspořádat
v Praze seminář 'Československo 88',
anglický překlad manifestu česko
slovenského Hnutí za občanskou
svobodu, rozhovor s Annou Sabato
vou, českou mluvčí nezávislé organi
zace Polsko-československá Solida
rita, rozhovor se Sašou Vondrou, re
daktorem samizdatového časopisu
Revolver Revue a další důležité texty
a dokumenty.
Časopis si lze objednat na adrese:
East European R eporter, Palach
Press, 71 Belmont Avenue, London
N17 6AX, United Kingdom. Tel: 01889 1074. Roční předplatné je £15/
US$25 pro jednotlivce, £25/US$40
pro instituce.
V.P.

Ota Rambousek:

benzin? Nazpátek se už víceméně jen
tak plachtí.
A tak člověka napadne, co bude
s létáním, až se konečné podaří úplně
vym ýtit zahnívající kapitalismus . . .

Létat — volně jako pták
Žijeme tu v plné svobodě a můžeme
skutečně létat jako ti ptáci nebeští.
Stačí útlý dokument, peníze a celý
svět je nám otevřen. Tedy — téměř
celý. Bez nadsázky, m iliony lidí křižu
jí nebeskou klenbu z nejrůznějšich
příčin.
Jisté nebude nezajímavé podívat
se, jaké problémy má třeba Ikar ze
země rozvinutého a prosperujícího
socialismu:
Předpokládejme, že občan takové
Čechomedánie úspěšné absolvoval
několikaměsíční povolovací kalvárii
a je vybaven k předpokládanému letu
platným pasem s příslušnou dolož
kou a patřičným vízem. Jde tedy už
jen o technické nepodstatnosti; kdy
a jak letět, případně za kolik.
A nyní přichází chvíle, kdy si mů
žeme popovídat o potížích občanů
v zemi, kde si lid vládne, hlavním
předmětem všeho blaha je lid a vůbec
— kde slovo člověk zní hrdě.
Vybereme si namátkou tři vydřidušské, kapitalistické letecké spo
lečnosti: Am erický PANAM, západoněmeckou Lufthansu, holandskou
KLM. Doba, kdy jsou letenky nej
levnější začíná 15. září. Zpáteční le
tenka stojí 610 dolarů. Cena je přija
telná a tak projevíte zájem. Řekněme
hned, že cena letenky je u všech
kapitalistických společností na dolar
stejná.
Když dojde ke koupi, úředník či
úřednice se začne divit: “ Oh- vy chce
te letenku Praha — New York — Pra
ha? To je úplně jiná historie. 610 dola
rů je cena za let New York — Praha
— New York. Ve vašem případě začí
ná sezóna 15. října a cena je -” . . .
odmlka a prsty hbitě létají po kláves
nici počítače, ” 5.500 a něco czechoslovak crowns. Po tom patnáctém říj
nu 4.800 a něco czechoslovak crowns.
V d o la re ch -.. ."zasetichoaopětovné
hraní prstů na počítači . .
864
dolary. Oni Čechoslováci mají m im o
řádné daně,” vysvětlí vám v PANAMu.
Pět tisíc korun; to jde brát, řeknete
si a zavoláte pracné vyhledané nená
padné číslo ČSA, Čechomedánských
S o cia listických A e rolinií. Adresa
žádná. Kdesi se skrývají. Alespoň
v New Yorku.
Ozve se ženský hlas: "Vy chcete
letenku? Tak to musíte volat tohle
číslo.” Kdesi na Manhattanu se vám
zase ozve žena: "Chcete letenku? Já
vás předám.” Hovor je pochopitelně
v angličtině. Dlouhé m inuty běží
a začnete pochybovat, zda na druhém
konci drátu vůbec někdo je. Konečné!
"M luvíte s někým?” ptá se zas ten
ženský hlas. Sdělíte, že ne ale chcete
mluvit.
Nakonec se ozve sytý, vnitrácký
hlas, připom ínající vyšetřováka. Řek

nete o co jde: “ Po patnáctém říjnu
874 dolary."
Hle- lidové dem okratická letecká
společnost je ještě o deset dolarů
dražší, než vydřidušské, kapitalis
tické. A to letíte jedenáct hodin, da
leko na sever přes Kanadu, která vy
žaduje v tom to případě kanadské
tranzitní vízum.
Dobře- ať si letenku koupí doma!
Těch pět tisíc se dá sehnat, i když
penze je prachmizerná. Známí a rodi
na půjčí . . .
Ale starou bačkoru! Za prvé: Čechomedánské aerolinky jsou vypro
dány na dlouhé měsíce dopředu. V
červnu dostanete místo na konec
října. S protekcí. V patnáctim ilionovém státu se vždycky najde několik
stovek šťastlivců, kteří mají nuzné
příbuzné ve zrádné emigraci a při
dvou letech do USA a Kanady týdně...
K tomu všemu ta glasnosť. Všechno
je to volnější, lepší, snadnější . . .
Však se nějaké to místečko v Iljušinu
už najde. Je to stejně vzrušující. Ne
tak fádní jako na tom Západě. Několik
měsíců sháníš a trháš květ kopretiny:
Povolí? Nepovolí? A když konečně
povolí, zase není místo v letadle.
Nešť. Dejme tomu, že socialistický
Ikar dá všechno v sázku. Udělá re
zervaci dávno před tím, než dostane
doložku do kapitalistické ciziny. Vez
me peníze a jde platit: Cože? Ne pět
tisíc “ czechoslovak crowns?”
Ne! 13.916 československých štynlíků, podložených prací! Po patnác
tém říjnu. V plné letní sezóně 17.016
Kčs, k tomu 200 korun daň a 3 US$
na daň v New Yorku. K tomu to ka
nadské tranzitní vízum . . .
Těžko je létat volně, jsa čechomedánem. Zřejmě jsou to pasáty nad
Atlantikem : Z Prahy proti silnému
větru a víte, co dnes stojí letecký
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Navštivte krajanský m otel na
západním pobřeží Floridy

WHITE SANDS
K o n fo rtn í d v o u p o k o jo v é a
je d n o p o k o jo v é a p a rtm e n ty
s k u c h yň k o u , vzdu ch ovým
chlazením , barevnou televizi,
bazénem , 60 m od krásné pí
sečné pláže.
Rozum né denní nebo týdenní
ceny.
13701 G u lf BlVd.
Madeira Beach, Florida 33708
Telefon: (813) 391-9541
nebo (813) 391-2377
Srdečně Vás zvou
Jindra a Č eněk Kopecký

BOHEMIA BOOKS
U.S.A.
Buy and Seli
N EW
USED
CZECH,
SLOVÁK AND
E N G L IS H L IT E R A T U R E
R E C O R D S — TA PES
S O U V E N IR S
John Sram ek
5331 Villa Circle
U tica, M ich. 48087
T e l.(313) 781-4107

SPAOífŤÍRřJy ríFir

Fjodor

Mnozí z nás ve skutečnosti mléko
bílý, co pole sílí. (Stejně tak VŘSR
a jiné kom unistické převraty.) Soud a jablka neradi. Já sám je taky nerad.
ruzi se poučili z dějin: viděli, že ne- Jediný důvod, proč to jíme, je, aby
nasadí-li se hrom adný teror, neroze- chom zůstali zdraví. Mléko a jablka
sejou-li rozmáchlým revolučním ges — a to je vědecky dokázáno, soudruzi
— obsahuje látky, které jsou nezbyt
Větička zdánlivě klábosivě ne
tem, které ve jménu vznešeného cíle
smyslná. 2vást. Šum. Jakoby by byla
ospravedlňuje všechno, tedy neroze- ně nutné pro prasečí organismus.
My, prasata, jsme duševní pracovníci.
ze stejného rodu jako výroky “ Je to
sejí-li masovou hrůzu a strach, svět,
Na nás stojí a leží celé řízení a orga
náročný” , "Uděláme všechno pro
poslušen svého pudu sebezáchovy,
nizace farmy. Ve dne v noci se stará
to . . nebo kdysi “ Ni zisk, ni slávu!’’.
ie smete.
Vzpomněli na Pařížskou komunu
me, abyste se měli dobře; my to dě
Kupodivu se vyčleňuje z těchto
a Maďarskou republiku rad aj. aj.
láme kvůli vám, že pijeme mléko a
hluše frázovitých rámusu tím, že ob
a vyvodili závěr, že tyto znamenité jíme ta jablka. Víte vy, co by stalo,
sahuje jistou magickou a m ysterióz
pokusy zahynuly na přílišnou měk kdybychom my, prasata, svoje úkoly
ně neurčitou zpětnou vazbu.
kost. Třídní nepřítel se neštítí ničeho,
neplnili? Jones by se vrátil!! Ano,
Kde? Jak?
V šerém dávnověku první fáze revo a tak ani my se nebudeme štítiti. Ba co soudruzi. Jones by se vrátil a jsem
víc. Dohnat a předehnat . . .
si jist, soudruzi,” křičel Squealer
luce, tedy v době ideologicky kanoniV druhé fázi revoluce, v etapě upev skoro prosebné, poskakoval a mrskal
zovaných průkopníků se sešla parta
ňování moci uvádějí toto historické
ocáskem,” jsem si jist, že mezi námi
m ocichtivých lidí, začali si říkat skrze
poučení do praxe. V tom se nacistická
není nikdo, kdo by chtěl, aby se Jones
odlišeni soudruzi . . . Vzpomínáte?
a kom unistická diktatura v podstatě vrátil. . . .’’
Neměli co ztratit, jen své okovy. Zalo
neliší, pouze v detailech: H itler zavírá
Zvířátka to pochopila. My jsme ale
žili revoluční jádro, stranu, hnutí a
židy, komunisty a další nepohodlnce
dál a sem tam někdo si potichu pře
aby tohle všechno lépe šlo, aby se za
do koncentráku, Stalin trockisty, ku mýšlí, jaké to vlastně bylo za Jonese.
tento velký cíl radostněji umíralo,
laky, esery aj. do pracovních táborů.
Provádí se spousta řídících aktů,
obalili svůj POWER HUNGER revo
Ostatně Solženicyn v Souostroví jejichž cíl je často skutečně míněn
lučním učením.
dobře dokládá, že výraz “ koncentrač ve prospěch obyvatelstva. Akční
Nebylo to jinak? Třeba tak: Dva
ní tábor” je vynález Sovětského Rus výbory. Zrušení klášterů . . aj. aj.
bezpochyby ušlechtilí a talentovaní
ka z počátku dvacátých let. Hitler Výsledkem bývá paskvil původního
Němci vytvořili nauku, které se po
odpůrce průmyslově likviduje, Stalin záměru a dostavuje se rychle.
zději chytili m ocichtiví macchiaveje převychovává prací. (Hle: Již tady
V
další fázi, již prožíváme, pozoru
listé . . . ?
p roklam ace supluje skutečnost.) jeme výrazné zvědečtěni rozhodova
A ť už bylo dříve vejce nebo slepice,
Výsledek je ovšem stejný, kom u cího procesu. Všechno co zdlouhavě
je vcelku nepochybné, že v první fázi
nistický způsob funguje asi účinněji.
řeší v nesčetných komisích, svěřuje
revoluce, tedy až do uchopení moci
Je bezpochyby příšernější, když ze- se recensentům a oponentům, vrací
figurovaly v jejich ideologii prokla
kové při budování Bělom ořsko-balt- se k dalšímu přešetření. Výsledná
mace a skutečnost pohromadě bez
ského průplavu a hromadném umírá rozhodnutí bývají zastaralá, kompodstatných rozporů. Bylo málo fak
ní musí ještě socialisticky soutěžit.
promistická a pokud možno nejasná,
tů, skutečnosti, na nichž by bylo mož
Stalin daleko překonal Hitlera v punk dvojznačná i více-značná. Vydá-li
no ověřit, zda skutečně je to všeobsáhlý, nesobecký, ušlechtilý a oběta tu “ revoluce požírá vlastní děti". se k čemukoliv Vyhláška či Zákon,
A dolf provedl svou Noc dlouhých je nutno k němu uveřejnit Výklad,
vý altruismus, jenž je hnací silou
nožů jako tiché a efektivní vraždění.
např. v Hospodářských novinách.
těchto revolucionářů.
Stalin volil okázalé a zrůdné procesy,
(Autor, zpravidla jeden z autorů pr
(Jen málo lidí to tehdy rozpoznalo
jež byly tak absurdní, že jim svět uvě votní vyhlášky, dostane za výklad
a právě mezi nimi byl Čapek: viz jeho
řil. (Viz Joseph F. Davies, velvyslanec extra honorář.)
fejeton “ Proč nejsem kom unistou?”
USA v Moskvě v pol. 30. let: "Poslání
Postupně se z kom unistické vize
— ZOON POLITIKON, Praha, Borový
do Moskvy" nechal-li si ujít jedineč sociálně spravedlivého státu vyloupl
1932 — koluje v samizdatu)
nou šanci se s pobratimem Stalinem
hlavní smysl trvání reálného socialis
Nastal Únor. Vítězný, nikoliv ten
spojit. Jeho náruč byla opatrně a po mu; potřeba udržet moc, získanou
tajmu otevřená od poloviny třicátých tolika oběťmi na životech odpůrců
let a zadní vrátka byla připravena přes a koneckonců i vlastních stoupenců.
celou tu kolektivní bezpečnost a Vládnoucí elita se totiž vyčistila. Oni
velkolepou politiku lidové fronty.
agresivní idealisté první fáze revoluce
Po vítězství revoluce jsou řady jsou už pryč. (Říkává se jim i skalní
Strany plné agresivních idealistů, komunisté). Vychcípali a vymizeli
kteří si pletou proklam aci a skuteč v nesčetných čistkách. Je tu třetí
nost, kteří věří ve všeobsáhlý ideál fáze: reálný socialismus cyniků a popovznesení pracujícího lidu: ale, na- živačů výhod.
stojte, ne že by odm ítli chutná jablka
a kravské mléko, výhody a hmotné
statky, jež se jim najednou díky naby
té moci nabízejí. (Srv. konec 2. a 3.
Anekdota: Slovo reforma je v po
kapitoly Farmy zvířat G. Orwella) ne sledních sedmnácti letech v česko
chci zabíhat do detailů, ale nedá mi slovenské politické ekonom ii tabu.
něco se ale dělat muselo, a tak nej
to, abych necitoval. Nezapomeňte,
o čem vlastně mluvíme.
lepší — tedy ty neodstraněné — eko
. . Někteří reptali, ale bezvýsled nomické mozky zplodily právě po
né. Prasata byla v tom to ohledu vzác
psaným způsobem polovičaté vylep
né jednotná, dokonce i Snowball a šení ekonom ického systému a nazva
Napoleon. Poslali Squealera, aby
li je SOUBOR OPATŘENÍ. Toto slov
to zvířatům řádně vyložil.
ní spojení se pak samozřejmě po
“Soudruzi!," hulákal, “ snad si ne celý rok skloňovalo ve všech pádech
myslíte, že my, prasata, to děláme
na stránkách novin, v televizi i v roz
z nějakého sobectví, nebo že bychom
hlase. Leč k věci:
V dílné se ptá učeň mistra:
se chtěli vyvyšovat nad ty druhé!!

Je to v lidech

“ Pane mistr, co je vlastně ten “sou
bor opatřeni” ?”
Mistr se zamyslí a povídá: “Vidíš,
Franto, ten kýbl s těma šroubama?”
“Jo, pane m istr.”
"A vidíš ten prázdnej kýbl?"
“ Vidím, pane m istr,”
“ Tak se pozorné dívej!” Povstane,
vezme první kbelík a přesype šrouby
do toho druhého. Sedne si a povídá:
"Vidéls? Tak to je ten Soubor opatře
ní.”
“Jak to?" diví se Franta, “ Vždyť je
to zase v kýblu, jenže v jiným !?"
“To je pravda, aleslyšelsten kravál?"
“ Soubor opatření” uvedli v život
asi před třem i-čtyřm i lety za zvuků
fanfár a v záplavě samolibých článků.
Tři roky jsou pryč a tohle kdysi tak
frekventované sousloví neslyšíte, ne
najdete, nepotkáte, člově k by čekal
něco jako: " . . . v důsledku důsledné
ho uplatnění zásad Souboru opatření
na všech úrovních řízení bylo docíle
no . . atd. atd. v mnoha obměnách
zpředu i zezadu. Ale — nic. Ticho.
Zase jedna důkladně vědecky připra
vená iniciativa zhůry, další centrální
řídící akt (viz též RMS, ZEÚMS, Nová
koncepce učebních oborů aj. aj.),
který končí v neurčitu, v tichém a jistě
dobře utajeném konstatování svých
tvůrců a stranicko-vládních špiček,
že to bylo zase na hovno.
Lid to sice po hospodách říká na
hlas, ale to je nezřetelný šum (viz též
hospody “ prolíků" —proles z Orwellovy vise "1984"), blábol, který
se ignoruje, neboť ve své všeobec
nosti ztrácí jakékoliv politické ostří.
Říká se tomu fekalistická teorie,
aby to vypadalo trošku lépe než přiblblý hospodský plk: Všechno stojí
za hovno. Rafinovanější je neofekalistická teorie, pravící: Kde jsou ty
časy, kdy to všech no stálo z a ... totéž.
A to je atmosféra a podhoubí či
společenská klima pro zrod okřídle
ného výroku, stejně všeobecného a
nic neříkajícího jako výšepsané hovnařské filosofie, výroku, jímž si bez
radní komunisté rozpačitě vysvětlují,
proč to či ono zase funguje nějak
šejdrem, kde se vzaly ty zjevné kravi
ny, když přece to vymyslely ty nejlep
ší mozky a měly ty nejlepší úmysly.
Je to v lidech.
(Nikoho tam nahoře nenapadá a
nikdo si nepřipouští, že někdo
v kotelnách, v emigraci, mezi Chartisty, mezi umývači oken a třeba lesními
dělníky může být množství lidí, kteří
by měli nápady a tvořivá řešení, i když
se neradi nechávají spoutat ideolo
gickým i tabu. Aha. No právě.)
(Stejné neuvěřitelná je pro ně myš
lenka, že vrstva silných individualit,
vynikajících tvořivých jedinců, su
gestivních osobností s talentem pro
vedení lidí, kteří získávají důvěru
prostě tím, že nelžou — takže je ve
Straně nenajdeš, že tato vrstva, že
noucí národy vzhůru a vpřed u nás

prostě vymírá, protože v kom unistic
kém státě, kde závist bují jako sp iri
tus movens kdekterého rozhodnutí a
má hlubokou revoluční tradici, v tom 
to státě se prostě nevyplatí být vyni
kající.)
Je to v lidech.
Tento okřídlený výrok zdánlivě
snímá zodpovědnost z ustaraných
ramen ÚV KSČ a elity, kteří to přece
mysleli tak dobře.
Je to v lidech.
Všimněte si: nikoliv v lidu. Pracující
lid, a pracující, to lid prostě musí být,
je něco tak ideologicky vznešeného,
že je to nedotknutelné.
Je to v lidech.
Neříká se v kterých lidech. Bez
pochyby se považuje za lidi i ta soli
dární mafiánská parta s hrdým ná
zvem Kom unistická strana Českoslo
venska. Oni jsou i něco víc, soudru
zi. V první řadě ale se obviňuje o by
vatelstvo, ukazuje se na ty ostatní,
na lidi, na MRSČ, tedy malého reálně
socialistického člověka, to oni nějak
kazí a vořou ty báječné akce a kam
paně, ta státnická rozhodnutí, která
prostě nemůžou být chybná, protože
je s takovým zaujetím a vážností, ba,
s krajním vypětím a s plným nasaze
ním produkuje Strana.
Další gradací této znamenité logiky
jsou pak dva výroky velkých lidí, ov
šemže nikoli soudruhů. Prvníhoznám
osobně, takže ho neprozradím, jen
ocituji:
"Zboží je dost, ale lidi ho kupujou!”
Druhý je Čapek a jemu teď už nic ne
udělají.
“ Vláda je dobrá — lid je třeba vy
m ěnit!”

H eřm an C hrom ý

Hon na Kacíře

Chronickou poruchu nemocného
charakterizuje logicky ucelený blud
podezíravosti, ztráta kontaktu s>realitou, přičemž rozumové schopnosti
nemocného (mimo systém bludů)
jsou neporušeny, nemocný je vitální,
dostatečně vzdělaný, schopen strh
nout celé masy lidí. Odvolává-li se
nemocný na úspěšné výsledky psy
chologických testů, pak právě ony
svědčí o nepředpojatosti lékařské
komise dospívající u nemocného
k diagnóze paranoia kverulans. Dife
renciální diagnostika totiž nespadá
do kompetence psychologů, kteří
hodnotí momentální stav psychic
kých funkcí, a u kterých se toto one
mocnění neprojeví, tedy nemá vliv ani
na psychologické testy — tak pro
mlouvá rozvláčně a blaseovaněšestačtyřicetiletá plnoštíhlá dáma s přeli
vem, odborná asistentka na psychia
trické klinice v O lom ouci MUDr Marta
Tichá. S mírně arogantním tónem
a shovívavou převahou své odbor
nosti podává důkaz o své schopnosti
vyložit posluchačům látku.
Jenomže se nenacházíme v poslu
chárně vysoké školy, ale ve skromné
místnůstce kroméřížského soudu,
kde se tísní patnáct lidi a právě zazna
menaná slova patří konkrétním u
člověkovi, který má na jejich podkladě
skončit v psychiatrické léčebně. Před
chvílí jsme zde totiž také naslouchali
již téměř šedesátiletému, rtuťovitému
□ muži, jenž nepůsobí zdaleka tak ele
gantně, jak bývá zvykem představovat
S rpen 68 —
ty, kteří hájí svou pravdu.
A Augustin Navrátil, o kterém píšu,
ro zh la so vý d o k u m e n t
V
této dramatické montáži jsou se zasazuje o pravdu víc než deset
let u všech možných zákonných or
použity záznamy z vysíláni ABC Ausgánů a institucí, které naše zřízení
tralia, Československého rozhlasu
obnáší.
Praha i krajových vysilačů, kolaboM álokdy se však dočká odpovědi.
rantské stanice Vltava a Hlasu Am eri
Jeho pravda je obsažená v otázkách,
ky pořízené během osudných dnů
které klade a na něž — stejně jako zde
v srpnu 1968. Pořad byl vysílán 17. 8.
u soudu marné žádá a čeká na odpo
1988 v Austrálii.
věď. Místo ní jsou jeho dopisy nej
Objednat si lze na adrese: Jaroslav
dříve označeny za trestnou činnost
Kováříček, 15 McBeath Drive, Skye,
a když i potom nepřestává psát, ba
S.A. 5072, Australia. Cena kazety
právě naopak, logicky se začíná ptát,
US$10.00
jak je tomu u nás s dodržováním lid 
ských práv, náboženské svobody a
tak dále, je jeho zájem a houževnaté
úsilí diagnostikováno jako projev
Křesťanský časopis:
nepříčetnosti.
Z Á PA S O D U Š I
Hlas Augustina Navrátila je po
hledá d o p iso v atele i č te n áře
chopitelně vzrušený, místy přerývaný,
ale jeho slova jasné argumentují.
z celého světa. Předplatné dobro
Znovu a znovu se dotazuje jak před
volné, do ČS zdarm a. Pište na
sedy senátu JUDr Urbánka, tak pro
adresu:
kurátora JUDr Kubika a soudních
Pavel Steiger,
znalců, aby mu aspoň na jediné jeho
c /o A R C O IN D O N E S IA , IN C .
písemnosti, slovním obratu doložili
trestnost jeho počínání, ztrátu kon
P.O. Box 6 3/J K T , Jakarta,
taktu s realitou, uvedli aspoň jeden
Indonesia
jeho blud. Jeho rozhořčení se stup
ňuje, když poukazuje na neschopnost

Generální prokuratury, kterou opět
marně žádá o totéž, oč zde soud a
znalce.
Dvaačtyřicetiletý docent a kandidát
věd Bogdan Buzek z fakultní ne
m ocnice v O lom ouci postrádá přednašečskou rutinu své kolegyně Tiché.
Mlhavé a nejistě se odvolává na vše
obecné ve světě uznávanou definici
paranoi a ohání se výroky Augustina
Navrátila z lékařských pohovorů, jež
mají ilustrovat jeho nekritičnost a ne
schopnost korekce. Ale i ony vypoví
dají o tom, že Augustin Navrátil je
člověkem bez předsudků, nepřijím a
jící autom aticky každou tabuizovanou autoritu. Že však i on, jak znovu
později dokládá na svou obhajobu,
není neom ylný a své dopisy a petice
jako laik probírá s celou řadou jiných
lidí ve světle jejich názorů a zkuše
ností.
Po dvou hodinách jednání, kdy
prokurátor a znalci trvají na svých
vykonstruovaných závěrech a po
sudku desetičlenné lékařské komise,
zcela absurdně popírající život ne
obyčejného a nesmírné pracovitého
člověka, otce devíti dětí, hluší i zde
tváří tvář argum entům a modlitbám
asi čtyřiceti lidí za Augustina Navrá
tila. které sem tlumené doléhají
z chodby soudu, vynášejí své roz
hodnutí umístit Augustina Navrátila
do blázince. Po tom, co jsem zde sly
šel a viděl, nemohu jinak nazvat ústav
ní léčbu.
Do blázince, kde již člověka nesu
žují klystýry a podobně, ale ničí jeho
houževnatost a přesvědčení medi
kamenty, aby došlo k "utlum ení jeho
masivní písemné činnosti” , jak se
vyjádřil jeden ze znalců, kteří svůj

lékařský slib a odborné znalosti pro
půjčili ke zločinu.
A tak hradlařovi Augustinovi Na
vrátilovi, který práci soudu a znalců
označil za docela obyčejný zmetek,
hrozí místo vyhlídky na důchod, že ho
šoupnou proti jeho vůli a zdravému
rozumu do blázince. Zatímco ti, kteří
celá desetiletí vydávali a ještě vydá
vají pravdu za lež a lež za pravdu,
utopii za skutečnost, budou dál pořá
dat hony na kacíře, kteří nechtějí žít
v bludech a opravdu ztratit ještě jaký
si kontakt s realitou.
q

Otec kardinál Tomášek
k situaci
Otče kardinále, co soudíte o petici
čs. katolíků a o bratislavské manifes
taci 25. března?
Jsou znamením velkého probuzení
a zralosti našich laiků, kteří se důsled
ně zasazuji za svobodu církve. Je to
naprosto nový jev, ještě před něko
lika léty by to bylo nemožné. Dnes
si naši laici hluboce uvědomují od
povědnost za církev a za tuto svou
angažovanost i osobné platí.
Z účastnili jsme se procesu pro ti
A ugustinu Navrátilovi, autoru petice,
který byl znovu odsouzen k nucené
mu pobytu na psychiatrické klinice.
Co lze říci o této bolestné události?
Je důležité, abyste i vy ve svých ze
mích psali a protestovali proti těmto
přehmatům naší vlády. Jedinou vinou
pana Navrátila je, že miloval církev a
že se zasazoval za její svobodu.

Často se m luví o rozděleni mezi
podzem ní a o ficiá lní církvi. Je to roz
děleni, na němž trvá jedině vláda,
nebo existuji v ČSSR opravdu dvě
církve?
Ne. Církev je jen jedna, avšak lec
která činnost se muže konat jen ve
skrytu, protože stát zasahuje a vážně
omezuje svobodu náboženského ži
vota.
A co se týká biskupů — problém
jejich jm enováni je jedním z nejože
havějších p ři rozhovorech mezi čs.
vládou a Svatým stolcem.
S velkým zájmem čekáme na jed
nání mezi Svatým stolcem a naši
vládou, jež by mělo začít v listopadu,
s velkým zpožděním. I to je taktika
naší strany: stále odkládat řešení nej
vážnějších a nejnaléhavějších pro
blémů. Dnes jsme pozadu co se týká
změn, k jakým dochází v SSSR, u nás
není pozorovat žádnou změnu ze
strany státu.
Jak byste definoval situaci v CSSR?
Navzdory obrovským obtížím si
stále uchováváme velkou naději do
budoucna, protože jsme křesťané
a křesťané jsou vždy optimisté, žijí
v Kristové naději. Pro nás je důležitá
vaše pomoc, vaše modlitba, vaše obě
ti. Je důležité, abyste o nás psali v no
vinách, jinak budeme zapomenuti.
To je pro nás velká odpovědnost.
Jisté. Jsou to ryzí a jasná slova.
Pište vždy stále, aby se nezapomínalo
na církev v ČSSR.
(Italský deník LAvvenire,
14. října 1988)

KRAJANSKÉ STŘEDISKO
DENIA — ŠPANĚLSKO
Na výběr jsou: garsonky, byty, řadové dom ky, vilky
a pozem ky. — V Denii najdete: příznivé klim a, kouzelný
kraj a nové přátele ze všech koutů světa.

“LA PEDRERA II”
VESNIČKA KLUBOVÉHO RÁZU
Fáze 1: dokončena a vyprodána
Fáze 2 & klub: ve výstavbě
Bližší inform ace, prodej a podnájem :
D IV A IM M O B IL IE N K . & V . D IV O K Ý
Segantinistr. 9, C H -8 0 4 9 Z iirich
Tel: 01/341 21 56

P R A Ž S K Í. l / .K N Á Ř S I \ j
638 Qucen St. West, TO RO N TO ,
O N T „ M6.I 114
I cl.: (419) 364-1 787

Svět
Tom áš Novotný

Expo 88
Střfpky a střepy
Když se britská královna Viktorie
na přelomu m inulého století osobně
zasazovala o organizaci první světové
výstavy v sídelním městě své mocné
říše, nad níž slunce nezapadalo, sotva
ji napadlo, jak letitou tradici tím vlast
ně zakládá. A už vůbec jí nemohlo p ři
jít na mysl, že za "pouhých” stosedmatřicet let bude její prapravnučka Alžběta zahajovat světovou výsta
vu v jakémsi bezvýznamném provin
čním městě nej větší britské trestanecké kolonie.
V
období mezi Londýnem 1851
Brisbane 1988 bylo uspořádáno dva
cet světových výstav. Nej velkolepější
a zřejmé už nepřekonatelnou zůstane
pařížská výstava z roku 1900, jíž kul
minovala La Belle Epoque — svět de
vatenáctého století vítal s nadšením
a dychtivostí dvacáté, netuše ani
v nejmenším, co jej čeká . . . V naší
československé paměti však onu pa
řížskou zastiňují dvě jiné světové
výstavy či Expa, jak jsme si jim po
druhé válce zvykli říkat, totiž Brusel
1958 a Montreal 1967.
U spo řá d án ím světové výsta vy
v Brisbane se splnil jeden ze záměrů
bývalého předsedy queenslandské
vlády sira Joha Bjelke-Petersena,
který se nikdy nesmířil s označová
ním Brisbane a Queenslandu vůbec
za Zapadákov a nejrůznéjšími způso
by se pokoušel povznést “svoje krá
lovství" (vládl v Queenslandu —
m nohdy dost autoritativně — plných
devatenáct let až do loňska) ku svě
tovosti. V případě Expa se mu to tedy
povedlo, další z veleprojektů, výstav
ba nejvyššího mrakodrapu světa, byl
však zamítnut krátce po Johově od
chodu z funkce (mluvilo se dokonce
o megalomanii bývalého premiéra),
no a na letní olym piádu, s jejímž po
řadatelstvím se nemíní rozloučit ani
nová queenslandská vláda, si v Bris
bane zřejmé ještě nějaký ten rok
počkají.

Výstaviště začali budovat přímo
v centru města, čímž se levé nábře
ží řeky Brisbane konečně zbavilo
ošklivých budov, volajících tak jako
tak už dávno po likvidaci. Jen dvě nej
výstavnější přežily v samém středu
budoucího mumraje — stará austral
ská krčma, která pak ve stylově zres
taurované podobě konala svoji odvě
kou funkci i na Expu, a jakási adm i
nistrativní budova, do níž po nezbyt

ných opravách a úpravách později
umístili banku a směnárnu.
Ze zplanýrovaného prostranství
vybujely ze všeho nejdřív mohutné
stožáry, stylizované do tvarů ramen
obřích jeřábů, kolem nichž byly na
pjaty velikánské plachty barevných
odstínů světlých natolik, že působily
téměř vyrudle. Vypadalo to jako ne
příliš svědomitě smontované kopule
cirkusových šapit nebo jako v pro
storu zavěšené bizarní kyklopské klo
bouky a nezasvěcená část brisbanského obyvatelstva se dohadovala,
jestli se jedná jen o provizorní ochranu
stavitelů před sluncem, či zda to tak
zůstane. A jestliže na tuto otázku se
názory různily (nakonec to zůstalo,
nevypadalo to špatně a vytvořilo to
osobitou panorámu brisbanského
Expa, nemluvě o vítané stínivé funkci
ve městě, kde slunce svítí tři sta dní
a v roce), v jiném bodě se naopak vzác
né shodovaly: Vždyť se jim to na tu
nábřežní nudli nemůže všechno vejít.
Zahajovací 30. duben 1988 však
prokázal, že na rozlohou opravdu
nevel ké výstaviště — z jed noho konce
na druhý jste je mohli po délce přejít
za dvacet minut, zhruba polovina
tohoto času stačila ke zdolání výstav
ních prostor našíř — se nakonec vešlo
všechno, co se tam vejít mělo a chtělo.
A tak akorát zbylo místo i pro nějaké
ty dvě stovky tisíc prvních nedočka
vých návštěvníků, kteří se začali drát,
cpát a pasírovat turnikety Expa, sotva
Její Veličenstvo odložilo slavnostní
nůžky, jim iž právě slavnostně pře
střihlo slavnostní pásku.
V y s ta v o v a lo -li na lo n d ý n s k é m
prvním Expu pětadvacet zemí, Bris
bane se svými čtyřmi desítkami účast
níků (mluvím o národních či státních
expozicích, kromě nich se předvá
dělo ještě dvacet společností, vět
šinou australských a japonských)
tento počet nepřekonalo, spíš za ním
zaostalo. Musíme si totiž uvědomit,
kolik nových států od časů světové
výstavy v Londýně vzniklo, což bylo
markantní právě při prohlídce bris
banského Expa, kde o tom exotické
pavilóny zemí jako Brunei, Tonga
či Vanuatu hovořily výmluvněji než
statistiky OSN.
Značně hojné byly na Expu za
stoupeny Asie a Tichomoří, měly to
zkrátka do Brisbane nejblíž. Zřejmé
taky proto předváděly své exponáty
v osobité vystavěných pavilónech,
zatímco vzdálenější zámořské krajiny
se vesměs spokojily s typizovanými
krabicemi, smontovanými z želez
ných plátů a pestře pastelové natře
nými, popsanými a pomalovanými.
Ne všichni účastníci z asijské a tichomořské oblasti se však zaskvěli velko
lepostí svých Stánků, někteří se s ce

lou parádou (sestávající obyčejně
pouze z prodejných suvenýrů a sério
vých uměleckých předmětů) vešli do
stylizované dom orodé chatrče, k,če
muž jeden zdejší český rasista, ne
poučený (a nepoučitelný) ani dlou
holetým pobytem v západní dem o
kracii, škodolibě poznamenal, že by
ho zajímalo, kde se teď v dotyčné
zemi schází parlament, když jedinej
barák, co tam měli, pučili na Expo,
aby se blejskli. “ Ale voni se asi vrátili
do větvoví, pro né to není žádnej pro
blém,” dodal, jako kdyby jim záviděl.
Navzdory současné technice, jejíž
zásluhou se svět stále víc scvrkává,
i navzdory předsevzetím bývalého
i nynějšího premiéra a městských
radních Expo 88 spíš potvrdilo než
popřelo, že Brisbane zůstává pro
svět místem stále tuze vzdáleným.
Nasvědčovala tom u jednak absence
mnoha zemí, jednak zjevná odfláknutost řady expozicí, jež jako by říka
ly: No co, pro Brisbane je to až moc
dobrý.
Ze západní Evropy scházela na
Expu ko m p le t celá Skandinávie,
země Beneluxu, Rakousko a Portu
galsko, z její “zářnézítřkové” části
se pak zúčastnili pouze Maďaři, je
jichž pavilón však vlastně nebyl ničím
jiným než jenom restaurací, Jugoslávci a samozřejmě SSSR, který
nesmí scházet na žádné takovéto
slezině.
Severní Amerika byla zastoupená
plné, zato ze Střední a Jižní ani noha.
Pom yslného praporu a frické ho
kontinentu se v Brisbane chopila je
diná Keňa, avšak vypreparovanou,
v y fo to g ra fo v a n o u , n a film o v a n o u ,
namalovanou, utkanou, z hlíny uhně
tenou či ze dřeva vyřezanou faunu
jejích p o d ivu ho d ných národních
parků jste v pavilónu bez klimatizace
dlouho obdivovat nevydrželi a člověk
si jen kladl otázku, zda hutné dusno
je technickým nedostatkem nebo
odvážným pokusem vtlouci návštěv
níkům představu A friky i skrze jiná
než zraková čidla.
Austrálie se z pochopitelných dů
vodů mohla pochlubit expozicemi
z nejrozsáhlejších (kromě společné
ho federálního měl každý ze států
federace i svůj zvláštní pavilón) a vel
ké úspěchy slavil v Brisbane také
sousední Nový Zéland, před jehož
expozicí stála dobře dvouhodinová
fronta permanentně od prvního do
posledního dne výstavy. Prý uvnitř
předváděli velice pěkné show s ovce
mi a tančícími Maury, ale to jsem jen
slyšel, určité to nevím. Ve frontě před
novozélandským pavilónem jsem se
utábořit nesnažil — skopové nerad a
domorodé tance mi nešly pod nosani
ve Strážnici, kde měly být mému srdci
přece jen bližší.

O ficiálně zadané téma Expa 88
znělo “ Volný čas ve věku technologie”,
spousta zúčastněných k němu však
přistoupila velice rázovité a po svém.
A tak jste se mohli seznámit přede
vším s historickou a současnou ma
lebností jednotlivých zemí, s mo
mentální úrovní rozvoje jejich vědy
a techniky a samozřejmě i s jejich
pokrm y a nápoji, neboť jen k m álo
kterému pavilónu nepřiléhala restau
race, jejíž úroveň někde připomínala
hotel Alcron, jinde zase spíš bufet
Koruna, ale v zásadě se pohybovala
kdesi mezi těm ito dvěma póly.
Překvapit, natož ohrom it člověka
sklonku dvacátého století je svízelné,
ne-li nemožné, a vystavující se o to
zjevně ani nesnažili. V drtivé většině
se spokojili s praktickou aplikací
a u d io v iz u á ln í te c h n ik y , p řiče m ž
nemálo pavilónů by si bývalo mohlo
nad vchod zcela oprávněně umístit
nápis KINO. V každém kině je však
jak známo omezený počet míst, což
způsobovalo nekončící fronty, živené
právě tou jejich nekonečností. Když
je tam taková fronta, určité maj něco,
co stojí za to, a já si to nesmím nechat
ujít — o téhle základní frontové psy
chóze si my Čechoslováci nemusíme
dlouze vykládat (fronty se stály nejen
do “ kina", ale taky na vláček, vzná
šející se mezi pavilóny po jediné ko
leji, na vystoupení akvabel, na džbán
piva a wurst s kyselým zelím v ně
meckém Festhausu a na řadu dalších
atrakcí). Našinec si zkrátka na brisbanském výstavišti připadal jako
doma, a když tak chodil mezi všemi
těmi různými obměnami polyekránu
a laterny magiky, říkal si, že tohle
všechno už tu bylo. A že to vzešlo
z našich hlav. Z čehož mu bylo veselo
a pyšno. Ale zároveň taky smutno,
protože nikde kolem neexistoval
žádný Kinoautomat, žádná Laterna
magika, před nimiž by lidé tvořili
dlouhatánské fronty ne proto, aby
jim náhodou něco neuniklo, ale pro
to, že tam uvnitř je skutečná jed i
nečnost, která nemá obdoby . . .
Osobné jsem se nejlépe cítil v těch
pavilónech, kde se dokázali vzepřít
všeobecné promítací mánii, a když
už přece měli kinosálek, nebyla jeho
návštěva povinnou, natož jedinou
součástí expozice. Proto mě zaujali
třeba Číňani s kolekcemi uměleckých
předmětů z různých dynastií i s živý
mi řemeslníky zručně zachovávající
mi tisícileté dovednosti svých předků;
onu lepší část evropanství jsem si
v nejasné směsici hrdosti a pokory
uvědomil nad obrazy, sochami, cír
kevními předměty a historickým i do
kumenty ve vatikánském pavilónu;
velice lidsky jsem si připadal v expo
zici Jižní Koreje, sestavené nebombasticky, nevelikášsky a nechlubivé,
třebaže v ní kromě korejského fo lkló 
ru byly k vidění i makety soulských
olym pijských sportovišť a poslední
technické zázraky elektroniky, na něž

mohou být Korejci právem pyšní.
Legrace užil člověk u Švýcarů, kteří
si ve svém pavilónu postavili umělý
sněhový svah, na němž si každý ná
vštěvník Expa mohl v zapůjčené vý
zbroji a výstroji vyzkoušet svoje ly
žařské umění — pointa tkvěla v tom,
že naprostou většinu návštěvníků
Expa tvořili Australani a naprostá
většina Australanů na sněhovém
svahu v životě nestála. Natož s lyžemi
na nohou. Výhradně sportu byl věno
ván i pavilón Spojených státu a jistě
potěšil všechny příznivce tohoto
druhu lidské činnosti, zatímco u Italů
(kde jinde) se zase nevšednímu zájmu
m ilovníků ložnic těšil prototyp vysoce
e le k tro n ic k y so fistikova né superpostele, v níž lze prožít celý život.
A sym paticky se blýskl i domácí
Queensland, který do svého pavilónu
přenesl kus své subtropické a tro p ic
ké přírody, jíž se mohli zemdlení
návštěvníci obdivovat vsedě z laviček
lodi, proplouvající queenslandskou
expozicí po vodním kanále.

Přežije-li lidský svět do třetího ti
síciletí, což je celkem pravděpodobné,
nejspíš bude v té době již značně
nahluchlý a sípavě chraptící. Alespoň
se o to zatím ze všech sil snaží a ani
Expo 88 za těm ito snahami nezaostá
valo. Sotva jste vkročili na výstaviště,
vaše ušní bubínky se nevídané roz
vibrovaly a neustaly, dokud jste vý
stavní prostory zase neopustili . Z kaž
dé špeluňky, z kdejakého kiosku,
z otevřených (ale m nohdy i ze zavře
ných) dveří, odevšad to v jednom
kuse reprodukované vyhrávalo a vy
řvávalo, hlučelo a hulákalo, rachotilo,
drnčelo, bručelo, bzučelo, syčelo a
ještě všelijak jinak zvukově vyvádělo,
čemuž na volných prostranstvích
zdatně přizvukovali roztodivní osa
mělí či skupinoví hráči a šumaři s hu
debními nástroji typizovaným i i zcela
netypickými, vždy však vybavenými
řádným zesilovacím zařízením. Ne
bylo zkrátka slyšet vlastního slova,
jak se říká, což by snad ještě tolik
nevadilo, kdyby návštěva Expa byla
něčím tak individuálně soukromým
a vnitřně osamoceným a tichým jako
třeba šachová partie. Jenomže na
světovou výstavu se chodí spíš s part
nerem, s rodinou nebo s přáteli, lidé
si navzájem sdělují své bezprostřední
dojmy, hodnotí, kritizují, chválí, což
ve výše popsané m ultidecibelové
atmosféře znamenalo, že jeden na
druhého musel velice často řvát,
pokud si chtěli vůbec rozumět. Mno
hé hlasivky se tak po absolvování
celodenní “světové exkurse” podo
baly hlasivkám z tribuny fotbalového
zápasu, v némž šlo o všechno, ale
dlužno dodat, že jejich majitelům to
většinou nijak zvlášť nevadilo, ba
mnozí chraptili, aniž si vůbec všimli,
že chraptí.

Pohybovat se nápadité a originálně
řešenými prostorami výstaviště bylo
však naopak příjemné, co se očí týče.
Zvlášť po setmění, když se celé Expo
zářivě rozdovádělo bezpočtem svě
telných barev a tvarů, jež se pak kaž
dý večer o desáté (zavírací hodina
brisbanského Expa, otevíralo se do
poledne rovněž v deset) v závěreč
ném ohňostroji dne stěhovaly na řeku
a na noční nebe nad městem. Vedle
těchto pravidelných světelných hrá
tek si nejvétší popularitu získaly ne
obvyklé sochy velice civilně vyhlíže
jící lidských postav a životní velikosti,
které byly rozsety po celém výstavišti.
Vyrobené z jakési béžové šedé, na
omak tvrdé hmoty, připom ínající
nejspíš beton, vypadalý jako věrné
odlitky skutečných lidí a dokázaly
člověka hezky zmást. Co támhleta
ženská blbne, to nás chce fotit? Po
zornější pohled na paní s aparátem,
ejhle, ona to socha. Nebo: Kam si
sednem? Všechny lavičky jsou obsa
zený. Počkej, támhle sedí ňákej dědu
la úplně sám. Pochopitelně byl i dě
dula jedním z neživých “ návštěvníků”
Expa, stejně jako salutující skautík,
skupina kopáčů, opírajících se o lo
paty úplné Československy (ani Aus
tralanům není však tento styl práce
cizí), paní se slunečníkem, maminka
s holčičkou a desítky dalších postav,
které obveselovaly a samozřejmé
taky nesčetněkrát pózovaly před
objektivy přístrojů, jim iž se člověk
bláhové pokouší změnit věčně pomí
jivé v nepomíjivě věčné.
Pro řadu brisbanských obyvatel
se Expo během svého půlročního
trvání stalo jakýmsi zábavním parkem
a společenským centrem v jednom:
o víkendu tam vodili dětičky, v týdnu
zase večeřeli s přáteli v některé
z mnoha restaurací. Podniky společ
ného stravování, abych se vyjádřil
způsobem, jímž se nám doma pokou
šeli zobák narůst či spíš n arostlýzkřivit, si na Expu všeobecné nemohly
stěžovat na nízký obrat a m ěly-li čeho
litovat, tedy jen toho, že jejich prosto
ry nejsou větší. Hlad, žízeň a přede
vším ch uť byly zkrátka v Brisbane
veliké a jejich konjunkturu nenarušil
někdy v polovině Expa ani veřejnými
sdělovacími prostředky zaznamena
ný případ jedné paní, která se večer
s chutí najedla v nějaké cizokrajné
(zapomněl jsem jaké) expácké res
tauraci a druhý den ráno už ležela
na pitevné, kde lékaři označili za bez
prostřední příčinu smrti právě tu po
slední večeři.

Již před zahájením Expa se v brisbanské televizi objevily záběry ze
zpustlého dějiště m inulé světové
výstavy. Rozpadajícími se pavilóny
skučela meluzína a komentátorův
hlas nabádal: “ Dobře se dívej, Bris
bane. Takhle dopadli v kanadském

Vancouveru, protože nemysleli na
budoucnost. Dnes se z bývalého
výstaviště Expa 86 pomalu stává
ostuda celého světa. I brisbanské
Expo jednoho dne skončí — co po
tom? Přemýšlejme o tom už dnes."
Jedno české lidové rčení pregnantné vymezuje, co obvykle následovává
po posvícení — právě toho se chtěli
brisbanští organizátoři Expa 88, pou
čení navíc chybami svých vancouverských předchůdců, prozíravé vyvaro
vat. Jmenovali zvláštní komisi pro
úpravu a využití výstavních prostor
po skončení výstavy a už dobře měsíc
před závěrečným 30. říjnem oznámili,
co z vybavení výstaviště bude na pro
dej. Sochy i světelný maják, jedno
kolejný vláček i zařízení restaurací
— prakticky všechno. Leč v době, kdy
tohle sepisuju (polovina listopadu),
bylo sice už leccos odprodáno (ku
p říkladu všechny čtyři soupravy
vláčku-jednokolejáčku, třebaže na
koleje samotné se dosud kupec ne
našel), nicméně výstaviště zatím dál
klidně stojí na levém břehu řeky Brisbane. Zmlklé, potemnělé a — nedot
čené. Jako kdyby se nikomu nechtělo
pustit se do bourání toho, co po šest
měsíců vnášelo do Brisbane ruch a
jas. Zvláštní komise? Za těch sedm
nebo osm měsíců svého působení
zamítla několik různých návrhů, jak
naložit s uvolněným prostranstvím
(od kasina přes obdobu Prátru až po
areál zdraví), sama však nepředložila
jediný. Ale prý se v krátké době po
ch lu bí podrobné rozpracovaným
projektem, který bude plně odpovídat
zájmům města a jeho dalšímu rozkvě
tu. Uvidíme, dosud je jisté pouze to,
že výstaviště bude kompletně zlikvi
dováno a že zřejmé není ani tak ne
snadné světovou výstavu uspořádat,
jako se poté vypořádat s jejími po
zůstatky.
Vedle lokálního problému Co s Ex
pem?, jenž je víceméně starostí jed
notlivých pořadatelů a městských
radních, se však v průběhu brisban
ské výstavy objevovala i globální
otázka Co s Expy? Jaký mají smysl
v době, kdy informační exploze člo
věku umožňuje vědět o čemkoli na
světě prakticky všechno? Mohou svě
tové výstavy dnešní lidi kultivovat,
nebo jen rozšiřují škálu pasivních
zábav, nemajících žádný podstatný
p ozitivní dopad? Neulpívám e na
Expo-tradici už jen z pouhé setrvač
nosti? Jisté zajímavé náměty k za
myšlení pro Mezinárodní výbor pro
výstavy, který kontroluje a řídí orga
nizování světových výstav podle
pařížské konvence z roku 1928. Kdy
by však měl člověk soudit podle brisbanského Expa, spíš by se přikláněl
ke skeptičtějšímu názoru na budouc
nost světových výstav. I když . . .
V
jednom z televizních přenosů
z Expa dali slovo také řediteli špa
nělského pavilónu. Samozřejmé se
ho ptali, co říká brisbanské výstavě,
ale byli zvědaví i na to, jak se Špa-

nělé chystají na Expo 92 v Seville.
Španělský ředitel odpověděl podle
mého názoru upřím né, přestože
hostitelským uším Australanů mohla
jeho slova znít trochu nezdvořile.
“S takto pojatou výstavou bychom
v Evropě moc velkou díru do svéta
neudělali,” řekl. "Je to tady všechno
sice moc milé a příjemné, jenže my se
na příštím Expu v roce 1992 chceme
pokusit vrátit světové výstavě ten
formát, jaký mívala ještě před dvaceti
třiceti lety. Věřím, že se nám to po
daří."
Nuže — počkejme si, jak budou znít
kastaněty.

Československá účast
Jak už jsem se zmínil, Českoslo
vensko v Brisbane nevystavovalo (ani
nečepovalo), aspoň oficiálně ne. Ale
sešli se třeba brzy po zahájení Expa
v letadle do Evropy dva Češi a dali
se do řeči.
“ Od příbuzných?” hádal ten, který
za moře cestoval jenom na čas, neboť
měl trvalé bydliště v Austrálii.
Druhý Čech, jenž se naopak vracel
domů, protože normálně bydlel v Pra
ze, zavrtěl hlavou. “Ale kdepak. Byl
jsem tam služebně. Na Expu.”
“ Na Expu?” podivil se Čech z Aus
trálie. “Já myslel, že my tam žádnej
pavilón nemáme."
“ No to nemáme,” souhlasil Pražák.
“ My jsme dělali ruskej."
T akovýchto utajených tvůrčích
československých podílů bylo na
Expu 88 jistě víc, ať už pod patro
nátem strany a vlády, nebo naopak
zcela mimo něj. Čechoslováci jdou
totiž s výstavnictvím pořád skvěle
dohromady — když dostanou mož
nost. (Nakonec i expozice SSSR vyšla
z celkového porovnání s ostáními se
štítem, na němž jediné hlubokéšrám y
zanechaly dnes už silně zasmrádlé
propagandistické snahy.)
Ale ještě i jinak jsme byli na Expu
88 přítomní. Naše minulost pečetí
římského císaře a českého krále
Karla IV., vystavenou ve vatikánském
pavilónu, přítom nost s příslibem
do budoucnosti zase v expozici aus
tralské. Tam věnovali velký samostat
ný panel československému em ig
rantovi Karolu Ligetimu, leteckému
konstruktérovi a pilotovi, který pro
slul revoluční konstrukcí lehoučkého
osobního “letadla do garáže” . Stratos,
jak Ligeti svůj dopravní prostředek
příštího tisíciletí pojmenoval, vzala
s uznáním na vědomí i americká
NASA a obdiv sklízel rovněž i laické
ho návštěvnictva australského pavi
lónu, kde se “v životní velikosti” vzná
šel zavěšen nad panelem, připom ína
jícím slovem i obrazem jeho tvůrce.
Sedm atřicetiletý Karol Ligeti bohužel
v září 1987 tragicky zahynul při zku
šebním letu poblíž Melbourne. Dokud
se však v Československu budou
rodit lidi jako on, můžeme se skrze
pomíjivost současného srabu dívat
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na naši budoucnost přece jen o pti
misticky.

Demonstrace
Hned v prvních týdnech Expa se
mezi krajánky v Brisbane usedlými
rozkřiklo, že na výstavišti je taky
Václav. Svatý Václav, vévoda země
české. Tedy nikoli osobně, blanické
sloje se jak známo stále ještě neotev
řely, nýbrž ten kníže Václav, jehož
podobu nám navždy násilně vnutil
Mistr Myslbek. Je prý sice mnohem
menší než na Václaváku, informovali
první očití svědkové, na koni však
sedí stejné hrdě a odhodlaně. I přesto,
že ho do Brisbane laskavě zapůjčila
pražská Národní galerie ve spoluprá
ci s československou vládou. Ale
spoň tak to prý stojí napsáno na pod
stavci.
Skutečné stálo, avšak později, když
si sošku pozorné prohlédli čerstvější
emigranti, kteří si vlastně ještě převčírem dávali rande “v půl osmý pod
vocasem", vyšlo najevo (upravenci
by na to možná taky přišli, ale těch
se nikdo neptal), že kníže na Expu
je nejen mnohem menší, ale taky
mladší, oblečený jaksi víc nalehko
a vůbec jinačí než ten z Václavského
náměstí. Pročež bylo zalistováno
v chytrých knihách a zjištěno, že "brisbanský” Václav je v časové posloup
nosti Myslbekovy tvorby předchůdcem
toho pražského, tedy možná jakýmsi
m ezistupněm sochařova hledání
podoby našeho legendárního patro
na. Ale ať už takový či onaký, mužnější
nebo jinošštější, s požehnáním stranovlády (čertvíproč do Bribane po
slala právě jeho) obhlížel svátý Václav
živé prostranství u německého a fran
couzského pavilónu, aby se jeho pří
tom nost posléze stala inspirativní ve

smyslu, jenž by stranovládu pranic
netěšil, ba možná dokonce rozmrzel,
kdyby se ovšem Brisbane nenachá
zelo v tak bezpečné vzdálenosti od
jejích mocenských seslí.
Z hlubin historie (těch zatím nejmělčích ovšem) se mělo zrovna v prů
běhů Expa vynořit dvacáté výročí
dosud trvající sovětské okupace
Československa, a tak si pár nena
pravitelně neupravitelných brisbanských krajanů řeklo, že když už je
shodou okolností na výstavišti ten
kníže a symbolem naší někdejší krát
ké srpnové rezistence nebyl taky nikdo
jin ý než on, nemělo by se to nechat
jen tak. V dobovém časopise byla
nalezena příhodná fotografie vévody
země české, kterak obklopen svým
lidem shlíží na tank, označený širo
kým bílým pruhem, snímku se chopila
dvojice výtvarných umělců Pavlů
Formanů (otec a syn), přidala k němu
anglický text Josefa Felcmana (v češ
tině: 20 LET RUSKÉ OKUPACE —
ČESKOSLOVENSKO — Na brisbranské Expo 88 byli vysláni jen ti přá
telští Rusové, ne to lik přátelská ruská
okupační armáda přijela před dvaceti
lety do Československa a je tam
dosud) a zhotovila z toho všeho pěk
ný plakát, skladný a závěsný na způ
sob školních map.

čemu demonstrujeme, se zřejmým
zájmem vyslechl moje vysvětlení a
pak je odešel tlum očit svým dvěma
opodál stojícím kamarádům), poté
jsme se rozloučili s Borisem, popřáli
mu hodně štěstí, sbalili prapor i trans
parenty a pomalu se vydali zpět. Ušli
jsme sotva dvacet kroků, když nás
zastavili muž a žena v uniform ách
výstavištní bezpečnosti. Oba měli
v rukách krátkovlnné přenosné vy
sílačky.
"Dobré odpoledne. To už se vrací
te?” obrátil se i tenhle Australan bůh
víproč zase zrovna na mě.
“ Ovšem. Vidíte sám,” řekl jsem.
“A ty transparenty máte s sebou?”
zeptal se, přestože viděl, že je nesu
sbalené na rameni. Přikývl jsem. “ No
jisté. I vlajku. Chcete si je prohlíd
nout?"
“ Máte i ten s nápisem Svobodu
Československu?”
Začínal mi připom ínat mládence
v trochu jiných uniformách.
"Jo. Ten taky.” Shodil jsem tran
sparent s ramene a chtěl je začít roz
balovat, ale bezpečák mé zarazil.
“ Když říkáte, že odcházíte . . .”
"Rádi bychom ”
“ Mysleli jsme, že se budete snažit
dostat dovnitř,” vylezlo z něj.
“ Proč? Prošli jsme město až sem,
to nám stačí,” uklidnil jsem ho.
Přikývl, spokojeně pohlédl na svoji
zcela mlčenlivou kolegyni, pak pře
Jednadvacátý srpen devatenácti- létl očima nás a řekl: “ Tak jo. To je
s té h o o s m d e s á té h o o s m é h o Léta
dobře, že jste si uvědomili, že na Expu
Páně připadl na neděli, v Brisbane
není místo pro politické dem onstra
bylo slunečno a k branám Expa smě ce.”
řovaly davy. Mezi nimi i patnáct Če
V
té chvíli jsem si vzpomněl na
choslováku se zmíněným plakátem, plakát, jímž bývala hojné olepena
československým praporem, trans nároží mého dětství. Drželi se na
parentem FREEDOM FOR CZE— něm v kroužku za ruce různobarevné
CHOSLOVAKIA a ještě jedním ob dětičky, nad nimi poletovala bělostná
dobným , zhotoveným z nedostatku
holubice a kapala z toho lepkavá
materiálů velice obětavě z velké froté cu krka nd lová pohoda vylhaného
osušky.
světa, který nechce nic vidět ani sly
Kolemjdoucí, kteří si nás všimli, šet, touží jen křičet, jak je na tom
většinou nevěděli (a zřejmě ani ne bezvadně.
toužili vědět), o co jde, jen když jsme
Taky mě napadlo, že Boris si nej
míjeli stanoviště expáckých rikš, spíš užije.
ozval se potlesk. Nikdo z nás však
nedovedl posoudit, plácají-li ti mlá
denci ze sympatií k ubohému Česko
slovensku nebo proto, že se jim líbí
Že vnikne jednadvacátého srpna na
mladá krajanka, spolutřím ající jeden Expo s plakátem srolovaným nená
z transparentů. A tak za jedinou jed padně podpaží, aby jej pak uvnitř
noznačnou reakci bylo možné pova rozvinul jednak před sochou českého
žovat výkřik z otevřeného okénka knížete, jednak před pavilónem So
kolem jedoucího taxíku:
větského svazu, k tomu se Boris Hala
"G o back to your home country, ma nabídl sám a zcela dobrovolně.
bastards!”
Ale i kdyby se nenabídl, musel by být
Nemaje možnost onomu rámci vy pro tento úkol stejně vybrán, pro
světlit, že kdybychom my měli spády, tože sotva šlo zvolit někoho vhodněj
k nimž nás nabádá, neměl by on pří šího. Nikoli proto, že Boris vypadá
ležitost si na nás zahulákat, pokračo důstojně a důvěryhodně (i když to
vali jsme po mostě královny Viktorie samozřejmé taky není k zahození),
na levý břeh řeky Brisbane a po něm ani proto, že vlastnil sezónní vstu
až k hlavní bráně světové výstavy. penku na celé Expo a nemusel tedy za
Věděli jsme, že jakékoli demonstrace demonstrování ještě extra platit, ba
jsou na Expu i v jeho přilehlém okolí ani proto ne, že kromě Slovákem je
zakázány, přesto jsme tam chvíli po taky Čechoslovákem, což v emigraci
stáli (ke mně v té době přistoupil ně není úkaz všeobecné běžný — nejjaký mladý Australan, ptal se, proti vhodnější osobu z Borise dělalo jeho

ta kříka jíc kádrově-reprezentativní
zázemí.
Jako malého chlapce houpával Bo
rise na kolenou mladý právník, který
chodíval na návštěvu k Borisovým
rodičům. Boris mu říkal "ujo G usto”
a přitom netušil, čeho je vlastně prů
kopníkem. Ale aspoň o nic nepřišel,
protože když začal ujo Gusto m no
hem později houpat všechny, sídlil
už Boris na jižní polokouli. Na uja
Gustu však nikdy nezapomněl a čas
od času mu pošle dopis, v němž ho
většinou nabádá, aby dal z českoslo
venských krim inálů propustit p o litic
ké vězně. Ale ujo Gusto nikdy neod
povídá. Ani dopisem ani skutkem.
Zřejmě už zapomněl na malého chlap
ce Borise, snad jediného člověka,
jemuž se kdy líbilo, že ho ujo Gusto
houpá. Ovšem zajímavé přitom je, že
třeba na Borisovu tetu Mašu, která
se svými básněmi propsala až k ná
rodnímu umělectví, ujo Gusto ne
zapomněl a nedávno jí dokonce k na
rozeninám poslal blahopřejný tele
gram. Ale třeba to nebylo ze známosti,
protože tetičce blahopřejně telegra
fovali i různí jiní Jakešové a o těch
Boris tvrdí, že k nim do rodiny nikdy
nechodili.

Poté, co Boris před vchodem na
výstaviště nenápadně sroloval svůj
právě za tím to účelem k rolování
uzpůsobený plakát, konspirativné se
od nás oddělil a zmizel ve vstupním
turniketu, zamířil ke svému Václavovi.
Tam už na něj podle předešlé úmluvy
asi hodinu čekal Josef Felcman, zkou
maje terén, ze všech stran fotografuje
knížete a ve čtvrthodinových inter
valech se nenápadně stahuje do
pozadí, neboť k soše přicházel Expobezpečák, který vždy bedlivé obhlédl
Václava a přilehlé okolí a zase se
vzdálil. Vzhledem k tomu, že tak činil
již předtím, než se naše dem onstrující
m iniprocesí o citlo ante portáš, musel
jej zřejmé předem instruovat někdo,
kdo si dal oné neděle věci do podob
ných souvislostí jako my . . .
Boris dorazil ke knížeti, právě když
od něj bezpečnostní složka odešla,
měli tedy s Josefem patnáct minut
času. Plakát byl rozvinut, Josef něko
likrát zmáčkl spoušť a pak z brašny
vylovil pět set letáků formátu A4, na
nichž bylo vytištěno totéž, co na pla
kátě. Začali je s Borisem rozdávat
lidem okolo a podařilo se jim vzbudit
jejich zájem, jenže to už se blížil čas
bezpečnostní inspekce, proto se Bo
ris s Josefem začali pomalu přesu
novat k nedalekému sovětskému
pavilónu. I cestou samozřejmé roz
dávali letáky, navíc Boris otáčel po
hotově plakátem na všechny strany,
aby informovanost davu byla co největší.
Fronta před sovětským pavilónem
byla letáky obdarována do jednoho
a někteří čekající se do nich hned

začetli a zapomínali postupovat, p ři
čemž dovnitř pak vcházeli tak rozjívení, že si ani pořádné nevšimli veliké
fotografie velikého Lenina, který si
přísně měřil každého nové příchozího,
zatímco hlavou mu možná táhly vzpo
mínky na veselá děvčátka z pařížských
bordýlků, veselá tak nakažlivé, že
teď už se nedá dělat nic jiného než
popíjet čaj s Naděždou a vymýšlet
revoluci, z které stejné nikdy nic
nebude.
Boris si se svým plakátem vybral
výhodné místo před vchodem do
pavilónu (naproti přes cestu se navíc
nacházela hučivě nabitá zahradní
restaurace německého Festhausu),
ale dlouho se na něm bohužel ne
ohřál. Záhy byl totiž obklopen hned
několika příslušníky výstavištní bez
pečnosti a rázné vyzván, aby sbalil
plakát i letáky a zmizel. (V té chvíli
Josef, dosud vše zpovzdálí pečlivě
fotografující, usoudil, že není dobré
se déle zdržovat, a prchl hnán oba
vou, aby mu z fotoaparátů nakonec
ještě nevybrali film y.) Boris navenek
poslušně souhlasil, leč slovenský
zbojník uvnitř něho už měl svůj plán.
Projdu se chvíli po výstavišti a až se
tady ti uklidní, vrátím se sem a budu
pokračovat. S tím to úmyslem se tedy
vydal mezi pavilóny, avšak zanedlou
ho se mělo ukázat, jak hrubě podcenil
ostražitost bezpečnostních orgánů,
jakož i míru závažnosti společenské
škodlivosti své činnosti. Když se totiž
po půlhodině vrátil na místo činu, aby
tam rozdal zbývající letáky, už na něj
čekali. A nejen VB (výstavištní bez
pečnost), nýbrž i regulérní policajti.
Neboť Borisovo bloumání Expem
bylo po celou dobu bedlivé sledová
no, a když se projevil jako recidivista,
VB zalarmovala policii a společnými
silami šli chránit sovětský pavilón
i cukerínový internacionalismus svě
tové výstavy. (Příznačné bylo, že
televize, která jinak na Expu natočila
kdejakou volovinu, se te ntokrát
vůbec neobjevila.)
Policajti odebrali Borisovi plakát
i zbytek letáků a pak ho úskočné po
žádali, zda by jim mohl ukázat svoji
vstupenku. Nic zlého netuše, podal
jim Boris pemanentku, policajti ji
přihodili k již odebraným závadným
materiálům a oznámili mu, že si svoje
věci může zítra vyzvednout u nich na
stanici. A teď ať nejkratší možnou
cestou opustí prostory světové vý
stavy.
A tak skončila demonstrace proti
sovětské okupaci Československa
na Expu 88 v Brisbane. Vlastně ne
skončila, druhý den si šel ještě Boris
vyzvednout zabavené věci. A když
už je držel pevné v jedné a kliku od
dveří policejní stanice v druhé ruce,
ještě se policejního úředníka dotázal,
zda by ho jeho lidé svlékli, kdyby měl
totéž co na plakátě otištěné na tričku
a postaví I se takto oděn před sovětský
pavilón.
Úředník se krátce zamyslel. "Ne-

svlékli,” řekl poté. "Ale nesměl byste
před tím pavilónem soustavně postá
vat. Musel byste se procházet.”
Pohrávali jsme si pak nějaký čas
s myšlenkou, že vyrobíme taková
provokační trička a budeme v nich
kolem Rusáků korzovat nahoru a
dolů, ale nakonec jsme nějak ne
zvládli realizaci. Jsme holt všichni
přece jen z Československa, málo
platný.
Post sriptum
Naposled jsem se na Expo dostal
pár dnů před jeho závěrem. Když
jsem přišel na “Václavský plácek” ,
koukám, vévoda nikde. Zbyl jenom
opuštěný podstavec, na nějž kdosi
odložil prázdný kelímek od coca-coly.
Asi už knížete odvolali, napadlo mě
a myslel jsem přitom na stranovládu.
Ale potom jsem si uvědomil, co když...
A začal jsem se pídit po čerstvých
informacích z domova. Ale kdepak,
žádná hora se neotevřela, Jen na Václa
váku daly socialistické bezpečnostní
složky co proto antisocialistickým
živlům a ujo Gusto vyhlásil amnestii,
jakou bych přál ze srdce i jemu v době,
kdy sám ještě býval živlem. Boris by
sice se svou houpavou zkušeností
zůstal zřejmé navždy osamocen, ale
ono by mu to zas tolik nevadilo, jak
ho znám.
,
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Služba čtenářům
33 svobodná bez závazku by si ráda
dopisovala za účelem přátelství. Zn.:
Přátelství ve dvou.
Bánský Inženýr s praxi, žijící v USA,
hledá práci v oboru. Zn.: Adresa v re
dakci, nebo volejte USA, VT (802)
862-0589.

Krzysztof Turkow ski

Polskočeskoslovenská
solidarita
V roce 1981, v dobé legálně existu
jící Nezávislé organizace pracujících
“ Solidarita” , z Československa přišel
návrh na rozšíření dosavadní form y
spolupráce, jejímž nejzajímavějším
skutkem bylo povolání Václava Havla
do redakce nezávislého občasníku
"K ritika” , a založit Polsko-československou Solidaritu. Bohužel, 13.
prosinec 1981 přerušil rozpočaté
práce, které vedl zaměstnanec w roclavské “ S o lid a rity ” — A lexander
Gleichgewidet.
V březnu 1982 se ve Wroclavi obje
vil kurýr Charty 77 a začala pravidel
ná spolupráce mezi Prahou, Brnem
a Wroclavi. Z toho vyšla stálá vý
měna informací, dokumentů a pak
doručování ilegálních textů na území
Československa.
Na přelomu 1986/87 "Polsko-československá Solidarita” byla nu
cena zanechat úzké konspirace,
vzhledem k zatčení Petra Pospíchala
(českého aktivisty P-ČS). Zorgani
zovala protestní akce, sbírání podpi
sů a také protestní hladovku v Podkowic Lešnej.
Postupné následuje další rozšíření
činn osti, mezi jin ý m i rozhodnutí
o vydávání vlastního buletinu. Tak
vznikl (“ Buletyn Polsko-československé S olidarity” ) a jeho redaktory
jsou Miroslaw Ješinski a Jaroslav
Broda. 'B u le ty n ” informoval o si
tuaci politických vězňů, katolické
církve, přibližoval dějiny Českoslo
venska, ochrany životního prostředí
a také nezávislého vydavatelství.
Ve dvojitém čísle 5-6 z jara 1988 se
redakce zabývá situací
katolické
církve v Čechách a na Slovensku.
Komentář se týkal mj. samizdatových
náboženských publikací kněze Václa
va Malého. Redakce a kolportáže
publikací "Inform ace o církvi" a slo
venské "Náboženstvo a súčasnosť".
Vzhledem k narůstajícím represím
vůči členům dem okratické opozice
a náboženským aktivistům v Čechách
a na Slovensku, bylas zahájena akce
"Patronát” — za propuštěni zatče
ných a vězněných. Ve zvláštním čísle
v dubnu 88 stálo: "Obracíme se ke
všem institucím a lidem dobré vůle
v Polsku a Československu o účast
v akci patronátu nad politickými vězni.
Solidaritu mezi národy třeba stavět
na základě lidské solidarity, solidarity
s těmi, kteří potřebují pomoc, jsou
osamoceni anebo podléhají represím
V čem spočívá akce "Patronát” ? Na
vrhujeme, aby nezávislé instituce
anebo individuální osoby vykonaly
patronát nad jedním konkrétním

lím, že při této alternativě volba může
být jen jedna a my jsme ji provedli.”
Č inn ost P olsko-československé
Solidarity vzbuzuje nevraživost bez
pečnostních aparátů obou zemi, pro
to velkého úsilí vyžaduje od organizá
torů příprava doručování materiálů
přes hranici anebo přejezdy kurýrů.
Nejvíce námahy vyžaduje však orga
nizace setkání na hranici. Jen těžko
si lze představit kolik práce musí
vynaložit organizátoři, aby se mohlo
současně setkat několik desítek peč
livě hlídaných osob policií, aby se
mohly "u trhn ou t" a přijít na opuštěné
horské místo na silně střežené hranici.
Bohužel, ne vždy se podaří unik
nout policajtům ne vždy setkání,
zvláště ve větší skupině, končí bez
pečně. Je ale charakteristické, že
možnost býti chycen a p rojiti pak
represemi nikoho neodrazuje. Opět
se mladí lidé s ruksaky vydávají do
hor, s vědomím, že mohou být zatčení,
ale že to všechno čeho se účastní je
tak velice potřebné v obou zemích.
OD LEVA SHORA: M IROSLAV JAS IN SKI, PETR UHL, JOZEF PINIOR, AD AM M IC H N IK, JAN LITYNSKI,
M IECZYSLAW PIOTROW SKI, JAROSLAV SABAT A, IVAN LAMPER. ZBIG NIEW BUJAR, HA N N A SABATOVA,
STANISLAV DEVÁTÝ, VÁCLAV MALÝ, JAN RUML.
NlŽE: ZB IG N IEW ROMASZEW SKI, PETR PO SPÍCHAL, JACEK KURON, JAN URBAN. LA DISLAV LIS, DANU TA
W INIARSKA. JAN CARNOG URSKI.
PROSTŘEDNI ftA D A : ZBIG NIEW JANAS, VÁCLAV HAVEL

vězném v sousední zemi. (. . .) Ne
chceme, aby akce "Patronát” byla
činností jen nakrátko. Záleží nám na
tom, aby to byla trvalá činnost spojení
s lidm i na druhé straně hranice. O bra
címe se ke všem o pomoc a propagaci
naší akce.”
Různé organizace a skupiny se
ujaly politických vězňů — zvlášť na
území Československa. Vzhledem
k dvacátému výročí "Pražského jara” ,
od začátku roku, v každém čísle "Buletynu" bylo umístěno kalendarium
událostí jaké se odehrávaly v Česko
slovensku před dvaceti léty — díky
tomu se čtenáři mohli dovědět jak
vypadala cesta ke svobodě Čechů
a Slováků, ten pokus o reformaci
vlastní země. Ke dvacátému výročí
agrese států Varšavské smlouvy na
Prahu vyšlo zvláštní číslo časopisu.
“ Polsko-československá Solidari
ta se snaží pomáhat změnit současný,
negativní stereotyp Čechů o Polsku.
S tím záměrem popularizují kul
turní úspěchy Čechů a Slováků a je
jich bohatou literaturu. Příkladem
může být Kolekce československé
literatury, ve které jako první vyšla
knížka Bohum ila Hrabala, "O bsluho
val jsem anglického krále." V přípravě
jsou další výjimečná^ literární díla
našich jižních sousedů.
Produkce poštovních známek,
přednášky o situaci v Českoslo
vensku, to je jenom část každodenní
činnosti. Nejsložitější je organizování
pravidelných kontaktů mezi před
staviteli obou národů. Kontaktu vět
šího rozměru, po kterých se objevují
inform ace v tisku, i těch, které trvají
nepřetržitě — jejichž skutky jsou přá
telství.
Idea spolupráce mezi představi
teli obou národů přitahuje stále nové

lidi, kteří vidí smysl v této činnosti
a sami rovněž přinášejí vlastní ná
pady. Dobrým příkladem může být
akce "Oranžové alternativy” a "Polsko-československé S olidarity" na
C estě P o ls k o -č e s k o s lo v e n s k é h o
přátelství v Krkonoších.
V
rozhovoru otištěném v pařížské
“ Kultuře” (9/1988) Miroslav Jasinski
sdělil: "Všichni účastníci Polskočeskoslovenské Solidarity represen
tují směr středoevropský, obrácený
k sousedním zemím. To je samozřej
mé výsledek přirozené selekce a ne
náhody. Ti, kterým se naše koncepce
protivily se k nám prosté nepřipojili.
(. . .) Druhou, vážnější věcí, jsou dis
kuse s těmi, kteří nesouhlasí s naší
koncepcí. Jejich uvažování je více
méně toto: nehovořme se sousedy,
poněvadž to může rozzlobit Moskvu.
Vládci v Kremlu se pocítí ohroženi
a nejen, že nebudou souhlasil s jakým ikoli koncesemi, ale navíc “ p ři
táhnou šroub. Myslím, že z logického
hlediska v tom to názoru je vnitřní
protiklad. Vždyť všechny ústupky,
které se v té či jiné zemi sovětského
bloku podařilo vybojovat, jsou vý
sledkem útlaku národů. Poslušné
národy, které nijak nechtějí překá
žet zájmům Moskvy a místních ko
m u n is tic k ý c h s tra n , n e p o tře b u jí
žádné ústupky. Akceptují vlastní
osud. Proč tedy cokoliv měnit, když
všechno dobře funguje?
Kromě toho spolupráce a udržo
vání kontaktů se sousedy je naším
lidským právem, které nám nikdo
nemůže vzít. A v tom to bodě se prak
ticky končí jakákoli diskuse. Je jasné,
že právo každého člověka a národa
na svobodnou volbu partnerů a spo
jenců je postaveno oproti dost po
chybnému politickém u zájmu. Mys

Pozn. redakce:
Autor článku, který v polštině vyšel
v polských novinách GAZETA vydá
vaných v Torontu, emigroval z Polska
v září 1988. Ve Vídni pracuje jako no
vinář a koordinátor Solidarity. V Pol
sku byl tiskovým mluvčím Solidarity
ve Wroclavi.
_
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Cena Jiřího Lederera
Polská revue Zezsyty literackie a Syédectví udělily letos už po třetí cenu
Jiřího Lederera. Byl jí poctěn pan
Miroslav Jasiňski.
Už mnoho let je neúnavný propagátor
české kultury v Polsku a prostředník
mezi nezávislými hnutími v obou
zemích. V roce 1987 byl hlavním in i
ciátorem Kruhu přátel polsko-česko
slovenské solidarity.
Jiří Lederer, jehož jméno cena
nese, byl český novinář, který po léta
usiloval o česko-polské sblížení.
Zemřel v exilu 12. října 1983.
Cena ve výši 5 000 franků se uděluje
Polákům, Čechům a Slovákům, kteří
soustavné přispívají k rozvoji vzájem
ného svobodného kulturně-politického poznání a srozumění.

PLÁNUJETE DOVOLENOU
NA FLORIDĚ?
NavStlvte krajanský motel
JASMÍN VILLA
801 S. Oceán Blvd.
Pompano Beach, Florida 33062
Tel: (305) 941-7930
Těšíme se na Vás,
Lajoš a Janet Naňákovi

___________________________ Exil______________
Ján M lynárik

Exulanti a kolaboranti v našich dějinách:
kto slúži veci národa?
Držitelia moci a ich propagandisti
neraz vyslovili názor, že ten či onen
exulant vystupuje proti svojej starej
vlasti, proti jej obyvatelstvu, tedy
v proti svojim krajanom. Ze vraj za
"judášsky groš” , špiní svoj domov,
kraj, kde vyrástol, očierňuje budova
telské úsilie “oslobodeného l’udu” .
Tieto obvinenia majú róznu formu, no
aj intenzitu a rózny slovník. V podstatě
však ide o vzťah exulanta k jeho do
movině, k vlasti.
Fígel celej veci je v tom, že držitelia
moci, predstavitelia režimu sa sami
vydávajú za vlasť, za národ: stotožnili
svoju nemorálnu moc s pojmom ná
roda a domova a kritiku, ktorá ide na
ich adresu vydávajú za kritiku širších
h is to r ic k o - p o litic k ý c h k a te g ó rií,
s ktorým i sami nemajú, okrem nemorálnej diktatúry, nič čo spoločné.
Ale napokon nie to nič nové. V tom 
to roku “ osudových osm ičiek” sam óžeme zamyslieť nad tým, ako podob
ná súvislosťsa presadzovala v našich
najnovších dějinách 20. storočia.
Ked’ na sklonku roku 1914 profesor
T. G. Masaryk zahájil náš prvý zahraničný odboj s ciel’om rozbúrať Rakúsko-Uhorsko a na jeho troskách
okrem iných nástupnických štátov
vybudovat’ samostatné Českosloven
sko, nepochybne mieril proti vtedajším držitel’om moci — habsburgovcom, ich dynastii a s ňou spojenými
představitelní i politiky v jednotlivých
krajinách podunajskej monarchie.
Habsburská dynastia mala vo všetkých národoch monarchie svojich
oddaných služobníkov v radoch
aktívnych politikov. Tí z podielu na jej
moci mali osobný prospěch, boli s ňou
zviazaní materiálne, no aj politicky
a morálně. Útok proti vládnucej dy
nastii museli považovat’ aj za útok na
seba a na celú štruktúru, v ktorej prispievali k udržaniu moci Habsburgov.
Počas prvej světověj vojny, čo
Masaryk vystupoval proti dynastii,
česká politická reprezentácia niekolkokrát dezavuovala Masaryka ako
“vlastizradcu” , či ako "zemského
zradcu” , člověka, čo sa obrátil proti
štátnemu útvaru, v ktorom vraj český
národ slobodne rozvíjal svoj talent,
možnosti a mal v ňom aj ochranu.
Útok T. G. Masaryka proti habsburgovcom a m onarchii sa dem agogicky
zaměnil za útok proti českému náro
du, českému l’udu, proti českej dom o
vině, vlasti, proti českej histórii a kultúre.
Sám Masaryk už počas prvej světo

věj vojny, noaj neskórvspom ienkach
trpko pociťoval toto svoje "zhadzovanie" českými politikm i, ktorí slúžili
m onarchii a neodvažovali sa, ako
napr. dr. Karel Kramář, ktorého odsúdili nasmrť, vystupovat’ proti vlád
nucej dynastii. Kramářa, ako vieme,
napokon nepopravili; za svoje odváž
né vystúpenie si získal vel’kú autoritu,
čo napokon viedlo k tomu, že sa stal
prvým m in is te rs k ý m p redsedom
oslobodeného národa, novovzniknutej ČSR.
Politici, ktorí spojili svoj život s vládnucou dynastiou habsburgovcov zatial’, pokial’ vládla, mali z toho osoh.
Niektorí sa v dósledku meniacej sa
situácie na frontoch, no aj v diplom atickom postavení Rakúsko-uhorskej
monarchie od dynastie postupné
dištancovali, aby, často aj z oportunistických doVodov, zaujali miesta
v novej mocenskej štruktúre. S tým
sa napokon v politike vždy počítalo.
Tí však, čo do pádu monarchie nepo
chopili prehratú úlohu dynastie, jej
vyradenie z moci, museli niesťzodpovednosť za svoje činy a v politike
stratili morálně právo saznovuuchádzaťo priazeň voličov. Monarchie mala
mnoho prívržencov; rakúsky duch sa
hlboko zakořenil v istých vrstvách
obyvatelstva, najma v středných,
úradníckych, spojených s mocen
ským a výkonným aparátom. Nietdiv,
že Masaryk už ako prvý prezident
ČSR vydal heslo: “ odrakúštiť sa” l,
aby nový štát mohol vyštartovať do
svojej existencie bez zaťaženia a návykov, získaných za monarchie.
H istoricky sa dokázalo, že sprvu
osamotený Masaryk, stojaci proti
renomovaným vlastencom "dom a” ,
v m onarchii, svoj spor vyhrál. Nie
oni, ktorých bol velký počet, ale on
v zahraničí reprezentoval volu svojho
národa získat’ národnú a štátnu slo
bodu. Spojovat’ osud českého národa
naďalej s osudom dynastie sa rozchádzalo s potřebami a vólou národa.
Kto teda viac prospěl českej veci: tí,
čo ju chceli riešiť vo vtedy už neudržatelných pomeroch monarchie,
alebo tí, čo cítili potřebu nastoliťpred
národ novů štátnu alternativu? Kto
tedy zrádzal český národ v jeho ži
votných, historických potřebách a
perspektíve? Nebol to Masaryk vonku, ani Kramář či Rašín doma, ale tí,
čo slúžili držitelom moci a osud ná
roda chceli natrvalo zviazaťs osudom
tejto moci.
Tí, ktorých v exile preklínali, sa po

4-5 rokoch vrátili do vlasti a zaujali
dóstojné miesto vo vedení štátu, ako
aj v oblastiach hospodárstva, politiky
a kultúry. História v 20. storočí vtedy
poprvé ukázala, že z domova odsudzovaný exil mal k potřebám náro
da podstatné bližšie, než tí, čo sa
doma zaklínali češstvom a vlastenectvom.
Na Slovensku bol vývoj podobný
ako v českých krajinách. Milan Rasti
slav Štefánik, ktorý účinné pomáhal
profesorovi Masarykovi riešiť ak
tuálně otázky prvého zahraničného
odboja, nebol sice v slovenskej p o li
tike tak známy ako Masaryk v českej,
považovali ho skór za Francúza,
predsa sa stal predmetom dezavuovaniazo slovenskej strany.A nielen to,
ale aj iniciativy Slovákov v Spojených
štátoch od Clevelandskej dohody
roku 1915 až po Pittsburghskú doho
du s konca mája 1918. Spojenectvo
s Čechmi považovali prouhorskí slovenskí politici za zradu “ uhorskej
vlasti” , no aj za zradu slovenskej veci.
Maďarská propaganda v zahraničí
vsadila na to, že presvedčí spojencov Dohody, a iné štáty, že Slováci
nemajú s Čechmi nič spoločné, sú
celkom iní, mentálne sa odlišujúci
národ, ktorý sa vyvinul v tisícročnej
uhorskej vlasti a je s ňou spojený
všetkým i nitkam i e konom ického
a politického života. O brutalitě násilnej maďarizácie vtedy “taktně" pomlčali. Maďarská vládnuca trieda
vtedy přinucovala slovenských po
litikov, aj napriek tomu, že už roku
1914 vyhlásili pasivitu, aby sa dištan
covali od slovenských predstavitelov
zahraničného odboja, aby odsúdili
akty amerických Slovákov a vyhlásili,
přisahali věrnost’ "uhorskej vlasti” .
Niektorí zo slovenských politikov
tom uto nátlaku aj podlahli a hladali
riešenie slovenského osudu v spojení
s Uhorskom. Ešte na konci mája 1918
na tajnej poradě Slovenskej národnej
strany sa rozhodovalo o základnej
otázke: s kým ísť naďalej, s Maďarmi
či s Čechmi? Připomeňme, že vtedy
otázku rozhodol Andrej Hlinka vy
hlášením, že "tisícročné manželstvo
s Maďarmi sa nevydařilo” , je nevy
hnutný rozchod s nimi. Slovákov a
slovenskú vec teda nereprezentovali
tí, čo sa prikláňali "k uhorskej vlasti” ,
ale naopak tí, čo sa od nej dištanco
vali a p řiklonili sa k riešeniu sloven
skej veci v rámci československej
Státnosti.
R ozbitím Č eskoslovenska roku

1939 sa vytvořila druhá velká vlna
politickej emigrácie v 20. storočí.
Z českých krajin a zo Slovenska utieklo
množstvo politikov, ktorí sa v zahra
ničí, najma vo Francúzsku a Velkej
Británii spojili v úsilí vydobyt’ opáť
samostatnost’ Československa, ob
novit’ ČSR. Pre naše národy bolo
příznačné, že m noho osobností, ktoré
bojovali za vznik spoločného štátu
Čechov a Slovákov v prvom odboji,
ako boli dr. Edvard Beneš či vyslanec
dr. Štefan Osuský, o citli sa spolu
aj v druhom odboji, doplnění novými
politikm i, akými zo slovenskej strany
boli trebárs m inisterský předseda
ČSR dr. Milan Hodža, alebo m inister
prvej ČSR dr. Slávik a iní.
Nemecká nacistická moc, ktorá
vládla v Protektoráte a na nej zá
vislý režim Slovenskej republiky odsudzovali činnost’ zahraničnej em i
grácie. Přinucovali českých politikov,
aby dezavuovali Beneša a londýnsku
vládu, ako aj všetkých zahraničných
vojakov, ktorí bojovali proti III. Říši.
Stalo sa tak najma za heydrichiády,
keďaj protektorátny prezident Hácha
a protektorátna vláda sa dištancovala
od dr. Beneša a jeho vlády, odsúdili
ich a vyhlásili za vlastizradcov. Po
dobné aj zo Slovenska zaznievali po
dobné odsudky na slovenských exi
lových politikov.
Opáť sa do popredia dostávala zá
kladná morálna otázka: kto slúži ná
rodu, jeho životným záležitostiam
a perspektíve a kto ho zradzuje. Kaž
dý z dvoch táborov dával za pravdu
sebe. História však ukázala, že pravdu
m ohol mať iba jeden. Tí, čo zviazali
osud českého a slovenského národa
s nemeckým nacizmom a viděli per
spektivu iba v rámci nacistického
mocenského panstva, rozchádzali sa
s najzákladnějšími potřebami Čechov
a Slovákov. Konali tak aj z vynútenia,
no aj zo zbabělosti, z oportunizm u
a utilitarizm u, mnohí aj z osobného
prospěchu, lebo sa podiel'ali na moci,
na znevoťnovaní vlastného národa.
Na Slovensku bola otázka “ služby
národu” skomplikovaná relativnou
samostatnosťou Slovenskej republi
ky. Avšak niektoré akty, ako bola naj
ma g en ocida slovenských židov
ukázali, že slovenský štát neuplat
ňuje svoju moc na prospěch Slovákov,
ale slďžil cudzej m ocnosti. Násilné
č in y predstaviteltov n acistickéh o
režimu na Slovensku ukázali, že slo
venskej veci móže pozitivně slúžiť
iba ten, kto bojuje za návrat pluralitnej dem okracie a za zničenie nacizmu. Napokon národné postavenie
v lete a na jeseň roku 1944, ktoré
si do svojho štítu nadpísalo ciel’ ob
novit’ ČSR, rehabilitovalo slovenský
národ samým pred sebou i pred za
hraničím.
Predstavitelia druhého odboja boli
p re klína ní režim ovou nacistickou
a slovenskou štátnou propagandou;
označovali ich za "sluhov francúzskoanglickej plutokracie” , žijúcich zo

žoldov a bojujúcich proti životným
záujmom Čechov a Slovákov. H istó
ria ukázala, že nemali pravdu režimisti, ktorí zviazali osud národov
s cudzou vel’mocou. Pravdu mali tí,
čo bojovali za samostatnost’ národa
a štátu. Zo žoldov a v protinárodnej
službě žili tí, čo slúžili nacizmu a nacistickej III. Říši.
Nástup komunistov k moci roku
1948 vytvořil tretiu velkú vlnu po
litickej emigrácie, ktorá bola doplně
ná roku 1968 okupáciou Českoslo
venska a neustále živená, najma na
začiatku 80. rokov novými vlnami
politickej emigrácie. Kom unisti zjavne zapredali národné záujmy Čechov
a Slovákov cudzej moci, tento raz
bolševickému totalitarizm u. Demo
kratické zriadenie Československa
bolo zničené, národy Čechov a Slo
vákov sa o citli pod kom unistickým
útlakom.
Politická emigrácie Čechov a Slo
vákov má za cieťobnovenie dem okra
tického Československa v slobodnej
Európe. Ciel', aký mal vlastně druhý
československý odboj za druhej svě
tověj vojny. Snahu obnovit’ demokraciu v slobodnom štáte domáca reži
mová propaganda označujeza službu
v “žolde im perializm u” a za “zradu
národnej veci” , za "špinenie vlasti” .
Musíme uznať, že nie je vynaliezavá.
Jej argum enty pochádzajú z arzenálu
nacizmu a v mnohom sa objavili už
v m onarchistickej propagandě za
prvej světověj vojny. Je to už obohraná pěsnička, ktorej vari už ani sami
autoři neveria.
A tak sa znova vynořila základná
otázka: kto viacej slúži vlasti, svojmu
národu, z ktorého pochádza? Tí, čo
záujmy štátu a národa zapredali za
skutočný žold cudzej bol’ševickej
mocnosti alebo tí, čo sa snažia zbavit
vlast’ a národ jarma, pod ktorým sú už
od roku 1948? Sme presvedčení, že
história v konečnom dósledku, tak
ako v prvých dvoch historických prípadoch zo světových vojen, dá aj
teraz za pravdu tým, čo chcú národ
a štát zbavit’ cudzieho jarma. Preto
o to viac režimoví predstavitelia a ich
služobníci kričia o “zradě” emigrácie.

□

Služba čtenářům
Při své návštěvě Evropy navštivte také
nově otevřené knihkupectví' DIALOG
v Mnichově-Hess-Str. 88, 8000 Munchen 40, tel. 089/52 57 10. Otevřeno
každé odpoledne a v sobotu dopoled
ne. Bohatý výběr českých a sloven
ských knih exilové i domácí produkce,
překlady, audiokazety a gramodesky.
Čech-34, žijící v Coloradu, hledá ženu
československého původu-odkudkollv. Sportovně založenou, (skiing,
škuba diving, camping) znalost ang
ličtiny nutná. Volejte (303) 460 1362.
Zn.: Ve dvou se to lépe táhne.

Vlad im ír Kříž

Waldemar zpíval
Už podruhé od jeho odchodu z Čes
koslovenska měli Češi a Slováci na
západním pobřeží Spojených států
možnost vidět a slyšet jednoho z na
šich nejlepších zpěváků. V rámci
svého koncertního turné po USA
a Kanadě vystoupili Waldemar a
Olga Matuškovi v Redwood City
nedaleko San Francisca. Sešlo se
tu téměř šest set diváků, kteří se
zájmem očekávali, čím je tentokrát
"jejich W aldemar” překvapí. Nezkla
mali se. V pestrém programu, jehož
sestava prozrazovala profesionální
talent a dlouholetou zkušenost, mohl
každý z posluchačů najít to své.
Waldemar Matuška se svou ženou
Olgou, na kterou prozradil, že je ab
solventka konzervatoře v oboru kla
sické hry na kytaru, dali tentokrát
přednost “ novinkám ” — Trampským
písním, z nichž většinu znají dobře
všechny generace. Písně, které krát
ce před zahájením koncertního turné
vydali Matuškovi na dlouhohrající
gramodesce s názvem “ Niagara” .
Desku v pěkném a nápaditém obalu
s použitím obrazu známého malíře
Zdeňka Buriana, si mohli dát návštěv
níci podepsat po skončení koncertu.
Cesta do mládí, do doby trampů a vý
letů do přírody, posezení u totemu
a táborových ohňů, byla provázena
písněmi “ Zlatokop Tom ” , “ Cesta
mořem” , “ Rikatádo” a mnoha dalšími.
A hudba, nahraná už předem, zpest
řená tentokrát hrou na benžoa kytaru,
nahrazovala orchestr, finančně i o r
ganizačně příliš náročný. Absence
orchestru tu však nikomu nevadila,
protože publikum přišlo především
za hlasem svých zpěváků, za vyprá
věním a zábavou, která nezklamala.
Zvláště když Waldemar Matuška
začal zpívat své starší písničky ze
slavného období pražského divadla
Semafor, přičemž si zavzpomínal na
některé ze svých přátel herců a zpě
váků. Delší vyprávění věnoval dvěma
z nich — Jaroslavu Marvanovi a Jiří
mu Sovákovi. A tak jsme si mohli
poslechnout humorné i smutné zážit
ky, kterých má Waldemar v zásobě
přehršel. Vzpomínal i na dalšího své
ho přítele, nedávno zesnulého zná
mého herce Vladimíra Menšíka, samorostlého umělce a oblíbeného
komika všech generací, tolik svým
svérázným temperamentem podob
ného Vlastovi Burianovi, geniálnímu
a na divadle téměř nerežírovatelnému
umělci. Neboť, jak prý prohlásil kdysi
jeden český režisér "zvířata a Menšík
se nedají režírovat.”
Brzy po svém příchodu do USA se
Waldemar spojili s Eduardem Ingrišem, hudebním skladatelem a cesto
vatelem, autorem známé, “ Niagáry"

(píseň je z jeho operety “ Trampské
milování"), který žije v South Lake
Tahoe v Kalifornii. Zatím se osobně
nesešli, ale nestárnoucí Eduard Ingriš (nar. 1905) se stal poradcem při
vydávání desky jejich trampských
písní, upravil pro né několik svých
starších oblíbených písniček a skládá
pro Waldemara Matušku nové písně.
Naposledy pěknou "Českou polku” ,
kterou jak doufám, uslyšíte na někte
rém z příštích koncertů nebo na budou
cí gramodesce či kazetě Matuškových.
Na koncertě v Redwood City hovořil
Waldemar také o tom to našem vý
znamném skladateli trampských a
populárních písní — a vzpomínal zej
ména na Ingrišovu učebnici hry na
kytaru, která byla svého času snad
nejznámější školou kytarové hry
pod názvem “ Veselé učení na kytaru” .
Své základní hudební vzdělání v tom 
to oboru z ní čerpal i Waldemar Ma
tuška, byť, jak prohlásil, “absolvoval
jen její první díl, na ten pro pokročilé
už nezbývalo dost sil a hlavně vytrva
losti” . Eduard Ingriš se pro nedosta
tek času a velkou vzdálenost nemohl
osobné na koncert dostavit — což by
bylo publikum jisté uvítalo — po
slechlo si však alespoň píseň “ Niagára", kterou Waldemar zazpíval na
jeho počest.
Co chystají Waldemar a Olga Ma
tuškovi dál, co uslyšíme příště a na
co se můžeme těšit? To je zatím ta
jemstvím, které mi neprozradili ani
při krátkém rozhovoru v zákulisí.
Jisté je, že koncertní turné bylo úspěš
né, že přinesli opět mnoha Čechům
a Slovákům dobré a nezapomenutel
né zážitky. A znovu se tím to koncer
tem prokázalo, právě tak jako oblibou
už vydaných gramodesek lidových,
vánočních a trampských písní, jak
rádi mají Waldemara Matušku našin
ci, žijící za velkou louží.

Interview

Pavel Landovský:
Soukromá vzpoura
R ozhovor s Karlem Hvlžďalou
(ukázka vybraná a upravená pro Z áp ad )
Co js i vlastně za devět let vyhnanství
jako herec udělal?
Tak jednak hraju v Burgtheateru, tam
hrajeme dva tohoto druhu, jeden
trpaslík, co hrál v Plechovým bubínku
esesáka, kterej je 137 centim etrů
vysokej, kterej taky nemůže hrát
všechno, nemůže hrát třeba Urzuse,
ale někdy hraje třeba kocoury, je to
výbornej herec trpaslík. Já mám zase
tu vadu, že nemám nejvybroušenější
“ hochdeutsch” . Ale to divadlo je
tak velký, že si může dovolit tyhle
dva “ hodný" lidi držet a nemusej p ři
tom tolik hrát. No jo, jsem tam holt
jako prom inentní blbeček. Kdyby mě
nezbavili v Čechách občanství, tak
bych tady nikdy nezůstal. Já měl s di
vadlem smlouvu-stáž na dva roky, ty
bych si odstážoval a jel bych domů,
jenže když mi to občanství doma
zašantročili, podepsal to nějakej
Dr. Oldřich Bastl, tak mi Rakousko
zase dalo svoje občanství a postaralo
se o mě. Myslím si, že svět je vyváženej. Kdo si na světě moc stěžuje, tak
pravděpodobně nemá nárok na to, co
od života očekává, a hlavně chtěl
by dělat něco, co mu nepřísluší. Taky
se domnívám, že člověk ze svýho
stupně už nikdy nemůže klesnout
moc dolů, protože svět je v zásadě
velice spravedlivej a nikdo, kdo něco
umí, nemůže jít úplně do prdele a když

jde, tak si zřejmé vůbec nezasloužil to
místo, na kterým byl.
Vraťme se ale ke tvé herecké práci
na Západě . . .
Filmů jsem udělal víc, hrál jsem u re
žiséra Petra Patzaka v rakouským
film u “Přičinlivým p a tři svět", před
tím, taky u pana Patzaka, jsem hrál
rakouskýho policajta, a to povídám
proto, že kameraman Jirka Stieber,
kterej mně vlastně k tomu film u dopomohl, musel Patzakovi řW , jak je
to vlastně s mojí němčinou. Tak reži
sér Patzak se na chvíli zamyslel a pak
povídá: “ No a co, policajti jsou stejné
blbý, tak tenhle k tomu bude ještě
němej!" Pikantní na tom je, že Patzakův táta byl poida. Pak jsem točil
velkou roli s režisérem Ernstem Lauscherem ve film u "K o p fsta n d "a dostal
jsem za to cenu za herecký výkon
v Taormině na Sicílii. Se stejným
režisérem jsem natočil v hlavní roli
ještě film “Z e itg e n o s s e n P a k jsem
ještě točil s českým režisérem Ber
nardem Šafaříkem, vlastně Šafaříkem,
film, kterej se jmenoval "Hunderennen". Na téhle práci bylo fantastický,
jak tenhle mladej kluk, kterej je od
čtrnácti let venku, má nesmírnou
vazbu na Čechy, na český lidi, na
em igranty a navyhnance. Biják vznikl
odle společného scénáře Bernarda
afaříka a Jaroslava Vejvody — Mar-

NOVINKA WALDEMARA MATUŠKY
Vážení přátelé, nabízíme Vám novinku
“NIAGARA" — LP deska nebo kazeta — trampské písně
Dále možno zakoupit:
“TEČE VODA TEČE” — LP deska — lidové písně
“MERRY CHRISTMAS” — LP deska — nebo kazeta-vánočni koledy
Cena desky nebo kazety je ................................................................ US$9.95
Náklady spojené s přepravou a poštovné:
Evropa, Austrálie, Již. Afrika
US$3.50
(kazeta letecky, deska lodi)
USA a Canada ..................................................................................... US$2.50
šeky, money order, musí být vystaveny na jakoukoliv
US banku. (Plati pro Evropu, Austrálii, Již. Afriku)
Platbu v US $ zasílejte prosím na adresu:
DE-MAR ENT., P.O. Box 8596, Madeira Beach, FL 33738
Děkujeme a těšíme se někdy na shledanou
Vaši Waldemar a Olga Matuškovi

N A B ÍZ Í ČESKÉ FILM Y
NA V ID E O K A Z E T Á C H
VH S N EB O BETA
C E N A F IL M U VČ . K A ZE TY
$ 27.95
156 McKenzie St.
Winnipeg, Manltoba
Canada R2W 5A2
Phone (204) 582-3336

PAVEL LANDOVSKÝ

ka, dělal se téměř na koleně za neuvě
řitelné těžkejch finančních podm í
nek, skoro zdarma, a proto si toho
film u vážím víc, než některejch těch
jinejch biografu, na který byly spous
ty peněz. A abych nezapomněl, ještě
jsem dělal dva film y s Vojtěchem Jas
ným a to sice “Nápady svaté Kláry",
podle scénáře Jeleny Mašinové, a
“ S e lb s tm o r d e r " p o d le g e n iá ln í
hry Michaela Erdmana, ruského kla
sika, který ji napsal v roce 1923. Stalin
0 ní řekl: “ Hra se mi nezdá dost vtipná
a za určitých okolností by mohla být
1 nebezpečná.” Proto se nikdy nehrá
la. No a konečné teďjsem hrál českýho jezeďáka v Kunderové "Nesne
sitelné lehkosti b yti." To je americkej
film , režíroval ho Philip Kaufman a
Jean Cloud de Carriére napsal scé
nář. Hrajeme tam s mým vlastním
synovcem z Paříže, kterýho jsem tam
prosadil na roli synovce. Vypadá
úplné stejně jako já, což je sranda.
Je to taková protirole k hlavní posta
vě, pátá v castingu, která představuje
tu stabilitu země, tedy to, čeho se
nedotknou dějiny, a to je sedlák a je
ho duše. Ten příběh, který se do země
vevalí a vyprovokuje vášně, se po
stupné utlumí, utiší, zklidní, ale celou
dobu, někde na dně toho příběhu
musej bejt tyhle lidi, sedláci, před
sedové JZD. Tu roli jsem vlastně tak
trochu do toho film u našeptal. Jsou
to chytrý kluci, ale nemaj moc ná
padů. Když jim ňákej naznačíš, hned
ho pochopěj a hnedle vědí, co s ním.
Jak to bylo s tou cenou ze Sicílie?
To je taky příběh. Tenkrát jsem se
domníval, že jsem na tom v Rakousku
už málem jako v Československu,
nikdo si toho nevšimnul, nepsalo
se o tom v novinách a tu cenu mné
přivezl Klaus Maria Brandauer v kufru,
protože on byl v Taorminé jako dele

gát a pak vždycky, když mé potkal,
říkal, že mám u něj cenu. “A kdy mi
ji dáš,” ptal jsem se. "Až se potkáme
v divadle," odpovídal. Kdykoliv jsem
ho potkal, povídám: “ Máš tu cenu?”
a on zase stereotypně zabručel: “ Ne,
s sebou ji nenosím.” Po dvou letech
jsem ho potkal v Josefstadtu na ulici,
řvu na něj a on mi odpověděl: “ Teď
bych ti ji mohl dát, protože jsme u nás
před barákem.”
Kdyby js i m ěl někomu vysvětlit zá
kladní poznatky o divadle, co by js i
mu ř e k l. . .
Asi bych na to neměl slova, ale asi
bych ty lidi k tomu nějak dokopal,
protože dneska už mám tu zkušenost,
jenom nemám komu to říct. Já už
jsem v letech, kdy bych mohl o divad
le mluvit, něco o tom za těch třicet
let vím, ale jak to říct . . . Holt musíš
umět dělat osm věcí najednou, musíš
si zvyknout na všech osm věcí, bejt
soustředěnej . . .
M ohl by js i je vypočítat?
Počkej . . . Já je tuhle počítal, to už
je asi deset let . . . a vím, že jich bylo
osm. Tak v první řadě musíš mluvit
text, musí ti bejt rozumět, musíš bejt
ve světlech, nesmíš nikoho krejt, co
říkáš musí bejt srozum itelné vizuálně,
protože divadlo je od slova dívati se
a musíš vnímat a poslouchat partnera
co říká a odpovídat mu na to, jako by
to on právě vymyslel a tebe to právě
napadlo. Téhle osm věcí je nejdůležitéjších. Hlavně poslouchat, i když
ti to říká po třicáté a odpovídat mu
jako že to slyšíš poprvé, že ti to právě
teď řekl, to je to nejtéžší, co může
bejt, protože ten text umíš nazpaměť!
A to se dneska neděje, hlavně tady
v Německu, tady herci čekaj na na
rážku, to jsou štychvortový divadla.
On skončí a ty začneš mluvit, to di
vadlo nefunguje, tam se herec jen

profiluje, předvádí z tý nejhezčí stra
ny. V praxi je ale to, co jsem říkal na
začátku, dost těžký, protože ve sku
tečnosti bys stál jinde, jenže tam je
tma, takže musíš bejt ve světle a navíc
se musíš o točit tak, aby tě bylo slyšet
a ještě to má vypadat přirozeně, nebo
naopak, jsou zase situace, ve kterejch
se musíš chovat nepřirozené, na ur
čitý hranici, ale vždy tak, aby si toho
divák nevšiml, protože ten moment
toho sdělení je právě v přehrání, při
dání, ve zdůraznění. Hraní je taková
vyvažovačka, děsivá, ale pořádně se
to dá vysvětlit jen na praktickým pří
padě.
Dalo by se říci, že divadlo je zkuštěná
skutečnost?
Ano, zhuštěná časově, ry tm ic k y
i prostorově. Divadlo musí být umělý,
ale musí vypadat přesné jako když je
reálný, to je jeho tajemství. Pak musíš
ovládat aranžmá scény, že při aranž
má musíš vycházet z určitýho bodu
a zase do něj tu scénu přivést, abys
byl soustředěn, abys po jevišti nelítal
jako blázen i když hraješ blázna, abys
to divadlo vnímal jako obraz, celkové.
Obraz má podobný rytm ický a vizuál
ní řád. V aranžování scén máš taky
zlatej kříž, od něj se aranžuje a člo 
věk, aniž to ví, tak to musí nějak vní
mat a není potom rozptýlenej a divák
dostane to, co na něj bylo připravený.
Režisér a můj přítel Josef Šmída,
mně jednou zničeho nic napsal dopis
a v něm byla jen jedna věta: “ Pane
Landovský, nezapomeňte, že člověk
nemusí vždycky na všem vydělat!"
A já jsem zjistil, že jsem takovej dra
vec, že to je asi ten extrakt, kterej
on na mně vypozoroval, že k tomu
mám sklony a že si na to musím sku
tečné dát pozor, že bych to měl vědět.
Od toho dopisu si to velmi dobře
pamatuji a brzdím svoji životní dra
vost, protože vím, že mě to ohrožuje,
že je to můj kámen úrazu, na kterým
bych mohl dojet. Od tý doby jsem se
zklidnil, spoustu věcí nechám klidněji
ujít, nechám je plavat, i když mné ten
mozek fu rt pracuje, jak vydělat, jak
to dát dohromady. Jsem holt drávej
typ. To platí i pro práci na jevišti,
kde je třeba ustoupit občas do poza
dí, nechat prostor ostatním lidem,
tedy to představení ladit a bejt v něm
jako součást, nikoliv jako figurující
doména.
Ty js i začínal jako profesionál v Kla
tovech?
Ano v Klatovech! Tam jsem hrál čtyři
sta představení ročně. Ty tři roky na
oblastním divadle byla taková škola,
že žádnej herec ze školy to nemá,
nemohl to stihnout za čtyři roky.
Dneska se dělá divadlo tak, že na
jevišti jsou čtyři lidi a předháněj se,
kdo bude lepší, jenže to nejde, divad
lo není fotbal. “ Byl dobrej? Nebyl
dobrej? Mně se víc líbil ten druhej!"
to je přece úplná blbost. Tady máš
pár néjakejch herců horších, pár
lepších, ale hlavně skoro všichni
hrajou, kdežto já vím, že až začnu

hrát, tak toho nechám protože vím,
že už nemám co říct! Člověk, tím co
dělá, musí vždycky něco říct, ne tou
hrou, ne tím textem, ale sám sebou,
něco co ví, co bezpečně ví, a když to
nevíš, tak to nemůžeš říct i kdybys
byl sebegeniálnější. Chaplin všecko
co říkal věděl, ten měl nahrabaný
životní zkušenosti, který mohl do tý
svý malý figurky dát, ale nikdy nic
nehrál. Herec vlastně není povolání,
povolání je autor. Herec pomocí toho
divadla, textu, převažuje svý osobní
zkušenosti a sděluje je, aktualizuje
věci již dávno napsaný, ale jak začne
hrát, tak je konec! Ta blbost je už v tý
větě: Zahřejte nám něco, pane! Proto
vždycky všechno nechávám tak jako
usínat, jsem sice vyzbrojenej, ale
vycházím spíš z těch lidí, kteří jsou
se mnou na jevišti, ty beru víc jako
lidi, než jako postavy a reaguju na ně.
Když to není král, tak se k němu ne
můžu chovat jako ke králi, to pak já
jsem ten vůl, když on v sobě nenese
téma krále, téma stáří, téma nenávisti,
závisti. Když tohle všechno v sobě
nemá, nemůžu se k němu chovat jako
ke králi, to pak vypadám jako blbec.
Když vleze na jeviště král, kterej
není král, tak já se k němu musím cho
vat jako takovej, kterej ví, že on není
král.
Proto se asi tak dobře hrálo s Janem
Werichem, který b yl skutečný k rá l. . .
Když hrál krále .. . To je jasný, proto
že byl. V tom Činoheráku se ty hry
dávaly takhle dohromady, jak ti to
popisuju, protože se dlouho zkou
šelo, my jsme zkoušeli obyčejně tři,
čtyři měsíce, to znamená, že se to de
facto nenazkoušelo, ale nasálo, a tím
pádem to vypadalo jako že je to včera
čerstvý.
Jestli si dobře pamatuji, vedle ředitele
Jaroslava Vostrého tam byl režisér
Ladislav Smoček, dramaturg Leoš
Suchařipa, ale ty jsi se proslavil až
v Revizorovi v režii Jana Kačera. Sou
hlasí to?
Ano, u Jana Kačera s tou jeho svazáckou duší a organizátorskou in i
ciativou, cílevědomou chtivosti, lás
kou k divadlu, s tím nadšením pade
sátých let, který v těch letech po
válce v lidech ještě bylo a který se
u něj ukázalo jako konstruktivní. Říkám-li o Kačerovi, že byl svazák, tak
tím mám na mysli tu jeho schopnost
stmelit jak říkají svazáci kolektiv, a to
nemyslím nijak hanlivě. On právě
z těchto důvodů dokázal týmové pra
covat, lidi nahnat, motivovat, zapálit,
dokopat je k tomu, že je to začalo
bavit, že se naučili kolektivně myslet,
a to je přesně to, co potřebuje divadlo.
Kromě toho měl spoustu jinejch před
ností: nebyl ješitnej, nebyl to režisér
režisérstvu, přistoupil na jakejkoliv
kompromis, vždycky říkal — tak to
zkusíme, když to fungovalo, když to
bylo lepší, hned to akceptoval. Byl
to fajn chlap a hlavně věděl, že divad
lo se musí zkoušet, že zkouška je od
slova zkoušet, kdežto tady se nic

nezkouší, tady se přijde v devět hodin
do divadla, omluvěj se ti, co přišli
pozdě, vezme se druhej obraz, pátý
jednání, sjedou to jednou, dvakrát,
třikrát a potom přijde velice slušná
a nudná kritika. My jsme to zkoušeli,
jak by to šlo nejlíp, třeba jsme si řekli,
víte co, kluci, všichni si sedneme a
budeme ten text říkat v sedě, vstane
jen ten, kdo bude mít chuť vstát, kdo
to pocejtí jako potřebu, vstane jen
ten, koho to zvedne, nebo kdo si bude
chtít nalejt čaj a když jsem vstal, tak
Honza Kačer povídá, dobrý, ty cejtíš
potřebu pohybu, já z hlediště ten po
hyb taky cejtím nebo necejtím, tak
budeš vstávat nebo nebudeš. Aranžoval scénu z její přirozenosti. My
jsme prostě na zkouškách zkoušeli,
jak by to šlo nejlíp a jak a co je pro
to nejoptimálnější. Nikdo ti neřek, že
máš vyjít z leva, to spíš se nalevo zru
šily dveře a daly se napravo, než aby
tě někdo nutil. Nebo: když se zdálo,
že scéna u stolu nám nejde, tak se ten
stůl vyhodil a zkoušelo se to na zemi
na dece a ta scéna najednou byla
ruštější. Takovou scénu už dneska na
divadle neuvidíš. Dnešní divadlo to je
otevírání dveří, házení nohy přes
nohu, zapalování cigaret, předvádění
jak se pije kafe a to je všechno, co hrajou. Nikdo neví, že to, co je napsaný,
je tím člověkem vymyšlený, že tu scé
nu už asi někde viděl. A na divadle jde
o to, se dostávat zpátky do tý situace,
v který byl autor, když to psal, de
šifroval ji, přijít na to, proč je taková!
Uvědomit si, že když se válíš na zemi,
žereš slepici, že nemůžeš být agresiv
ní a proto, když potřebuješ nějakou
scénu zbavit agresivity, stačí herce
povalit na pupek a dát mu do ruky
žvanec. Jakmile necháš herce jen
chodit a žvanit, tak je většinou umělej a ty poznáš, že to, co říká, by ho
za normálních okolností nemohlo ani
napadnout . . . Proto byl taky vymyšlenej trůn. Ten, kdo seděl na
trunu, mluvil ve frázích a když se
s ním chtěli domluvit, museli se s ním
jít projít na zahradu. Každý místo má
svůj jazyk a odhalování těchhle závis
lostí, to je dělání divadla. Já měl to
štěstí, že jsem divadlo takhle mohl
dělat deset let. V Činoherním klubu
jsme dělali divadlo ještě dlouho po
tom, co se už jinde nic nesmělo a já
to tam mohl dělat až do roku 1976 a to
bylo velký štěstí a jsem za to vlastně
vděčnej, že mě nevyhodili dřív. Tak
před čtyřmi lety jsem v Maďarsku
viděl Krejčíkovu inscenaci Penzion
pro svobodné pány, hrajou v tom už
dneska noví lidi, ale to představení
fungovalo, ten duch toho starýho
Činoheráku tam pořád ještě někde
straší, to divadlo obchází a občas
se to všechno v tom divadle tak zá
zračně scukne, že z toho vyjede ta
ková špička, až se člověk lekne, a tak
to má bejt. Je to prosté život. Někdy
jsi na hoře a někdy dole . . .
Vydává Karel Ritter Verlag,
Fahrenheitstr. 23 D-5300 BONN 1

Divadlo
Igor Hájek

České
Pokoušení
Poslední hry Václava Havla se ne
dočkaly vždy obecného úspěchu a
přijetí, jakého se dostalo třem vaňkovským jednoaktovkách ze sedm
desátých let, Audience, Vernisáž
a Protest. Ozvaly se hlasy, že se autor
dává možná příliš strhnout svou an
gažovaností v boji za občanská práva,
která odvádí jeho síly a pozornost od
vlastní tvorby, a že se začíná projevo
vat i jeho dlouholeté odloučení od
živého jeviště a tudíž nemožnost ově
řit si výsledek své práce a přispět
případnými úpravami k jeho doko
nalejší podobě. Takový dojem posi
lovala i sama hra Largo desolato, jejíž
hrdina se tragikom icky hroutí pod
břemenem nároků a očekávání, jež na
něho vkládají jeho přátelé a spoluob
čané, a nakonec touží vrátit se do
vězeňského klidu. Bylo zřejmé, že
se v ní Havel dal ironicky inspirovat
vlastním postavením. Pro britské pro
vedení hru přeložil a upravil známý
dramatik českého původu Tom Stoppard, který ji po mnoha stránkách
zhutnil a zvýraznil, ale ani tak na
kritiku nijak zvlášť nezapůsobila.
Nedávné uvedení rozhlasové úpravy
v třetím programu BBC bylo zase po
kaženo přehnaným zdůrazněním
groteskních rysů hlavní postavy.
Pochy bnosti o Havlově nové tvorbě
nerozptýlila ani hra Pokoušení. Na
první čtení se zdálo, že je v ní hodně
nejistých, rozostřených míst, která
nevznikla nutně z autorova úmyslu.
I Havlův pražský kolega, zkušený,
pronikavý (a zakázaný) divadelní kri
tik Sergej Machonin naznačil v dů
myslném rozboru této hry, že m noho
značnost nemusí vždy být ku pro
spěchu věci. V pasti pomýlených vý
kladů patrně uvízl rakouský režisér:
při vídeňském provedení Pokoušeni
beznadějně propadlo. S napětím se
proto čekalo, jak dopadne premiéra
v zemi prvotřídního divadla, Velké
Británii. Poučen patrně vídeňským
fiaskem, zajel si režisér Roger Michell
napřed do Prahy za autorem kde s ním
tři dny o hře diskutoval. Neprozradil
mu však, že hru hodlá uvést na expe
rimentální pobočné scéně Královské
sh ake spe arovské s p o le č n o s ti ve
Stratfordu nad Avonou, kde je jeviště
obklopeno na všech čtyřech stranách
diváky. Když bylo Pokoušeni v pře
kladu nedávno zem řelého Jiřího
Theinera ve Stratfordu v dubnu 1987
provedeno, diváci i kritici byli nad
šeni. Mohu sám potvrdit, že to byl
skutečný divadelní zážitek v každém
ohledu. Hra měla pevnýajasný rámec
a uvnitř něho to, co na papíře vypa

dalo jako autorovy nejistoty, vysvitlo
ve své pravé podobě filozofickým
zamyšlením. K úspěchu samozřejmě
přispěly i skvělé herecké výkony,
ale ty jsou na britských scénách ob
vyklé. Když byla inscenace později
přenesena do Londýna, přivítalo ji
obecenstvo stejně vřele.
Světové premiéry v původním čes
kém znění se Pokoušení dočkalo
teprve 30. října 1988 na scéně Umě
leckého střediska sv. Vavřince, kde
ji uvedlo Nové divadlo v Torontě.
Musím přiznat, že jsem se na toto
ochotnické představení chystal s jis 
tou obavou. Jist výsledkem si asi
nebyl ani Václav Havel, který Novému
divadlu poslal zdravici s přáním, aby
jejich provedení nedopadlo jako ve
Vídni, ale raději jako ve Stratfordu.
Nechtělo se mi příliš věřit, že by se
to přání m ohlo splnit. Byl jsem však
příjemně překvapen. Po stránce he
reckých výkonů se sice toronští nad
šenci s britským i suverénními profe
sionály docela m ěřit nemohli, ale
rozdíl byl menší než by se dalo čekat.
Zvláště představitel Fistuly, Bohouš
Máca, si v tom to ohledu nijak nezadal.
Dobré a vyrovnané výkony ostatních
přispěly k tomu, že celé představení
proběhlo na poměrně vysoké úrovni.
Foustka Tomáše Maška byl roztěka
nější a bázlivější než bych si ho před
stavoval, ale to je věc režijního pojetí.
Zato Marie Klečková v roli Vilmy byla
jako ženský typ dokonce přesvědči
vější než její britská kolegyně. Po
stava tajemníka byla posunuta dle
mého názoru příliš daleko směrem ku
grotesce a jistou výhradu bych měl
proti přítom nosti všech herců na je
višti v podobě chóru i ve scénách, kdy
Foustka je ve hře sám s Fistulou.
Domnívám se, že jejich fyzická i dra
matická blízkost jednání obou herců
musela diváky mást. Vcelku však re
žisér A dolf Toman Pokoušení inter
pretoval velmi podobně jako insenace stratfordská, kterou je možno patr
ně považovat za autentickou. Náročná
hra podnítila torontskou divadelní
skupinu k mimořádnému výkonu a
podle ohlasu se dalo soudit, že pre
miéra dopadla spíše jako ve S tratfor
du než ve Vídni.
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Právo
Ota Ulč

Pokoutní právní porady
"Pozor na pokoutníky,” varovala
v titulku příloha Rudého práva (22.
listopadu 1986). V trestním řízeni
může obviněné zastupovat jen člen
Advokátní poradny, státního to druž
stva, kdežto v občanském soudním
řízení úkol může zastat kdokoliv —
pokud ovšem by "zástupčí činnost
neodporovala pravidlu socialistické
ho soužití.”
Jenže často odporuje a pokoutníci
se dopouští “ přečinu proti zájmům
socialistického hospodářství." Vět
šina těchto vyvrhelů pochází z řad
podnikových právníků a ti si takto,
často i diletantský, melouchaří v pra
covní době, takže navíc rozkrádají so
cialistickou pracovní dobu, atd.
Obvinění se ohradili, Ftuďas posléze
(24. ledna 1987) projev nevole otiskl.
Nesporným ale zůstal hlavní bod,
motiv této činnosti — totiž hamiždnost, bažení po zisku.
A z té — t. j. z bažení po korunách
— nás tady za socialistickým i dráty
věru obvinit nemohou. Však se válíme
ve valutách, kapsy se nám protrhávají
jidášskými stříbrňáky. Jak o nás na
psal Průboj (4. února 1984), “ Postup
ně se naše emigrace stala jen pro
dlouženým i prsty amerických rozvědek, byť ji na honorářové listině
mají západoevropské sdělovací pro
středky či univerzitní katedry.”
Zvedám svůj dolary honorovaný
prst k prvnímu odstavci prvního para
grafu trestního řádu — k čestnému
plnění povinnosti ke státu a společ
nosti. Primérní je tzv. oznamovací
povinnost — informovat, donášet,
udávat. Takto se musí činit nepro
dleně, tlustě podtržené vyžadují pro
váděcí nařízení, aby mohla být dodr
žena leninskázásada, ž e “žádnýtrestný čin nezůstane neodhalen a žádný
pachatel nepotrestán." Ano, to ť slav
ný princip Vladimíra lljiče, že lépe
potrestat sto nevinných, než aby
jeden viník unikl. Tedy povinno ozná
mit orgánům, že někdo míní, plánuje
utéci za hranice, a neučinit tak teprve,
až dotyčný by zločin uplatnění svého
v mezinárodních závazcích slavnost
ně zaručeného práva byl uskutečnil.
To pak z neudání by se snadno vyklu
baly trestné činy pomoci, nadržování,
s uvězněním až na tři léta.
Účelem tohoto článečku je ozna
movat něco opačného, oznamovat
pokoutnicky, leč gratis.

nentně odpelášit od socialistického
budování. Tehdy se ještě masově
nezajíždělo s Čedokem do Jugoslá
vie, natož přímo na Západ, tehdy
rovněž ještě v Berlíně neztopořili
Zeď míru. Tedy nezbýval než zájezd
k Baltu do Dederonie a při té příleži
tosti se správným směrem v hlavním
městě ztratit. Co když mě ale lapí,
soudce — renegáta proradného?
To mě pak budou doma soudruzi exspolupracovníci natahovat na skřipce
a polévat vřícím olejem. Notné jsem
přemýšlel o alibi, v případě potřeby.
Záležitost dost komplikovaná, s m no
ha body, zmíním se jen o jednom:
před odjezdem jsem majetky nikoliv
prodával, ale nakupoval. Čerstvý
tehdy vlastník Fiata 750, justiční pra
covníci plzeňského kraje mu tu krásu
značně záviděli. Navíc jsem si za
hříšné peníze koupil gramorádio,
takovéto krámy. Čím víc jim toho tam
nechám, tím snad stravitelnější, méně
nepravděpodobná bude moje obha
joba, v případě, že by mé lapili: “ Sou
druzi, prosím vás, to je přece nedo
rozumění, já jsem se jen to — zatoulal,
se tu přece nevyznám — copak jste
někdy slyšeli, že by někdo utíkal a
nechal tam to, co já, a že by si kou
pil . . atd.
Upláchl jsem tehdy bez větších
potíží, většiny komplikovaného alibi
jsem nemusel (menšiny ale musel)
použít, a majetečků jsem ani vteřinu
nelitoval: transakce se vyplatila, po
skytla tehdy značně potřebný klid
v duši.
Účastník, odjíždějící za hranice
legálně, ovšem uvažuje a počíná si ji
nak. “ Přece to tam těm lumpům ko
m unistickým nenechám,” si řekne, a
má pravdu. Jenže při transakci onoho
nenechání nezřídka se udělá chyba a
stát, který nemůže potrestat uniknuv
šího, tedy potrestá, vesměs m ajetko
právně, osoby blízké, zanechané.
Konečně se tedy dostávám k oné
pokoutnické poradenské činnosti.

Začněme s chm urnou premisou, že
v reálném socialismu si stát konec
konců může dělat co chce. Teď ale
sdělení příjemnější: ve většině přípa
dů ale stát nemá natolik akutní zájem,
aby své předpisy příliš násilně poru
šoval. Občanu se tak dostává příleži
tosti nebezpečí arbitrárního zásahu
redukovat. Stát dokonce vydal nový
předpis k výhodě občana právě v sou
vislosti s majetkovou transakcí a emi
grací. Toto se stalo:
Před 1. dubnem 1983 připadl eráru
V
roce 1959 čili v dávnověku jsem
i ten majetek, který “ občan od osoby,
konečně vydumal, jak ztéci barikádu
třídně rozděleného světa a perma připravující se opustit bez povolení

republiku, odkoupil v dobré víře" —
to na základě paragrafu 39 občan
ského zákoníka.
Zákoník byl ale novelizován (zákon
č. 131/82 Sb.), další speciální případy
odpovědnosti za neoprávněný majet
kový prospěch zformulovány. Jde
o připadnutí věci státu podle par.
453a. O tom to paragrafu dost dlouhý
článek "Některé dispozice s majet
kem připadlým státu,” do časopisu
Kontrola (březen 1988) napsal vědec
Josef Vrabec z Vysoké školy p olicajt
ské.
Započal se zdůrazněním společen
ské závažnosti dané problematiky,
"včetně negativního politického do
padu." D opustil-li se vlastník věci
takového protiprávního jednání, jímž
se trvale zbavil možnosti věc obvyk
lým způsobem užívat, připadá věc do
vlastnictví státu.
“ Vlastník se trvale zbaví možnosti
věc obvyklým způsobem užívat, jest
liže jejím opuštěním trvale ztratí dis
pozici nad věcí.” — Věta to jen zdán
livě jednoznačná: “obvyklým způso
bem" pro koho — jednotlivce či spo
lečnost, o jejíž normách rozhoduje
rodná strana? Třeba jsem vlastnil
domek a v něm už deset let dovolil
jakési rodině bezplatně sídlit — šle
chetnost obecně neobvyklá, ale třeba
v mém případě zrovna obvyklá. Načež
uteču. Útěkem nicméně nepozbudu
možnosti věci “obvyklým způsobem
užívat” , neboť tato možnost je nadále
nezm ěněně n a p ln o u p la tň o v á n a
onou, z mé šlechetnosti tyjící rodi
nou. Kdybych byl dostal povolení
legálně se ze státu vystěhovat, ne
movitost bych přece mohl nadále

vlastnit a rodina by věru mohla i na
dále bezplatně sídlit.
Opuštění republiky bez povolení
se trestá odnětím svobody až na pět
let, a v případě přitěžujícfch okol
ností až na deset let (§ 109tr. zákona).
Jenže k tomu, aby věc připadla do
vlastnictví státu, není třeba, aby byl
vlastník v trestním řízení odsouzen.
Konfiskaci podléhá veškerý majetek:
nejen tedy má velkoburžoazní vila,
ale i má motorka, bicykl, koloběžka,
ponožky. Vše připadne státu, vše se
stane národním majetkem, takže se
útěkem nehodný občan přece jen za
slouží o národ. Erár se stává vlastní
kem okamžité, autom aticky (ex lege),
následným dnem po úprku.
Kdo si co jménem státu a socialis
mu pak rozkrade: jakm ile do místa
bydliště dojde “ hlášení příslušného
orgánu pasu a víz," majetek se dosta
ne do dočasné péče finančního od
boru ONV, jenž zeviduje, sepíše, a
v případě nemovitosti orgány VB pak
zapečetí. (Nová blahovolná vyhláška
neobsahuje povinnost občanů na
pomáhat při zjišťování majetku.)
Jeden předpis některé osoby (po
slance, pracovníky lidosprávy, justice
a SNB) z nabývání takového majetku
výslovné vylučuje, ale od toho máme
reálný socialismus, aby jin ý předpis
tyto vyjmenované funkcionáře z na
bývání vylučoval. D obročinný ONV
pak správným lidem rozprodává za
tzv. zahazovací ceny. Není známo,
že by k prodeji kdy docházelo ve ve
řejnosti přístupné dražbě. Z prodeje
jsou oficielně vyjm uty “věci zvláštní
ho charakteru” — valuty, devizy, zla
to, drahokamy, zbraně, střelivo, věci

muzejní a galerijní hodnoty.
Co když bídák uprchlík ve vlasti
zanechal manželku a kupu hladových
nezletilců? Něco jim stát ponechá:
část oděvů, potravin, paliva, dom ácí
ho zařízení, plus hotovost — m axi
málně tisíc korun na osobu.
A co tedy se stane s majetkem,
který osoba druhá, třetí nabyla od
vlastníka v oné dobré víře?
Tak především, důkazní břemeno
je na osobě (prokázat dobrou víru)
a nikoliv na státu (popřít dobrou víru).
“ Pokud by nabyvatel nebyl v dobré
víře, musel by domek vydat státu
z důvodu neoprávněného m ajetko
vého prospěchu" (týž Vrabec v Ruďasu, 21. května 1988) — uvažování to
prapodivné: i kdyby budoucí emi
grant byl kupce ošidil, okradl, vzal
na hůl, tento okradený chudák bude
v očích státu vinen neoprávněným
obohacením.
Jak si tedy s důkazním břemenem
úspěšné poradit? H ypotetický pří
klad: Občan míní utéci, vlastní dům
i auto, a je mu proti srsti, aby maje
tek padl státu. Aby tedy nepřipadl,
musí nebezpečí redukovat (zcela
se ho zbavit nikdy nelze — zalíbí-li
se vaše sídlo Fojtíkovi, případ bude
ztracen při sebevětší opatrnosti),
čím delší doba mezi transakcí a útě
kem, tím lépe. Dohodnutá, nebo
aspoň předstíraná cena aby odpoví
dala hodnotě nabývaného majetku.
A druhou stranou v kupní smlouvě
aby nebyl příbuzný nebo blízký ka
marád. Rovněž neprodat chromému
penzistovi závodního koně. Nejít
ráno s tchánem k notáři, tam na něj
za babku převést luxusní sídlo a od-
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poledne sl odjet do ciziny.
Úřední moloch, který vykonává tzv.
devizový dohled, se jm enuje Správa
p ro věci majetkové a devizové. Sídlí
v Praze a kromě dědictví, penzí, rent,
honorářů a úspor (včetně úspor ex
pertů a sportovců) také v evidenci
vede Čechoslováky vlastněné nemo
vitosti, výnosy z nich a realizáty jejich
převodů (ano, realizáty, chudinko
matko češtino). Též platby na výživ
né, pojistky, náhrady škod a daňové
refundace, jakož i evidence soudních
a notářských poplatků “s cizineckým
prvkem” .
Jednou z fundam entálních funkcí
m olocha je “aktivně působit k tomu,
aby občané účinné uplatnili svá ma
jetková práva v cizině tak, aby se vý
sledek projevil v přínosu pro čs. devi
zové hospodářství. V případě potřeby
poskytne občanům při uplatnění ná
roku v cizině bezplatné i úplnou práv
ní pom oc.”
Bezplatná pomoc, jaká to velko
dušnost. Slyšte příklad z praxe: Na
Slovensku se starší židovská paní do
zvěděla, že zdědila dům v Argentině.
Dřív než se mohla z překvapení vzpa
matovat, již jí psal československý
stát, s výzvou, aby podepsala plnou
moc k prodeji nemovitosti za přesné
stanovenou sumu v cizí méně, o jejíž
hodnotě dotyčná málo věděla. Tolik
se ale dovtípila, že divné to počínání,
že cena takto narychlo předem sta
novená.
S pár oklikam i ke mně doputoval
požadavek, zda bych se na věc ne
mohl podívat.
Podívat nemohl, mám to z ruky, ale
zjistit jsem přes kamaráda docela
snadno mohl, že skutečná cena dě
dictví je víc než desetinásobná. —
Inu, však účelem m olocha je vylepšo
vat stav devizové pokladny, a okrádá
ní občanů se k tom uto účelu hodí vý
tečně. Nelze též vyloučit, že tu šlo
o pokus okrást i stát zlodějským i
č e s k o s lo v e n s k ý m i d ip lo m a ty na
předmětném místě, v Buenos Aires —
perestrojka, neperestrojka.
Jak by si tedy měla dědička v ta
kovém případě počínat?
D oporučil bych, aby plnou mocí
pověřila některého z místních so lid 
ních advokátů (místních ne na Slo
vensku, ale v Argentině). Buď by jí
ho mohla sehnat tamější známá duše
nebo se o pomoc obrátit k diplom a
tům. Jestliže CSSR má zastupitelský
úřad tam, Argentina by měla mít v Pra
ze. A až by se československý stát na
dědičku obořil, proč že stále váhá
s plnou mocí, pak by tedy řekla “Ale
pánové, tu já už dala jednom u tamějšímu pánovi advokátovi! Proč že jsem
to udělala? Inu, psala mi jedna známá
odtam tud a to mi poradila — počkej
te, momentík, já vám ten dopis ukážu
— a se podívejte, teď ho ne a ne najít,
zrovna když ho potřebuju. To se na
mé, na starou ženskou, nezlobte,
že jsem to spletla a ten papír vám
nepodepsala — ale to přece nemůže

být nezákonný, že ano, jak by to mohlo
být proti zájmům československého
státu, ten advokát je moc solidní, mě
ta známá ujistila, však on to . . . ” a tak
dále a podobně.
Zemědělské noviny (24. dubna
1984): šdesátiletá Ludmila H. z Brna
zdědila dům ve Vídni. Místo aby devi
zovou činži odevzdávala českoslo
venskému státu, nechala si ji uklá
dat na své konto v rakouské bance.
Tím se dopustila trestného činu ohro
žování devizového hospodářství (par.
146 tr. z., trest do tří let plus peněžitý
trest nebo propadnutí věci).
Co když Čechoslováka pozve štěd
rý příbuzný do Am eriky, zajedou si do
Las Vegas a tam v kasinu Čechoslo
vák vyhraje m ilion dolarů? Musí vše
ho nechat a hnedky výhru odevzdávat
lačnému státu? Co když ale m ilion
prohraje dřív, než se ke své občanské
povinnosti rozhoupá? Co když ne
prohraje, ale výhru probendí s hříš
nými ženami? Okradl či neokradl
stát?
Mladá fronta (3. srpna 1984) odpo
vídá: Devizový tuzemec, který v za
hraničí vyhraje v loterii nebo získá
darem peněžní částku, “ může tyto
prostředky na místě spotřebovat” .
A neříká se, nepřikazuje se, jak je
spotřebovat. "Pokud částku neutratí,
nesmí si ji bez povolení ponechat
v zahraničí,” musí pak s valutami
spěchat do státní banky.
Převelké m nožství návštěvníků
v USA (a nejen v USA) si na černo
vydělává značné peníze. Zejména
šikovní řemeslníci, ovšem. Vím o dě
dečkovi hodinářovi, který si za půl
roku vyzískal tisíce. Vesměs si do
tyční dolary domů přivezou a v ko
runách se jim pak dostane znač
ného jmění. Někteří si tu ale peníze
nechávají. Tím se riskuje provalení
nezákonného kroku (na př. banka
omylem pošle m ajiteli výpis konta)
nebo i riskuje ztrátu konta. Stalo
se jedné mé známé, co tu nechala pár
tisícovek, aby je přítelkyně zainvestovala — vlastním jménem. Nikde ani
slovo, ani řádka o skutečné majitelce.
Načež zdánlivě zdravou přítelkyni
ranila m rtvice a investici schlamstlo
dědící americké potomstvo.
Transakce získá na věrohodnosti
inzerátem. Občan se dohodne s oso
bou, jíž důvěřuje: prodej toho či ono
ho za sumu X, s datem prodeje den
poté, co se inzerát s nabídkou objeví
v novinách. Tady to soudruzi máte,
jak já jsem mohl vědět . . . Důkaz o
dobré víře tak dodán.
Autor Vrabec též praví: “ Rovněž
máme za to, že pokud se vrátí osoba,
která spáchala trestný čin opuštění
republiky podle ust. par. 109tr. zák.,
či pokud došlo k dodatečné legalizaci
jejího pobytu, že to není dokladem,
že tu trvalost zbavení se možnosti
obvyklým způsobem užívat nebyla
dána.”

Věta ne zvlášť elegantní potvrzuje
permanenci konfiskace, neexistenci
restituce — majetky se nevrací, jako
se rovněž nevrací zaměstnanecké
pozice či neposkvrněné kádrové pro
fily. Když se em igrant znormalizuje,
s upraveným vztahem mu třeba bude
dovoleno vrátit se do rodiště, sypat
ptáčkům u Vltavy, ale do rodné cha
loupky v Podkrkonoší se bude moci
nastěhovat jen tehdy, bude-li na pro
dej a on bude platit v tvrdé valutě.
Emigrací se ztrácí projednávaný,
ale dosud neuzavřený dědický nárok.
Svobodně slovo (15. března 1988)
uvedlo případ neteře, hádající se
s příbuznými o jakousi pozůstalost.
Dřív než m ohlo dojít k vyřešení pře,
neteř utekla na Západ, odtud pově
řila svého otce, aby se o dědictví
nadále pral. Ne, ne, nikoliv! Odvo
lací soud rozhodl, že trestní čin úprku
dotyčnou diskvalifikoval, práv po
zbyla.
Nicméně stát se bude velmi do
máhat dědictví po takovéto diskva
lifikované osobě, až odejde na věč
nost. O této tématice jsem psal v ZÁ
PADU, jeho naprosto nejprvnějším
čísle (květen 1979 — “ Dědění z reál
ného kapitalism u do reálného socia
lism u” ).
Stát má na devizy m onopol. Přísný
zákon č. 142/1970 Sb. praví a mnohé
nařizuje:
Stěžejním principem devizového
m onopolu ČSSR je zakotvený abso
lutní zákaz obchodu s devizovými
prostředky . . .
Všem devizovým tuzemcům je ulo
žena povinnost převést do tuzemska
své pohledávky . . .
Devizoví tuzemci mají povinnost
nabídnout devizové bance nebo Tuzexu k odkupu valuty a zlato, nejpozději do patnácti dnů . . .
Devizoví tuzemci jsou povinni na
hlásit do devizové evidence své po
hledávky vůči devizovým cizozem
cům, své nem ovitosti v zahraničí, své
majetkové účasti, své závazky, své
nároky na d ě d ic tv í. . .
Paragraf 19 devizového zákona za
kazuje platit v tuzemsku devizovým
cizozemcům nebo kom ukoliv v jejich
prospěch . . .
Neznalost předpisů nezprošťuje
pachatele odpovědnosti za devizový
přestupek. Za přestupek se považuje
jednání, jímž státu není způsobena
škoda přesahující 2.000 Kčs. Když
přesahuje, z přestupku se stane trest
ný čin ze značnějším potrestáním.
Podle par. 66 tr. zák. o účinné lí
tosti, trestnost ohrožení devizového
hospodářství zaniká, jestliže pachatel
škodlivý následek napravil, čili do
banky nebo do Tuzexu se po uply
nuvších patnácti dnech odebral — ale
dřív, než se k němu odebrali vyšetřu
jící orgánové. V Praze byl souzen
a odsouzen číšník za majitelství 10.000
marek a 2.000 dolarů. Marně se hájil,

že valuty nemínil trvale odejm out
ze sféry devizového monopolu, že
naopak právě mínil ke směné zasko
čit do Tuzexu.
Jako nejčastější prohřešky česko
slovenského obyvatelstva jsou uve
deny (Národní výbory, č. 3/1986):
n e in fo rm o v a t stá t, n e n a b íd n o u t
bance k prodeji, platit v korunách
za cizince v CSSR, za předpokladu,
že on se bude revanžovat platbou
ve své méně v zahraničí.
Státu se často ubližuje fingovanými
dary, zejména autom obily zahranič
ních značek. Ve skutečnosti je cena
au to m o b ilu vyplacena cizozem ci
nebo někomu v jeho prospěch. Stalo
se: občan se dom luvil s v NSR sídlícím
uprchlíkem — vy mi jako že darujete
mercedesa a já za vás budu doma
platit alimenty. Stát transakci pro
koukl, následoval kriminál.
V
roce 1968 zrušili povinný zápis
valut dovážených cizinci a zrušení
stále trvá. Státu tedy uniká zjištění,
kolik valut cizinci přivezli — a kolik
jich zas oni či občané českoslovenští
vyvezli. V Rudém právu (3. března
1986) prozrazuje Pavel Rydlo, major
VB a navíc doktor společenských věd,
že “Za nelegálně vyvezenou cizí mě
nu bylo jen v letech 1981-1984 "daro
váno" našim občanům (v drtivé větši
ně spekulantům) několik tisíc auto
mobilů a spousta dalšího zboží (videa,
počítačky, hudební aparatury atd.)
Spekulanti je důkladné zpeněžili. Na
své si přišli i jejich “obchodní" patrneři v cizině — většinou em igranti.”
“ Orgány činné v trestním řízení
se často setkávají s názorem, že trest
ná činnost “veksláků” je stíhána
jen naoko, ba je dokonce m lčky trpě
na, neboť ať je tomu jakkoli, přece
jen oni nějaké valuty pro stát získají.
To je názor zcela m ylný,” tvrdí týž
stát (Haló Sobota, 12. prosince 1983),
aniž by ale příliš přesvědčil. Státní
bezpečnost je s veksláky stejně jako
i s luxusnějšími prostitutkam i jedna
ruka. Víc než zdrojem nákazy jsou
zdrojem valut a informací, vytaha
ných z cizinců. Lze je užít a využít
ve funkci jakési houby: když pořádné
nasáknou, tedy vyždímat. Konečně,
takováhle praxe není nic nového,
precedentem poslouží pogrom y proti
zbohatlým, obchodování se věnují
cím Židům na širé Rusi.
“ Zatím se mi nepodařilo zjistit jed
noznačně, zda lze u nás legálně kou
pit tuzexové poukázky,” oznamuje
dr. Tomáš T. ze Zilin y a Mladá fronta
(2. března 1984) odpovídá: “ Příslušné
předpisy a ustanovení připouštějí,
aby prvomajitel tuzexových pouká
zek — devizový tuzemec — který tyto
poukázky získal např. jako část mzdy
za práci v zahraničí, jako dědictví
nebo dar ze zahraničí, je prodal."
A prodat že je může za domluvenou,
tedy jakoukoliv cenu osobě druhé
pro vlastní je jí potřebu. Takovou
osobou vekslák neprvomajitel ovšem
není.

Veksláctví je dvoufázová činnost:
napřed valuty od cizince koupit (atak
spáchat trestný čin ohrožení devizové
hospodářství podle par. 146 tr. zák.)
a poté osobě druhé se ziskem prodat
(trestní čin spekulace, par. 117 tr.
z á k j.
“ Řekněte, jací jsou to lidé?" ptá se
Rudé právo (3. března 1986) a fede
rální policejní major Pavel Zeman
odpovídá:
"Mají velmi blízko ke krim inálním
živlům nejhrubšího ražení. Sami se
sice považují za “ lepší” část krim i
nálního podsvětí, ale nezastaví se
před ničím — od násilného činu až
po majetkový trestný čin. Jsou m noh
dy zaměstnáni v jinak poctivých a po
třebných profesích, jež jim umožňují
nekontrolovatelný pohyb nebo při
nichž přicházejí do styku s cizinci.
Je to pestrá paleta — topiči, uklízeči,
noční hlídači, technici hudebních
skupin (nikoliv špičkových), obslu
hující personál v restauracích, re
cepční, pumpaři, taxikáři atd.”
Nikoliv tedy technici špičkových
hudebních skupin, ale topiči s ne
kontrolovatelným pohybem a stykem
s cizinci. Nelze pak uvalit další obvi
nění z parazitismu, z porušování pra
videl socialistického soužití.
O
veksláctví se v poslední době
stále více píše, fenomém byl již i z fil
mován. Tuzex je ovšem kardinální
politická trapnost, při životě udržo
vaná ekonomická priorita. Blamáž by
nejraději zrušili ti, kteří k valutám
přístup nemají. Rovněž nemají velkou
šanci na úspěch, při uvážení churavého stavu československého ho
spodářství.
Začínají se ale aspoň podnikat větší
antivekslácké razie. Rudé právo na
příklad oznámilo (15. října 1988) na
první straně:
“ V prodejnách TUZEX v Gorkého
ulici v Bratislavě uskutečnili ve stře
du 5. října příslušníci krim inální služ
by městské správy VB, vyčlenění do
zvláštní pracovní skupiny, společně
s příslušníky Pohotovostní m otorizo
vané jednotky VB represivně bez
pečností akci zaměřenou proti oso
bám zabývajícím se prodejem tuze
xových poukázek.”
Motorizovaná represivní' akce vy
nesla osmnáct osob zatčených (včet
ně 37letého samostatně hospodaří
cího rolníka a 66leté důchodkyně),
380.000 Kčs a 37.000 TK, dolary, mar
ky, franky, guldeny, šilinky, forinty,
též 790 rublu a 2136 řetízků “ze žluté
ho kovu.”
Až jednou bude zas koruna směni
telná, všechna tato dramata odpadnou.

□
Služba čtenářům
Zemědělský agronom, pěstitel zele
niny, vinné révy, sadař-ovocnéř, žijící
v Jižní Africe, by se rád přestěhoval
do Kanady. Kdo mu pomůže? Zn.:
Jižní Afrika.
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Opustíš-li mne . .
Nevím, kolikrát jsem to v životě
slyšel opakovat u nás v Čechách, ale
bylo to mnohokrát, a poprvé patrně
už po roce 1938. Na to se ovšem příliš
nepamatuji, a taky jsem tomu tenkrát
nevěnoval pozornost; lidé, kteří tehdy
spílali naší politické emigraci, zato
nestáli. Zato se dobře pamatuji, jak
často jsem to slýchal a četl po únoru
1948 a pak znovu a s týmž důrazem po
srpnu 1968. Spravedlivý hněv těch
prokurátorů, ať už placených nebo
dobrovolných, kteří se rozhořčovali
na zrádnými pikly emigrantů, vypadal
tak upřímně, že člověk div neuvěřil.
A nebylo málo těch, co skutečné uvě
řili, zvláště když slyšeli, jak se do
volávají autority uznávaného básníka
a končí své tirády jeho varováním:
Opustíš-li mne, nezahynu.
O pustiš-li mne, zahyneš.
Ty verše, jak známo, napsal Viktor
Dyk; tvoří závěr básně Země mluví,
kterou lze snadno najit ve sbírce Okno.
Sbírka sama je součástí souboru čtyř
básnických knih, které vznikaly v le
tech 1909-1918, tedy v předvečer
první světové války a za ní; proto je
také básník později spojil společným
názvem Válečná tetralogie. Pod tím to
názvem vyšly také roku 1949 v jedné
knize jako třetí svazek Spisů Viktora
Dýka za redakce univerzitního profe
sora Antonína Grunda, který zemřel
roku 1952 sebevraždou . . .
Grundovo vydání je neobyčejně
záslužné, protože v něm si může každý
kdykoli pohodlně ověřit, nejen kdy a
jak Dykovy válečné verše vznikaly,
ale také jaký je jejich pravý smysl.
V případě básně Země m luví a jejich
závěrečných veršů, o které jde, jsou
tyto o k o ln o s ti o bzvlášť důležité;
platí o nich totiž v dvojnásobné míře,
co Antonín Grund připom něl hned na
první stránce svého komentáře k ce
lému souboru: "Válečnou tetralogii
nelze čisti s užitkem bez dobových
vysvětlivek.”
Co tedy říkají tyto dobové vysvět
livky, založené na historických pra
menech i vlastních svědectvích V ikto
ra Dýka, na jeho dvousvazkových
Vzpomínkách a komentářích, na jeho
politických statích O národní stát,
a jeho knize Tichý dům, v níž bele
tristicky zpracoval své zážitky z praž
ského a vídeňského vězení, a tak dál?
Především to, že sbírka Okno, do
které patří báseň Země mluví, je vlast
ně básníkovým vězeňským deníkem.
Odpovídá tomu i její název Okno;
jde o okno vězeňské cely.
Viktor Dyk byl zatčen v druhé půli
listopadu 1916. Publikoval už předtím
řadu básní, ze kterých se daly vyčíst
jeho sympatie ke krvácející Francii

i k našim legiím, ale rakouské cenzuře
to ušlo. Když však začal v Lidových
novinách publikovat svá Tajemná
dobrodružství Alexeje Ivanyče Kozulinova, ve kterých se pod ruským
nátérem skrývala satira na Rakousko,
pomohl cenzuře anonym ní udavač
a básník byl zatčen. Etapám jeho
věznění odpovídají i titu ly tří oddílů
sbírky Okno: zatímco první má název
Předehry, druhý je nadepsán Praha,
p olice jn í věznice, a třetí, nejdelší,
Vídeň, posádkové vězení. Do vídeň
ského vězení byl básník převezen
v půli prosince; setkal se tam s dal
šími českými politickým i vězni, mimo
ji jiné i se svým někdejším politickým
protivníkem Karlem Kramářem, a
zůstal tam až do propuštění koncem
května 1917.
Předtím, v lednu 1917, došlo ovšem
k události, která vyvolala rozhořčení
nejen mnoha lidí v Čechách, ale mezi
Čechy ve vídeňském posádkovém
vězení. Český svaz českých poslanců
na říšské radě, založený o dva měsíce
dříve, vyjádřil ústy svého předsed
nictva loajalitu rakouské m onarchii
a odm ítl prohlášení, v němž státy
Dohody uvedly jako jeden ze svých
válečných cílů “osvobození Italů,
Slovanů, Rumunů a Čechoslováků
z cizí nadvlády” , če ský svaz tím znač
ně poškodil úsilí českého a sloven
ského zahraničního odboje a vyvolal
nesouhlas i doma. V předsednictvu
Svazu tehdy zasedal také Bohumír
Šmeral, po osvobození jeden ze za
kladatelů KSČ. Viktor Dyk na zprávy
o prohlášení Českého svazu reagoval
výbuchem hněvu a roztrpčení:
Den dni se nerovná. Já dlouho do noci
jsem nad vlastni se bouřil bezmoci
a opakoval prudce: Slabil Podlil
Tak mnoho bidáctvi pro málo nepohodlí!
Tak mnoho tápáni, kde cesta jednoduchá.
Tak mnoho gloriol, jež první vítr cuchá.
On, moci neslyšet! Nevidět! Necítit!
A dneska tichý je a vážný je můj klid.
Svou bolest spoutávám, své výčitky, svůj
žat,
by ve svém šílenství kol květů nešlapal.
Tím, že je spoutána, bolest se neuklidni.
Než lekl jsem se těch, kdož rychle odsoudí
a umem sofistů neklamně vyloudí
z premisy "Bidno vše" zlý závěr "Buďme
bídni!"
Báseň byla napsána v únoru, a stojí
za zmínku — a za srovnání tehdejší
a dnešní cenzurní praxe u nás — že
zanedlouho po propuštění ji Dyk v říj
nu 1917 nejen otiskl, ale i doplnil ko
mentářem: "Kdo má chuť pohledět
zpět v nedávnou ještě m inulost, ať
vzpomene nejhanebnějšího p o litic
kého činu naší politiky za války a
uhádne, pod jakým dojmem vznikly
mé verše, psané, dík Bohu, až příš
tího dne. Neboť onoho dne necítili
jsme (po zprávě o prohlášeni České
ho svazu) než bezmocný vztek a straš
nou hanbu; ti všichni kolem věděli,
znali, četli, co jsme věděli, znali, četli,
a to, co působilo nám tak strašnou
hanbu, působilo jim pravděpodobně

radost: radost z odpůrce, kterým
0 národní stát: “ Jak napsat báseň,
možno opovrhnout.”
aby byla auditorovi nezávadnou a
Po básni Den d ni se nerovná násle
řekla při tom vše, co chtěla říci? Aby
dovaly v témž duchu a na tutéž adre
v ní nebylo o slovo více a o slovo mé
ně než nutno? Mám první koncept
su, opakuji na tutéž adresu, další
verše. Patřila k nim také báseň Země
básně, často škrtaný, opravovaný,
měněný. (...) A uditor propustil báseň
mluví. I to potvrzuje výslovně sám
a vyšla v květnovém čísle Lumíra.
Viktor Dyk; v jeho Tichém domě o
tom čteme: “ Čeho však vězňové ne
Večer otiskl báseň a m noho jiných lis
znali, byl politický duch domova.
tů ji tenkrát otisklo. A když jsem se
Kolik těžkých, skoro zoufalých chvil
pak nečekané vrátil do Prahy, řekli mi
přineslo ono jaro! Chvíle, kdy vědomí
kamarádi, že se básni dobře rozumě
bezmoci sevře a dusí přímo. Taková
lo, že se pochopil výkřik, který nebyl
jen výkřikem básníkovým, ale všech
bezmoc, že vidíš někoho drahého jít
kamsi k propasti, a nelze ti vykřiknout
těch, kdo m luviti tenkrát nem ohli."
včas! Taková bezmoc, že vidíš jasné
Z toho všeho je jasné, komu Viktor
chystaný úklad a nelze ti varovat
Dyk adresoval svou báseň a její závě
před zákeřníkem! Zdi udusí tvé volá
rečnou výzvu. Nebyla určena tehdejší
ní; psáti nelze. Návštěvy jsou kontro
české emigraci a odboji v zahraničí;
lovány. Rozbij si hlavu, chceš-li. Věz
a nebyla určena ani emigrantům
ňové usilovné hledali; není přec ně
obecné. Ne, byla určena tehdejším
jaká možnost, není přece možno
českým poslancům a obecně všem
néiak prom luviti? Každý hledal na
malověrným, slabochům případné
svůj vrub, ale každý se stejné m uči
zrádcům doma. Je to ostatně jasné
vým neklidem. V takovém ovzduší,
1 z básně samé, stačí ji číst celou,
v takové náladé vznikla báseň věz
a zejména její dvě poslední sloky.
ňova "Země mluví” . Projde verš, kde
Jsou aktuální dodnes a obracejí se
by prósa neprošla auditorovou cenznovu ne na ty, co byli nuceni z Čech
surou? Prošla."
odejít, ale na ty, co vzali do svých
Báseň prošla nejen cenzurou vě
rukou rozhodování u nás doma a co
zeňského auditoria, ale i cenzurou
prodávají za onu pověstnou mísu
tiskovou a vyšla 25. května 1917, dva
čočovice úděl vlastního lidu a tím
dny před básníkovým propuštěním,
opouštějí svou zemi:
v pražském Lumíru. Básni se tehdy
rozumělo dobře a k činnosti české
Neoslyš slova varující:
a slovenské emigrace v zahraničí
neprodej úděl za čočovici.
Třeba mne opustíš,
ji nevztahoval nikdo. Ostatně sám
nezahynu.
Viktor Dyk nás ve svých Vzpomín
Ale víš,
kových a komentářích nenechává na
kolik sem přijde stínů?
pochybách, pro koho báseň psal:
Kolikrát pěst bude potomek zatínat,
“A Svaz (českých poslanců) i po
a syn tvůj kolikrát tě bude proklínat?
revoluci ruské, 14. dubna 1917, usnesl
se veřejným prohlášením žádati, "aby
Nezahynu, věčna jsem,
i v rakouském soustátí myšlenky de ale žit budu s trpným úžasem:
kterak jsi zapomněl dědičný na díl?
mokracie, parlamentarismu a ústavní
Kterak jsi váhal? A kterak jsi zradil?
revise ve směru sebeurčení a potřeb
Jak možno kletý čin provósti vědomky?
národů byly řešeny jako otázky nejSebe
jsi zradit moh'. Ale své potomky?
žhavéjší a nejpalčivější". Dr. Tobolka
Dokavad dýchal jsi, proč ses vzdal?
konstatuje, že to je první veřejný pro
Čeho ses bál?
jev oficiální politiky v zemích českých
Co je to smrt?
z doby válečné pro řešení práva sebe
Smrt znamená jit ke mně.
určení a potřeb národů v rám ci habs
Tvá matka země
burské monarchie. První projev téměř otvírá náruč: možno, bys ji zhrď?
Pojď, poznáš, jaká je země náruč měkká
tři leta po vypuknutí války, první pro
jev a ještě nesměle revize ústavy se pro toho, který splnil, co čeká.
Prosím tě, matka tvá: braň si mne, synu!
dožadující! Ve vězení dal jsem svým
třeba k smrti těžko jdeš.
obavám výraz básní “ Země mluví” . Jdi,
Opustiš-li mne, nezahynu.
Ze stejných obav ve stejné době zněl
Opustlš-li mne, zahyneš.
projev českých spisovatelů."
Manifest českých spisovatelů adre
sovaný Českému poselstvu na radě
říšské,'byl uveřejněn 17. května 1917.
Podepsalo jej 222 českých spisovate
Zemřel Vilém Hejl
lů a vědců, kteří žádali české poslan
ce, aby při svém jednání dbali “ národ
český spisovatel, signatář
ních zájmů" a usilovali o "Evropu de
Charty 77, publicista a novinář,
m okratickou, Evropu národů svéblízký spolupracovník našeho
právných a svobodných” . Takový
časopisu a náš přitel.
manifest na adresu našich poslanců
by byl užitečný i dnes . . .
O tom, jak těžké bylo psát ve vězení
V hlubokém zármutku
takové verše a jakou pak měly odezvu,
když se je podařilo dopsat a propašo
Redakce
vat cenzurou do tisku, podává svě
dectví opět sám básník. Je z knihy

□

Iva Kotrlá

Z Katalogu čtenářských záznamů
Husitské pouté. (český západ, Ústřed
ní cfrkevnl nakladatelství, Praha 1988,
t. 20, strana 2 a 4, vedouc! redaktor
ThDr. Vlastimil Zítek.)
Husitství je fenomén a stále častěji
prostupuje svými ohlasy českou kul
turu. Český zápas, časopis církve,
která po okupaci ze srpna 1968, v ob
dobí normalizace, rozšířila svůj název
o zřejmě čestný přídomek — husitská
— razí termín: "Novodobé hnutí hu
sitské” . Viz např. český zápas č. 28-29
ze 17. července 1988, kde mj. čteme:
"Roku 1925 se slavil v ČSR poprvé
6. červenec, den upálení M. Jana
Husa, jako státní svátek. V čele o fi
ciálních slavností stáli T. G. Masaryk
a Antonín švehla.”
Novodobě husitské hnutí vyvolalo
v českých zemích i stavbu počet
ných husitských sborů, jejichž budo
vy nesou jména význačných husitů
z hnutí původního (husitských teolo
gů, hejtmanů, atd.). Česká kultura je
však i ve vztahu k husitství bytostně
svá; pročetla jsem pečlivé seznam
těchto názvů po původních význam
ných husitech, ale ani jeden sbor
nenese jména významných husitů
německého původu: Johannes Drándorff, Friedrich Reiser, PeterTurnow,
Johannes Hagen, Stephan z Basileje.
Tito husité jsou známi z dějin husit
ské misie v Německu, a jisté by aspoň
jeden z nich se mohl stát čestným
nositelem mezinárodního významu
husitství — jako pojem a aspoň svým
jménem — v novodobém hnutí husit
ském 20. století. Vždyť právě v tom to
století se Zd. Nejedlý odhodlal vyvysvétlit duchovní průlom husitství
jako “ mravní obrodu” v teologické
formě. A odm yslit si přínos Němců
pro husitské období — to lze jen —
popřením dějinné pravdy. (K učitel
ské generaci husitských mistrů patřil
nejen Křišťan z Prachatic, němec
kého původu, ale přímo v revoluční
epoše nelze opomenout Zatec, se
značným podílem německého oby
vatelstva ve městě, atd. (Jakákoliv
“ mravní obroda” je neúčinná, když
vyzdvihuje pro paměť žijících pouze
jednu národnost a na druhou zapo
míná. K “ mravní obrodě" v teologické
formě připomínám praktické důsled
ky této obrody: dne 16. 3. 1421 dal
Zižka pobít na 2000 obyvatel Chebu.
Prof. dr. Dolenský prokázal, že 2ižka
při masakru rozhodl, aby ženy a děti
byly ušetřeny na životě, ale rozlícené
táborské ženy pobily i ty. Přitom
Čheb proti Žižkovi nebojoval, odmítl
jen přijm out podobojí. Podobný osud
potkal obyvatele Berouna a Mělníka
(tam už byly ženy a děti ušetřeny).
Dne 16. 4. 1421 byl vypálen Český
Brod a všechno obyvatelstvo vyvraž
děno. Dne 15. 5.1421 byli pobiti oby

vatelé Jaroměře. Vdějinách Evropy je
známo i největší lidské sídlo, které se
stalo obětí husitského holocaustu:
husité mésto velikosti Chebu — Reteč
— vypálili a obyvatele vyvraždili s ta
kovou důkladností, že ho na šest let
vymazali z map. (Tedy na dobu delší,
než se fašistům podařilo u menších
Lidic.)
Schválné používám srovnávání
pojmů zdánlivé nesoum ěřitelných:
Reteč a Lidice a podobně, protože
novodobé husitské h n u ti si z dějin
vybírá pro poučení současnosti —
jména, osoby — a děje. Z výše uvede
ného článku “ Husitské pouté” (na
psaného biskupem z Církve Česko
slovenské husitské v r. 1988) pro
vysvětlení cituji:
"Avšak nejenom lidé, také naše
sbory, sborové domy, katedrály mají
svá výročí. Někde deset, někde už
dokonce šedesát i více let. V naší
nejmenší (plzeňské) diecézi se už
před mnoha léty stalo zvykem, že
se k těmto kamenným jubilantům
putovalo. Zakladatel těchto poutí
působí nyní jako přednosta ideového
odboru UÚR CČSH v Praze. Na dru
hou květnovou neděli jsme tak letos
putovali ze sídla diecéze do města
karafiátů, do Klatov, kde nás v napl
něném sboru posílil sám bratr patriar
cha u příležitosti třicátého výročí
otevření sboru Karla Farského. Sbor
byl dostavěn v roce 1958 za vydatné
morální pomoci tehdejšího preziden
ta Antonína Zápotockého — vždyť
právě v klatovské náboženské obci
se našli pamětníci jeho působení
ve Svrčovském lomu. Možná, že si
při četbě této věty připomeneme
pravdivost přísloví, že Pán Bůh sl
vždycky cestu najde.”
A tak se v roce československé pře
stavby Jakešovou cestou setkáváme
s připom ínkou, že pro novodobé
husitské hnutí “ Pán Bůh si vždycky
cestu najde” . Od prezidenta T. G.
Masaryka a m inisterského předsedy
Antonína Švehly, až po ministerského
předsedu a prezidenta Antonína Zá
potockého. Při těchto pozoruhod
ných Božích cestách mne zaujalo, že
v r. 1925 novodobé h n u ti husitské
Masaryk a Švehla podporovali jako
živí lidé, zatím co v r. 1958 byla — "vy
datná morální pomoc tehdejšího pre
zidenta Antonína Zápotockého” —
poskytována již ze zásvětí či záhrobí
a podobně. (A. Zápotocký zemřel
13. 11. 1957) Já neumím posoudit,
jak se působení A. Zápotockého ve
Svrčovském lomě prom ítlo do vydat
né morální pomoci husitství na Kla
tovsku: děsím se ale teologie, která
k prosazování svých církevních záj
mu potřebuje ve světě úspěšné voje
vůdce typu 2ižky, novodobé prezi

denty a m inisterské předsedy. Kdyby
bylo v roce 1988 napsáno, že A. Zá
potocký přispěl na stavbu sboru Círk
ve Československé husitské hmotné,
např. finančním darem, chápala bych
to. Umím ale posoudit, že A. Zápo
tocký ještě po smrti Stalina a jako
prezident a jako člověk m orálkysobé
vlastní nechával věšet spoluobčany
státu za sporná provinění politická:
ty smrti popravených byly marné a
byly omylem m orálky tehdejší.
Ve svém laictví nemohu tedy po
chopit, proč právě při stavbě domu
Božího soudobým husitům byl ná
pomocen, nota bene po své smrti,
vydatnou m orální pom ocí ateista
v československých m oderních ději
nách kruté známý?! A proč je zrovna
toto nutné prostřednictvím biskupa
či doktora teologie současníkům
připomínat? Takové teologii — a
zvláště při pojmu husitství, které bylo
až k smrti odhodlané bránit věci Boží
před “ lidm i nehodným i” — nerozu
mím.
Myslím ale, že rozumím tak trochu
ku lturně p o litic k ý m souvislostem
současných husitských poutí, či na
vracení se k husitství — a ber — kde
ber. Pro stručnost výkladu obměním
větu známého německého myslitele
20. století. Werner von Heisenberg
napsal: "Za každými dveřmi, které
věda pootevře, lze tušiti Boha” . Má
(kacířská) obměna zní: “Za každými
dveřmi, které véda o husitství pootev
ře, lze tušiti p o litiku ” .
P.S. Jako poetesse zatížená vanem
husitství od nejnižších škamen soc.
školy, nemohu neuvést důkaz síly
novodobého h n u ti husitského. Opět
a opět. Proniklo i do edice Petlice
s připom ínkou oběti Jana Husa. A je
jích následků. C ituji z díla českého
básníka Eberhardta Hauptbahnhofa,
který v roce 1988 rozmnožil v edici
Petlice své verše. (Konkrétné z čtvr
tého oddílu sbírky, ze s. 63, báseň
č. 3):
Honem hydrant
Honem hydrant Hus nám chyt
Uhasme ho sčerstva
Chytne-li se toho lid
Začne páchat zvěrstva
Hasič Hasan hup
Hrdě vypjal trup
Hasil Husa hasákem
Polámal mu chrup
Ano, literatura krásného písem
nictví je pro novodobé hnutí husitské
zvláště důležitá l Např. prezident
Československa A. Zápotocký byl na
II. sjezdu čs. spisovatelů v roce 1956
prohlášen jim i za mistra literárního
umu krásného písemnictví. A proto
svým mravním cítěním je jako spi
sovatel nesmrtelný a ve významu
podporu stavitelů domů Božích. Od
leskem literatury — ovlivněné rudou
září — je při výstavbě Husových sborů
vysvětleno mnohé . . .

v cizích jazycích: v latině, starořečtině, staroslovénštiné, němčině, špa
nělštině a umělém jazyce “ urugalštině” . Jazyků je tedy celkem sedm,
čímž se částečné odůvodňuje název
sbírky. Podobné jako u Křesadlových
Aktuálním úkolem um ěni
prosaických děl, nepodobá se tato
je zabit nudu, stesk a
sbírka básní ničemu, co bylo v do
šedivost života.
hledné době v českém jazyce prvně
(K. Čapek — Marsyas)
vydáno doma či v exilu, neboť nemá
Řeč je sama duše a kultura národa, co dělat s opožděným dozníváním
praví dále Čapek ve své knize Marsyas, celosvětové novosurrealistické vlny
v kapitole Chvála české řeči. Její šedesátých let, jemuž je jinak dosud
zvučnost a m elodie dává svědectví o poplatna většina současné české
poetických radostech km ene... Tam, poesie, a nenavazuje ani na svazáckde skřípá a vrže řeč, skřípá a haraší kou poetiku let padesátých. Tím Křeněco v hlubokém b ytí lidu. Básník, sadlo opět láme zaběhanou konvenci.
podle Čapka, udávaje nejvyšši úro Sbírka se dělí na šest oddílů a je,
veň jazyka, udává zároveň nejvyšši dle autorovy předmluvy, jakýmsi prů
stupeň národního vědomi. Učiní-li řezem, či vzorkem jeho životního
řeč zpěvnou a líbeznou nebo zvučící básnického díla, převážně dosud
jako zvon či délovina, nebo je-li jeho nevydaného. Po form ální stránce jde
řeč jasná a moudrá, pružná, věcná o básně velmi dokonalé, často v roz
a lehká, logická nebo vzletná, vnuká ličných tradičních form ách, jako je
tyto ctnosti samotné duši národa; ale rondel, sonet, pantoum, atd.; obsa
praví čapek: je -li vaše mluva těžká, hově jde o kontem plativní lyriku,
zmatená, beztvará, obnošená a faleš zejména přírodní. Básně mají pří
ná, bud ie zlořečeni, n eboť jste se jemnou estetickou kvalitu a velmi
p rohřešili na duchovním b ytí národa. dobře se čtou. Č te n á ř, znalý KřesadTolik ča pe k o funkci spisovatele a lova prosaického díla, by mohl oče
básníka.
kávat básně sarkastické, bizarní,
Jak se to tedy má s naším národem, snad i blasfemické, apod., což v sou
odrazem jeho duchovního bytí, s jeho vislosti s údajem o přesných tradič
zpěvy? V Interview Zdeny Salivarové ních formách by m ohlo v jeho mysli
s Danielem Strožem (Západ 2/88) vyvolat představu čehosi v sousedství
uvažují oba, mimo jiné, o problémech francouzských dekadentů. O nic ta
vydávání poesie v exilu a o finančních kového však nejde. Zdá se, jako by
potížích vyplývajících z poměrně se v básních odrážela příjemnější,
nízkého počtu zájemců o ni. Daniel positivnější stránka autorovy povahy.
Strož se domnívá, že je-li poesie Básně mají jakousi zvláštní, uklidňu
nějak zprostředkovaná, recitovaná jící, lyricko kontem plativní kvalitu,
nebo zpívaná, je lidem stravitelnější; těžko slovy vypsatelnou, ale zřetelné
čist j i znamená zůstat s n i sám! A toho pociťovanou. V dnešní době, kdy
se lidé boji. Jak si tedy vysvětlíme, básníci předávají či vyvolávají spíše
že např. básně Jaroslava Seiferta, a to pocity a prožitky jitřící, nepříjemné,
1 před tím než dostal Nobelovu cenu, (vnikajílidem do útrob, říká D. Strož),
byly vždy brzo rozebrány, a že Seifert lze Křesadlovu sbírku uvítat a vidět
je čten, oblíben a ctěn převážnou v ní přímo psychoterapeutické vlast
většinou národa doma i v exilu? Řekla nosti a funkci. S touto uklidňující
bych, že odpověď je na snadě: záleží funkcí u moderní poesie by snad bylo
nejen na dosud zachované zpěvnosti možno nesouhlasit z nějakých akadea m elodičnosti naší řeči, nejen na m icko-teoretických hledisek, (vzpo
tom, jsou-li básně svobodně vydá meňme např. Václava Černého a jeho
vány, ale hlavně na tom, jak který kritiky Seifertova díla, i když později
básník s tím svým dokonalým nástro na ně změnil názor), ale z praktického
jem, m elodickou a zvučnou mateř čtenářského hlediska lze Křesadlovy
štinou, umí zacházet.
básně pouze doporučit. Ať však má
V
srpnu 1988 dostala se konečné kdo jakýkoliv názor na tento druh poe
na denní světlo útlá knížka básní sie, nemůže autorovi upřít alespoň
Jana Křesadla, zvaná Sedmihiásek, vynikající form ální talent, kterým se
za kterou nelze autoru zlořečit a se řadi po bok básníkům, jako byli Vrch
kterou se nemusí nikdo bát zůstat lický, Hora, Nezval a Seifert.
sám. Zatoulaný Sedmihiásek zpívá
Některé básně, uvedené ve sbírce,
lehce, zvučně i líbezné, a vřele jej jsou původně vloženy do autorových
čtenáři doporučuji. (Nakl. ROZMLU pros, částečně dosud nevydaných,
VY, 18 Church Hill, Purley, Surrey, jako např. německý epigram, citova
CR2 3QN, England, £6.00). Autor, ný jednou postavou v knize lfara
jenž, jak víme z tiráží jeho románů, guru, ohlášené u 68 Publishers na
není žádný mladík, vysvětluje v úvodu příští ediční období. Jediná báseň
s jistou ostýchavostí, že podlehl ná sbírky, která nemá přesnou formu, je
tlaku svých přátel a překládá čte ve španělštině. Je to výtvor magické
nářské veřejnosti poprvé výbor z toho, ho flašinetu nerudogenu, který v ro
co se zachovalo z jeho poesie.
mánu La Calle Neruda, rovněž ohlá
Sbírka obsahuje 61 básní, z nichž šeném na příští leta, generuje poesii
54 je českých a zbývajících sedm ve stylu Pabla Nerudy. Jde tedy vlast
J. Křížová

0 Sedmihláskovi

ně o parodii stylu známého chilského
‘nobelisty’ a komunisty, obdivovatele
Stalina a jeho režimu. O básních v la
tině a starořečtině se nemohu kom 
petentně vyjádřit.
Sbírka končí souborem dvaceti
sonetů. Ztéch prvních p ětjeform álně
italského typu, (na pět druhů rýmů),
a jsou označeny jako "poněkud surreálné". Nejde však o běžnou metodu
autom atického či poloautom atického
textu. Jde tu o visuálni představy
“ s u rre a lis u jic í” povahy, poněkud
jako na obrazech Paula Delvaux nebo
Dorothey Tanning-ové, které jsou
pak líčeny tradiční sonetovou fo r
mou. Nevím, do jaké míry je tato me
toda originální, ale zdá se, že alespoň
v české poesii nemá obdobu, nebo
aspoň není běžná. Dalších patnáct
sonetů je anglického typu (na sedm
druhů rýmů) a tvoří věnec sonetů,
(každý další sonet začíná posledním
řádkem předchozího, poslední, pat
náctý, se skládá z prvních řádků
předchozích čtrnácti sonetů), který
je jakousi emiqrantskou odpovědí na
slavný Seifertův Věnec sonetů. (Viz
dvojjazyčné vydání A Wreath o f Sonets, Larkwood Books, 68 Publishers,
1987). Tento “ Vzdorovénec", jak ho
autor nazval, je stejně form álně do
konalý jako Věnec Seifertův, a proto,
cítíme, má Křesadlo m orální právo
básníkovi domova odpovědět jako
mluvčí exilu. Patnáctý sonet Vzdorověnce zní:
Souzvukem věžoví se vzpíná
a dole pedál řeky hučí,
někomu chutná jak hlt vína,
někomu po octě a žluči.
Co je mi platna její krása,
když moje duše mrtví mi?
Odejdu raděj do zimy,
pryč od erárních hrnců masa.
Ach, na co je mi kamení,
byť staletími posvěcené,
kopce, jež sládnou zelení,
a květ, jenž s každým jarem vzniká,
a načechraná erotika?
To okupanty nezažene.
Otázka o tom, kam Křesadla zařa
dit, či jaký ismus mu přisoudit, je,
podle našeho názoru, nejen obtížná,
ale i irelevantní. Křesadlovy básně
mají charakter obecné poetický, jaksi
nadčasový. Svými přesnými formami
kotví až v renesanci, ale jsou v nich
postřehnutelné i vlivy pozdějších
slohových období. Snad by je bylo
lze označit jako novoklasické. Přitom
však nezapřou originální osobnost
svého autora a mají, při své rozma
nitosti, jednotný charakter.
Výbor je vhodné doplněn několika
příjemné laděnými, virtuosně jedno
duchými autorovým i kresbami, větši
nou jedním tahem, které odhalují
čtenáři další stránku Křesadlovy slo
žité umělecké osobnosti.

A ntonín MěSťan

“On Masaryk. Texts in
English and German”,
edited by Josef N ovák. N akl.
Rodopi, Am sterdam 1988, 398 s.
(S tu d ie n zu r d ste rre lc h ls c h e n
Phllosophle, sv. 13)

Dvě třetiny autorů tohoto sborníku
tvoří Češi. To nepřekvapuje, neboť
češtinu ovládají cizí odborníci jen
výjimečně. A přehlédnout celé životní
dílo T. G. Masaryka může jen ten, kdo
umí česky, neboť značný počet jeho
prací zůstal zatím jen v češtině. Je
to určitý paradox: zatímco Patočkovo
dílo nyní vychází péčí vídeňského
ústavu ve velkolepém výboru v něm
čině, nikdo se zatím neujal úkolu
vydat celé Masarykovo dílo v jednom
ze západních jazyků (nejspíš rovněž
v němčině). A přitom právě Patočka
v lecčems na Masaryka navazuje,
často se na něho odvolává a někdy
s ním polemizuje.
Vydavateli Josefu Novákovi, který
působí v Hoover Institution na Standfordské univerzitě v Kalifornii, se
podařil nesnadný úkol: přivedl ke
spolupráci odborníky z pěti zemí a ze
dvou světadílů. Spolu s rakouským
profesorem filozofie Rudolfem Hallerem pomohl rozšířit znalost proble
matiky Masarykova díla v západní
veřejnosti. Třináct textů je psáno
anglicky, čtyři jsou v němčině. To
znamená, že naprostá většina odbor
níků na filozofii, sociologii a p olito 
logii v západních a východních zemích
se může s výsledky nejnovějšího bá
dání o Masarykovi seznámit. D oufej
me, že kniha se dostane ve větším
počtu výtisků co nejdřív do Česko
slovenska. Neboť kde jinde by o ni
měl být větší zájem než v Masarykové
vlasti.
|-|

Svědčí o tom i nej novější, tři
náctý svazek studií o rakouské filo 
zofii, zcela věnovaný Masarykovu
dílu. H isto rici rakouské filo z o fie
počítají Masaryka mezi rakouské filo 
zofy — a tak zcela v neprávu nejsme.
Masaryk byl stejně jako většina Cechů
jeho generace do roku 1918 rakouskouherským občanem a vlastně všech
na jeho odborná díla vyšla do této
doby. Kromě toho napsal značnou
část svých filozofických děl německy
a v předmluvě ke své knize "Russland
und Europa” (Rusko a Evropa) z roku
1913 se sám označil za rakouského
profesora.
Daleko důležitější ovšem je, že
v Rakousku stejné jako jinde ve světě
je Masarykův vědecký odkaz i nadále
středem zájmu odborné veřejnosti.
V právě vydané knize vyšly stati 17
autorů. Některé příspěvky už byly
předtím otištěny jinde, například
Wellkův text o Masarykové filozofii,
Patočkův článek o duchovní krizi
evropského humanismu u Husserla
a Masaryka či Jakobsonova staťo ja
zyce Masarykových spisů. Naprostá
většina příspěvků však byla psána
Na okraj článku Vymknuta
přímo pro právě vydaný sborník.
Vydavatel knihy Josef Novák se za
z kloubů (Kmen č. 21)
bývá ve svém článku vztahem Masa
Kmen 8. 9. 88
ryka k Brentanově škole, pořadatel
Básník Karel Sýs ovládá vzácné umění na
knižnice “ Studie o rakouské filo so fii"
m íchnout jedním článkem vrstvy čtenářů zcela
Rudolf Haller píše o Masarykově
protichůdné: statí Vym knutá z kloubů (Kmen č.
teorii védy, Josef Froněk zkoumá
21) jistě pobouřil prudérní m oralisty (přímluvou
vztah jazykovědných strukturalistů
za chodskou kundičku), stoupence Charty 77
(polem ikou s Františkem Kautmanem a Karlem
z Pražského lingvistického kroužku
Peckou), zapálené ctitele přestavby v sovět
k Masarykovu dílu. Problém duše
ské kultuře (výpadem na Jevtušenka) i ctitele
u Masaryka a Patočky je námět pří
aktuálních próz a scénářů Radka Johna atd.
Pestrý kaleidoskop glos, postřehů, polemik,
spěvku Rogera Scrutona, Karl Schuhnápadů a výpadů má v la k sym patický a potřeb
mann se zabývá Husserlovým vzta
ný základní rys: otevřenost. Až příliš snadno
hem k Masarykovi, M ilič Čapek píše
jsme si zvykali v m inulé etapě na iluzi, že věci,
o kterých nemluvíme a nepíšeme, přestávají
o Masarykově personalismu, Jaromír
existovat — ať už jde o knihu, kterou nerecen
Daněk o jeho filozofickém humanis
zujeme, autora, kterého neuvádíme, problém,
mu a Milan Walter o problému m orál
který je nepříjemný. Kupodivu tuto taktiku “se
ky u Masaryka. Antonín Měšťan na
zdarem" provozovali i kovaní marxisté, tedy
materialisté a dialektikové. Sýsovi slouží ke cti
zval svůj příspěvek "Masarykova
jeho odvaha říkat věci, které nevyvolají nadšení,
cesta k Dostojevskému jako filozo
ale spíše podráždění a odpor. Dokáže napino
fo vi” , Jan M ilič Lochman zkoumá
povědět, že někteří chartisté se rekrutují z řad
Masarykův vztah k marxismu a Karel
bojovných dogm atiků padesátých let, že poštěkávání na naši kulturu se sam izdatových nadřa
Hrubý jeho vztah k Nietzschovi.
zených
a dom něle evropského nadhledu
V
oddílu, věnovaném sociologic motivujepozic
závist a zloba atd. Samozřejmě ne
kým a politickým otázkám, se J. C.
všechny Sýsovy argum enty možno a nutno p řij
Nyíri rozepsal o statistice sebevražd
mout, jeho glosy mají ráz provokující, chtějí
vytrhnout z lhostejnosti a vést k zamyšlení —
v Rakousku-Uhersku a o tom to pro
nebo i k polemice. Chtěl bych do nl pár slovy
blému u Masaryka, Zdeněk Suda při
vstoupit:
spěl statí “ Teorie národa v díle T. G.
Sýs právem vyčítá Karlu Peckovi, že nedovede
odpustit úspěch Formanova Amadea, ale sám
Masaryka a Emanuela Rádla", Ota
upadá
do obdobné superkritičnosti vůči prózám
Weinberger se zabýval funkcionalis
a scénářům Radka Johna
tickou teorií demokracie u Masaryka
V čem by nám všem měl být Karel Sýs vzorem
— to je jeho konkrétnost, jmenování pravým
a jiných autorů a Erazim Kohák si
jménem a naplno. Klidné m ohl, jak je v kraji zvy
položil otázku, jaký byl vztah T. G.
kem, polemizovat s "jedním c hartistou” a jedním
Masaryka k monarchii.
autorem samizdatové stati, mohl napsat, že “je 

den velký básník" má v pamětech “ krom ě nád
herných, zářivých m íst" i místa "uslzených sen
tim entálních stesků", vedle pravého zlata užívá
i falešného. Ne, Karel Sýs naplno jm enuje i po
rušuje tím náš pohodlný zvyk nepálit si prsty.
Kéž by našel následovníky.
Pokud jde o nekritizovatelnost, odkryl však
Sýs jen jedno její křídlo (těžko se kritizuji ti, kdo
v dřívějším období byli nějakým způsobem po
stiženi — Seifert, Skácel. Holub aj ). D ruhé kříd
lo, právě opačné, tvoří ti, kdo naopak v sedm
desátých letech zaujali klíčové pozice, vysoké
funkce, šéfredaktorská a jin á místa. Samozřej
mé je možno napsat, že se jim také občas něco
nepovede, ale to to tvrzení nesnadno nachází
cestu do tisku — a pokud ji najde, může autor
“ utrhačných řádek" čekat odvetu různého druhu
Doufejme, že nové dem okratičtější ovzduší na
šeho socialism u povede k tom u, aby nebylo nekritizovatelných ani nahoře, ani dole.
Sýsovi se nelíbí nedůvěra ke všemu o ficiá l
nímu v umění, která se až okázale na veřejnosti
projevuje. Ale nevychovávali jsme k této nedů
věře sami? Nerozdáváme české titu ly, státní a
jin é ceny až příliš benevolentně? Jsou vskutku
všichni naši národní um ělci — národním i, tj.
národu známými a jím uznávaným i? Nedostávají
se výroční ceny spíše podle soupisu fun kcí než
podle kvality vydaných knih?
To jsou otázky, které vyvolává Sýsova opráv
něná polemika se snobismem kořícím se všemu
zahraničnímu. Nahráváme mu často povážlivým
změkčováním norem.
ŠTĚPÁN VLAŠÍN

4. května měl v Cambridgi koncert
Karel Kryl.
Udělali jsme profesionální na
hrávku tohoto koncertu, a protože
je Karel Kryl nejzajímavějším
současným básníkem na české
scéně a zároveň vynikajícím inter
pretem svých pisní a poezie, roz
hodli jsme se tuto nahrávku publi
kovat. Je to jedinečný záznam.
Dvě kazety s nahrávkou koncertu 4.
května 1988 v Cambridge Multicultural
Arts Center — cena $15.00
O bjednávám ________ nahrávek po
$15.00, plus $2.00 manipulační po
platek.
Jméno __________________________

U lic e______________ bytu
Město

Zip Code

Odešlete tuto objednávku spolu s še
kem Cl "money order” vystaveným na
C S D C.
na adresu: P.O.Box 771, Cambridge,
MA 02140

Dopisy
Zneužitý Hus
Přes svó rozhodnuti, že nebudu, p o 
kud možno, písemně reagovat na
sebe větší nehoráznosti v tisku, se
musím ohradit vůči dem agogickém u
psaní jak je často používáno p. Křesadiem v jeho kritice "Marginaiia
k Jehličkovu H usovi" otištěné v Zá
pad č. 4, srpen 1988, m im o jiné hlavně
k větě: "Představa Husa jako dobrého
a směšného tlouštíka s bleskovic je
psychologicky a fakticky nepodlože
ná a zřejmě klukovsky zlom yslná."
Je-li pan Křesadlo hubenou tyčkou,
je to jeho věc, ale měl by si uvědomitk,
že takoví lidé b yli v Čechách v m en
šině.
Určitě nebyl podobným postavě,
ja k j i vytvořil náš velký um ělec-m aliř
Brožík: ten je j totiž maloval na zakáz
ku našim poskokům m ezinárodních a
p ro tikato lických kruhů. A pak tato
krásně vytvořená — idealistická p o 
stava askety, která mohla zpodobňovat jak Mojžíše nebo Pavla z Tarsu, či
jiné ho svátého, byla kopírována umělci jiným i a dokonce použita k brainwashing s patřičným textem ve škol
ních knížkách. Nenapadla l/ás nikdy,
pane Křesadlo, myšlenka, že by náš
národ nem ohl nikdy dobrovolně p ři
jm o u t ve své většině tzv. levicový
socialismus, jako že to udělal, kdyby
byl ve své většině katolickým, jakože
byl na počátku devatenáctého stole
tí a ovšem, celé osmnácté století, než
je j demagogové koncem 19. a začát
kem 20. stoletíodkatolizovali? Hlavně
tím, že se jim podařilo vytvořit velké
procento Jidášů, kteří b u ď za stříbrňáky, ale více za p olitickou moc
anebo slávu dočasnou prodali svoji
viru.
Jako laik říkám: Kdyby Hus zemřel
za pravdu Kristovu, určitě by dnes už
byl aspoň blahoslaveným neb svátým.
Bohužel, p o lo žil život za pravdu svoji,
jako rebelující kněz v obvinění, že
p řija l a šířil m yšlenky Johna Wicleffa
ač pravděpodobně on jen některým i
chtěl utvrzovat svoji pravdu. — Mohu
l/ás u jistit že nám českým katolíkům
h istorický Hus imponuje, i když se
m ýlil. Kdyby ti nedávní, samozvaní,
čeští husité b yli převzali jen nepatrně
z upáleného katolického kněze Jana
z Husince, b yli by p ři nejmenším c ti
teli. Pak by ovšem nem ohli znásilňo
vat a vraždit svoje vlastni národní
bratry. A ni ve století patnáctém, ani
dvacátém. Jan Hus se jistě obrací
v hrobě nad tím, ja k jeho jména bylo
zneužito. Ne katolíky, ale dem ago
g ickým i živly.
František Hašek, Kanada
ČeSI plši nevkusné články
Stydím se, když čtu v krajanských n o 
vinách ty nevkusné nekrology p. Šte
fana B. Romana co píšou někteří Češi.
Myslím si, že naši Moravané uctívají

p. Romana a jeho činnost pro Slováky
v Kanadě.
Podle všeho co jsem kdy slyšel o p.
Romanovi, byl to dobrý, šlechetný a
bohabojný muž. U Čechů dnes bohu
žel není žádný takový vlastenec jako
b yl u Slováku p. Roman. Není to tak
že ti pisatelé to Slovákům závidí?
Byl jsem m oc dojatý když jsem četl,
že on daroval 25 m iliónů dolarů na
chrám v Unionville, Kanadě a ještě
víc dojatý když jsem viděl obraz toho
chrámu. Bude to krásná památka.
Uctívám pam átku Štefana Romana
a já, jako Moravák, jsem rád, že byl
u Slováků takový vůdce. Zdá se bo
hužel, že m orální sila Čechů dnes je
tak slabá že nemůžou nic takového
očekávat a proto píšou do novin ta
kové nevkusné články.
F. Bača, USA

jíte, že jednoho dne budete muset,
lhostejno na kterém místě, zdravit
slušně: Zdrávstvujtě. Nevím ještě
mnohé jiné. A n i nevím, co Vás k Vaše
mu p ostoji vede. Možná vytvoříme
zcela novou koncepci života lidské
ho. Tak se pak právem bude jmenovat
— šibl ismus . . .
Jaroslav Švestka, Kanada

Depresivní odezva
Závěr článku Josefa Škvoreckěho
‘Déja vu II. anebo Circulus vitiosus',
uveřejněného v Západě č. 5/1988 na
mě zapůsobil dosti depresivně, škvorecký píše: 'Momentálně není české
umění zcela na zemi. Ale nebojte se,
zas bude, dokud bude existovat ta
paskřivá organizace nazvaná Kom u
n is tická strana Č eskoslovenska.'
Vždyť to vypadá, jako by si ten nový
úpadek skoro přál!
Chtěl bych v této souvislosti o cito 
Po komunistech tráva neroste
V
čísle 4, ročník 10 jsem četl od vat m yšlenku z příspěvku pražského
disidentského novináře Jiřího Dienstpana Stanislava Reiniše "Smrt bez
biera, který tento autor nedávno na
barvy, ch uti a zápachu." Plně s nim
souhlasím, píše naprostou pravdu — psal pro jeden am erický časopis.
Dienstbier píše: ‘Pro obyvatele zemi,
úplná katastrofa — soudruhům ko 
v nichž vládnou kom unistické strany,
munistům stačilo doposud 40 let vlád
není p rakticky účelné stanovisko,
n utí a jak jsme dopadli. Jedno pěkné
že komunism us nemůže být reform o
české přísloví, to jsem často slýchá
ván. Pokud se takový názor prosazu
val na pracovištích "Kam vstoupí ko
je, je zdrojem rezignace — stejně
munista sto let tráva neroste."
v brežněvovském Sovětském svazu,
J. Novák, Rakousko
Gierkově Polsku jako v Českosloven
sku po porážce Pražského jara. Jedi
Oblíbené články Skvoreckého
nou sm ysluplnou perspektivu posky
Rád čtu články pana Švoreckého,
zejména se m i líb il ten o Vinohrad tuje přesvědčeni, že reformován být
ském divadle a o tzv. "narovnáni vzta m usí.'
Je to vlastně paradox, ale pokud
hu s rep ub liko u" (podepsáni loajál
má Diensbier pravdu (a já se dom ní
nosti s Husákovou vládou).
vám že ano) vyplývá z toho, že závěry
P. Šiblo, Rakousko
toho druhu, k jakému ve svém článku
dospívá Josef Škvorecký, vládě ko
Dik za Západ
m unism u ve východní Evropě vlastně
Zdravím l/ás upřímně z našeho kraje napomáhají!
Prostě se m i zdá, že skutečnost je
a děkuji Vám za pomoc. Pán Bůh za
plaťza vše, co pro nás přinášíte. Je to leckdy složitější, než jak j i někdy vidí
velmi těžká obětavá práce pro celý časopis Západ.
Češi a Slováci na Západě by se asi
národ. Vše m i došlo v pořádku a bez
také m ěli zbavit názoru, že ‘p řevážná
závad. Můžete zaslat i starší čísla
Západu.
většina lidí, kteří m ěli nebo m ají v záj
B. P., Československo mu zm ěnit postoje československé
vlády k lidu, práskla do bot, takže
Panu Schieblovi
Moc Vám děkuji za Váš dopis, (Západ těch odvážných s nepokřivených
(v Československu) m oc nezůstalo'
5/88 s. 32.) kterým jste tnul do živého.
Opravdu, pěkně a upřímně jste to na (viz dopis Gustava Nesta v témže
psal. Doposud jsem se m ylně dom ní čísle časopisu Západ). Představa, že
val, že pro obhajobu upravenectví v Československu žije dnes jenom
neexistuji žádné argumenty, přede 'sběř' a že většina ‘charakterních’
vším ne m orální argumenty. Vy jste a ‘kvalitních’ Čechů a Slováků utekla
však přece jen důkaz podal. Dokonce na Západ, je přece zcela absurdní!
Václav Písecký, Velká Británie
jste rozmetal tvrzení našich předků,
že nelze být jednou zadnicí na dvou
posvíceních. A to vše jste tak krásně
Odpověď na dopis V. Piseckého
vypsal s vehemencí přim o vnitrác- Kdybych si nějaký úpadek českého
kou . . .
umění přál, nedělal bych, co dělám
Pravda, nevím přesně, kdo jsou celý život. Zakončení mého článku je
"požidovštělí Tataři", ani netuším, ironické a je výrazem frustrace, nikoli
kdo je "řádný občan ČSR", když vět radosti nad tím, co Kom unistická
šina národa je alespoň m lčky p ro ti strana dělá české kultuře.
státní. Nevím také, jak to, že se nebo
Pokud jde o pragmatické úvahy

přítele Dienstbiera: pomáhá oku
pačnímu režimu spíš říkat pravdu
o komunismu, nebo šířit o něm iluze?
To si musí rozhodnout každý sám.
Že komunismus je natrvalo nereformovatelný, je, myslím, po zkušenos
tech dnes už víc než sedmdesáti let,
jasné. Jistě, na nějakou dobu se věci
uvolní, "reform ují se” , ale pak se zas,
jako jojo, všechno zřítí dolů. “ Nahoru
a zase dolů loď se s námi houpá,” jak
se zpívalo ve starém šlágru. Věděl to
už starý teoretik demokracie a kritik
systémů jí nepřátelských hrabě de
Tocqueville, jenž v první půli 19. stol.
napsal: Absolutis tické systémy zůstá
vají silné, dokud jsou absolutistické.
Sotva se začnou reformovat, je s nim i
konec. Jenomže zároveň se nemohou
reformám vyhnout, jinak exploduji.
Není to snad značné přesný popis
vývoje komunismu dávno před tím,
než kom unism us znešvařil svět?
Ostatně přítel Písecký v jiném svém
článku sám cituje, co si o komunismu
myslí dnešní mladá generace v Česko
slovensku: Kom unistická strana Čes
koslovenska, strana zko ru m p ova 
ných úředníků, která za léta své m oci
pošlapala a zneužila nejvíce ze všeho
své vlastni ideály, strana klamu, p od 
vodu a nestoudných lži, svou hru o
lepším světě, spravedlivém rozděleni
statků a svou roli ochránkyně zájmů
pracujícího lidu u tohoto národa de
finitivně dohrála. Nikdo nikdy už
neuvěří v je jí dobré úmysly a snahu
něco změnit. Aby udržela svou ne
udržitelnou moc, bude vládnout čím
dál hruběji. Její konec to jen uspíší.
To je citát z prohlášení skupiny České
děti, který tahle státem nepožehnaná
organizace mládeže vydala poté, co
estébáctvo, vodními děly proti dět
ským kočárkům, oslavovalo 28. října
t.r. sedmdesáté výročí založení naší
republiky.
Komunismus, jako každý totalitní
systém, se prostě zreformovat nedá;
reformovatelná je toliko demokracie,
komunismus je pouze, jako podobně
nezreformovatelný feudalismus, tu
snesitelněji, tu nesnesitelněji, podle
toho, je-li u vesla Stalin nebo Kadár.
Kdyby některý kom unistický stát p ři
pustil existenci a rovnoprávnost i ji
ných politických stran, nebyla by to
už reforma, nýbrž konec komunismu.
T otalitní systém odvozuje své jméno
od koncepce totální moci, tj. moci,
o niž se strana moci s nikým nedělí,
jak to otevřeně vyjádřil Benito Mussolini, od něhož jméno "tota litní” sys
tém taky pochází. Když o mnoho let
později Generál Franco připustil exis
tenci jiných a rovnoprávných stran,
fašismu ve Španělsku odzvonili.
Pokud jde o dopis pana Gustava
Nesta: je to dopis čtenáře, a jeho otiš
tění neznamená, že se s ním redakce
ztotožňuje. Čtenářské dopisy jsou
v první řadě dem okratickou výzvou
k diskusi.
Josk Škvorecký

Odrůda upravence
D iky za články pánů Puldy a Jareše
v rubrice Věda, Západ 5/88. Kéž by
odbornici nepolevili v dopisováni.
K dopisu J. Schiebla — Západ 5/88:
Pan Schiebl je gramotný. N aučil se
psát a čist. Podivuhodný úspěch —
vzhledem k tomu co dokáže napsat.
Upravenci, upravenci... , kdo všech
no to s Vámi pluje na lo d i plné lidské
neslušnosti.
Jiří Kučera, Kanada
Každý má své hrdiny
Panu K. M ikulashoví bych se chtěl
jako Čech om luvit za celkem hloupou
repliku od pana Ivana Svitáka a panu
Svitákovi bych chtěl připom enout, že
se třeba Slováci vyrovnali s existenci
svých hrdinů jako Jan Jesenius, Štefanik nebo Gabčík, jejichž význam
dikybohu přesáhl federativni repub
liku.
Jan Čurda, Německo
Jazykový ‘fajnšmekr’
Čeština, jak ji rozmanitě deformuje
Ota Ulč, je pro mne nesnesitelná.
Mám s tím potíže, neboť se vždy do
haduji, zda je to vlivem ruštiny nebo
čínštiny. Asi čínštiny, neboť reportáž
z již n í Číny byla pro mne jazykově
zcela nepřijatelná. Moje čínská žena
m luví lépe česky než Ota Ulč, který
asi ve svém p otvořeni rodného jazyka
vidi něco zajímavého. Snad víte, jak
je čínština p rim itivn í a naprosto ne
vyvinutá, to však neni důvod k ničeni
češtiny. Musím poslouchat české
vysíláni BBC, ta spousta chyb mne
denně již dost zničí. Vy ostatní v Ka
nadě jste však Ulčovým deform ová
ním jazyka nadšeni, tudíž m i nezbývá,
než kapitulovat, jsa v menšině.
J iří Stárek, Rakousko

čitanim Západu móžeme len ziskať.
Edita Mikulash, Kanada
Obdiv Vladlmfře
Děkuji vám za výborný dvouměsičnik a p řeji Vám i nám, aby Vám to šlo
stejně dobře i v roce 1989.
Mám také otázku — myslíte, že by
někdo třeba já měl poslat p a n u T á 
borskému flašku a požádat h o,'ab y
bojoval v polem ice namísto uraženou
ješitn osti — perem (Je m i jasné, že
pro ti panu Škvoreckému to neni jednuduchá záležitost, ale vždyť nikdo
nemá život jednoduchý).
Za dobu trváni Západu napsal
mnoho pěkných věci a tak nějak nám
schází. Je škoda, že se tak moc o d 
mlčel pro skoro nic.
Dále prosím, vyřiďte p a n i Vladi
míře Burke m ůj neskonalý obdiv a a ť
prosím Vás píše a píše a piše. Její
nejhezčí článek byl ten, který napsa
la, když je ji český korektor byl na
dovolené. Jestliže je j pošle na trva
lou dovolenou každý je ji článek budu
čist ne dvakrát, ale 10x a pokaždé se
pobavím.
J iři Jehlička, Kanada

K výuce češtiny u dětí
Váš časopis se m i lib í natolik, že uva
žuji i o doživotním předplatném, zatím
však na to nemám.
Coby osoba, zápasící denně se
třem i dětm i ve snaze zabránit tomu,
abychom se doma dorozum ívali sty
lem Neandertálců z film u "Quest for
Fire", jsem článek Jiřího Krupičky
přečetla se značným potěšením. N i
kdy jsem se nesnažila form ulovat dů
vody, proč chci, aby moje děti uměly
nejenom česky mluvit, ale také čist
a psát, pro mne je to záležitost na
prosto samozřejmá a snažím se toho
dosáhnout vzdor shovívavým úsmě
Čtením Západu lze získat
vům, udivenému krouceni hlavy,
l/áá časopis nás pobaví, poučí a ob otevřeným posměškům a argum en
čas vyprovokuje, čo svědčí o jeho tům typu: ‘‘Vždyť to k ničemu neni!"
dobréj úrovni. Jednotu názorov v tlači ze strany krajanů. Vy jste to vyjádřil
sme poznali v Československu. A j po velice pěkně: jde Vám především o
20-ich rokoch si památám, že sa to budoucnost českého jazyka a litera
váčšinou nedalo čitať. Upravenci tury mimo Československo, o kvalitu
a zrušenci tvrdia, že status quo trvá vzájemného vztahu a porozum ěni
dodnes. Ruku na srdce, kol’k i z nás mezi rod iči a dětm i a o vypěstováni
vynadali redakcii Pravdy, Rudého vztahu našich potom ků k zemi našich
Práva, atď. za frázy, polopravdy a ne předků. Na poznám ky ve stylu "Co
pravdy?
z toho budou děti m ít?" odpovídáte:
V Kanadě i inde máme záplavu do "Po m ateriální stránce nic, tak jako po
brých i m enej dobrých publikácii, a přečteni dobré knihy či p ři poslechu
čitanie nie je núdza, i napriek tomu pěkné h udby." Musim se přiznat, že
sme si objednali Západ. Vypťňa určité tak jednoduchý, ale účinný a samo
medzery: politika m im o vlasti očami zřejm ý argum ent mne nikdy nena
našinca , kultura a život krajanov, padl. Po přečteni Vašeho článku jsem
a zároveň nás udržiava v kontakte se rozhodla p ře jit od praxe k teorii a
s vývojom našich jazykov. Rušit'před nad problémem češtiny v cizině také
platné kvalitnej publikácie len pře trochu hloubat.
nezaujimavosť jedného priezkumu, Usoudila jsem, že nejdůležitějši je
"potrestat"’ redakciu pre to, že ob pravděpodobně důvod druhý. Vytvo
jektivně vytlačí protichodné či nepo řeni dobrého a kamarádského vztahu
pulárně názory jednotiivcov, je pri- v rodině je ideálem skoro všech rod i
najmenej povrchné rozhodnutie. Za čů a také touhou mnoha, hlavně pu
myslíme sa prv, nežsí Západ zrušíme. bertálních děti. Často se to však ne
Ako odchovanci Pravdy, ktorú sme podaří, a to i v rodinách, kde všichni
sotva m ohli b ra ť vážné, zistime, že m luví stejným jazykem.

sovětského centralismu. Právo jed 
Pokud nám záleží na češtině a na
české kultuře, můžeme ze svých děti notlivých zemi na odtržení, které kd y
vychovat přinejmenším lidi, kteři se si proklam oval Lenin, a které bylo
za nás a za náš český (slovenský) od samého začátku myšleno jen jako
ozdoba sovětské fasády, mělo být
původ nestydí, v lepším případě jsou
na to všechno dokonce i hrdi. Roz i ve své dekorativní funkci zrušeno.
Takovéto utažení šroubu státního
hodně zde však nemám na m ysli ně
centralismu se dosti značně tluče
jaký "upravený" vztah k zemi našeho
mládí, ale spíš prohlášeni Rafaela s velikým i plány na decentralizaci
Kubelika, který "svou vlast nosí v srd ekonomiky, prohlubováni dem okra
ci". Našim cílem by mělo být to, aby cie, atd. atd.
Zdá se, že zde máme zatím nejnaši starou vlast nosily v srdci i naše
děti, a naši jedinou odměnou bude pádnějši důkaz toho, že "perestrojka "
pocit uspokojeni nad tím, že jsme i "glasnosť ", byly zjednány jen jako
dětem dali něco, co jim absolutně služby sovětského imperialismu, aby
nem ohl dát nikdo jiný.
mu uklid ily jeho dom ácí Augiášův
I
když je Československo snad je  chlév a on pak m ohl vystupovat o to
dinou zemí na světě, kde exilová na agresivněji navenek. A také, že i na
kladatelství vydávají daleko kvalitněj dále p la tí rozdíl mezi p olitickou svo
ší literaturu než nakladatelství dom á bodou a p olitickou diktaturou, chá
cí, mám neblahé tušeni, že všechny paný již od doby Herodotovy jako
rozdíl mezi Západem a Orientem.
tyto knihy vydáváme jenom sami pro
Karel Hykel, Kanada
sebe a pro stále nové vlny emigrantů,
bohužel, n ikoliv však pro naše děti.
To je také jediný bod, v němž s Vámi, Nevolnost z J. Schiebla
pane Krupičko, nesouhlasím. Budouc Oháníte se nějakou fikcí, co prý nás
nost české literatury mimo Česko tu v Kanadě čeká, až se nějací požislovensko nezávisí na tom, zda naše dovštěni Tataři ujmou moci. (Západ č.
děti budou či nebudou m luvit česky, 5/88) A proto vy, statečný, hrdý Če
neboť od m luveni ke čteni je cesta choslovák si chcete zachovat občan
ství. Nevím, co to má společného
značně dlouhá.
Neklesejme na duchu a nedělejme s úpravou vztahů. Čechoslováky zůstá
to, co doporučuje Matuška na desce váme i když si zachováme alespoň
Suprafonu a co s nadšením pěly čes trochu cti.
Muselo být veselé, vidět vás po va
ké dítky v americké škole: "Hoďte
pane učiteli, flintu do žita!", neboť šem zdařilém útěku na západ. Anebo
vzdáme-li to předem, nebudeme mít jste tak moc neprchal.
S úctou k "Západu", který dokáže
úspěchy stoprocentně žádné. Nevzdáme-li to, rozhodně nebudeme se ovládnout a tisknout i vás.
Augustin Řehák, Kanada
mít úspěchy stoprocentní, ale p ři
nejmenším se nám snad podaří vy
pěstovat u d ěti ke všemu českému Uznání hodnot rodinné školy
i slovenskému dobrý vztah. Jelikož Ráda bych poděkovala p. L. Procház
některé exilové knížky jsou tak dobré, kové za uznání hodnot rodinné školy
že byly přeloženy i do jiných jazyků, v jejím článku "Poznámky k eminacije možné, že po nich naše děti sáhnou paci v Č echách" (Západ č. 5/88).
Jsem vděčná všem učitelkám "m é"
třeba v němčině, angličtině či fran
couzštině a budou mít dobrý pocit Soukromé odborné školy dr. Jany
z toho, že je napsal Čech. Takže bu Zátkové v Č. Budějovicích za široké
doucnost naši literatury v cizině zase a praktické vzděláni, kterého se mi
přece jenom tak černě nevypadá, což v těsně předválečných létech v této
bude hlavně zásluhou spisovatelů škole dostalo.
Jak důležité bylo v A ustrálii v začát
jako Milan Kundera, Josef Skvorecký,
Jan Procházka, Pavel Kohout a Vla cích vařit úsporně s ohledem na výži
dim ír Škutina. O to, že ani česká vu, umět ušit, přešit a spravit.
Vlasta Baboučková, Austrálie
písnička nezahyne, se zase postaral
Waldemar Matuška. Filmové uměni
bují ve Švýcarsku a v Kanadě. Takže Československé perličky
si myslím, že můžeme mít všichni do V poslední době jsem měl o srandu
cela dobrý p ocit z toho, že jsme Češi postaráno: začalo m i hučet v předním
a že se nám podařilo vzdor všem zá kole (Lady). Vyhodím to první, kužekonům pravděpodobnosti dosáhnout likový ložisko, omeju a koukám — je
toho nepravděpodobného: že česká v prděli. I volám do Lada servisu —
kultura v cizině nejenom nehyne, nezlobte se, nemůžeme, jelikož ne
máme. Volám do záručního Lada ser
ale dokonce i úspěšně rozkvetla.
Jiřina Kokešová, USA visu — nezlobte se, nemůžeme udělat
jelikož nemáme, ale zkuste to v p ro 
Rozporná glasnosť
dejnách M ototechny. Tam stejná
Povážlivě bere za své opět jedna le písnička: nemáme, ale vedeme,
genda. Totiž ta o Gorbačovově spasi- máme jen to větší. Já na to: potřebuju
teistvi.
to m enši — nezlobte se — klídek —
V
souvislosti s nedávným statečnemáme. I volám kumerádovi: heleď,
ným činem estonského parlamentu kdysi js i m i říkal, že máš někde znávyšlo najevo, že se v Moskvě připra m ýhol? Večer volá zpět: sehnal jsem
vovalo ve vši tichosti zásadní utuženi ho a posilám ! Mezitím se stal zázrak:

slečna z M ototechny volá: právě jsme
dostali, přijeďte si! Říkám, Ježišmarjá,
já už to k vám dnes nestihnu! A další
zázrak: tak já vám to schovám u p o 
kladny do zítřka! D ruhý den jedu
s manželkou pro něj a cestou říkám:
Kup děvence nějakou čokoládku za
to, že se mnou vůbec m luvila — a ž e '
dokonce i schovala, zajisté si j i za
slouží! Zastavuji před velikou sam o
obsluhou a manželka se vraci, po od
stáni fronty na košíčky s tím, že ne
m ají ani kousek čokolády, jen obrov
ské bonboniéry za fůru peněz. Že si
vymejšíím? ale kdepak, to je realita
toho zkurvenýho plánování, kom plet
ního postátněni a bezkonkurenčnosti.
Tak teď mám jedno nedostatkový
ložisko navíc a vo to míň prachů v kap
se, zato ale možnost pom oci někomu,
až se bude hroutit, zvláště před dovo
lenou . . .
Ještě jsem v životě nezažil co o le
tošních prázdninách: Sudeťáci. Ti
se sem vrátili i se svejma dětma. A opět
obsadili Sudety. Jen se snad nesměj
natrvalo přihlásit, ještě nenosej dirndly i bílý fuse kle, ale jsou ausgerechnet
ti sami! Uáe je u nás lepší a tak vykupujou tu i hořčici, ocet, o knedlíkách
v prášku, chlebě, ovoci a zelenině
nemluvě . . . Je to druhá okupace.
Nebo kolikátá? V Krkonoších česky
neuslyšíš.
Vybuchujou u l/ás taky barevný
televizory, i v klidu, když jsou vypnutý?
Teď má vyjet další zázrak: nová Ško
dovka za Kčs 84.500 — a ani ten vo
lant na tom není náš! A si mám maras
mus: mozek mi oupině vypíná, když
vidím, jak dovážíme auťáky z Polska
a hlavně z Rumunska, tedy ze zemi,
kde za dob našich tatínků, tedy Tatro
vek, Zetek, Jaw, Škodovek, Aerovek
a Waltrovek, když tam tudy kdysi p ro 
jížděli, obyvatelé těchto zem i skákali
se strom u a utíkali se podívat, jakej
to kočár bez k o n i kolem jede . . . A
tyto země dnes vyrábějí v licencích
auta s daleko vyššími param etry než
m y .. .
J. B., Československo
Vážená redakce Západu.
Děkuji za zveřejněni mého diskus
ního příspěvku “Hus a ti ostatní"
v 6tém čísle Západu. Měl bych však
k tomu jednu připom ínku. Ve třetím
sloupci na straně 22, patrně přehled
nutím sazeče, ve dvou po sobě násle
dujících větách vypadly jejich části
a tim věty ztratily smysl. Nechci vy
padat jako nějaký hnidopich a nebo
puntičkář, ale protože se mě jeden
známý již ptal na správné zněni oné
pasáže, myslím si, že alespoň pro ty
čtenáře, k te ři se o tuto diskusi zají
mají, by se měla zveřejnit oprava.
Věty m ají znit takto:
Jak arcibiskup, Konrád z Vechty, tak
i “ Král Václav IV. byli odevšad vyzý
váni, aby proti Husovi zakročili. Ale
ani” jeden z nich na tyto výzvy nerea
goval.
Vypuštěné části vět jsou v uvozov
kách.
James V. Jakoubek

