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Československo

Richard Drtina

Zpráva z republiky o průbéhu revoluce
Přináším vám zprávu skvělou: 
Boži mlýny už zas melou!
Jiří Suchý

A tak jsem sedl do letadla a letěl do 
Prahy využívaje zimní přestávky mezi 
semestry, abych ještě zažil první tý
dny československé spořádané a sa
metové revoluce a viděl, co se dá, 
včetně léta neviděných blízkých i přá
tel.

Letiště v Ruzyni působilo skrovně 
i trochu zanedbané. Také první dojmy 
z jízdy do centra Prahy byly spíše de
prim ující obrázky devastovaného 
prostředí, budící pocity přinejmen
ším smíšené, o vzduchu raději ne
mluvě.

A přes to vše tu už je něco slibného 
a nadějného. Vědomí, že se tu ode
hrálo povstání velice civilizovaného 
charakteru, které smetlo mocenskou 
špičku a vládu těch, kteří tuto vždy tak 
krásnou zemi po čtyři desítky let bez
duše a tupě devastovali. Je tu vědomí, 
že listopadové povstání otevřelo no
vou dobu, že nastal dlouho kýžený re
voluční proces úplné změny systému, 
že se vrátila svoboda a s ní i vláda ro
zumu. Lidé na chodnících, v tramva
jích, v metru i v restauracích vypada
li trochu unaveni, ale zároveň sdílní, 
v dobré náladě a spokojení, že tu 
změnu a naději dokázali přivodit.

Václavské náměstí neslo ještě sto
py povstání v podobě různých nápisů 
na zdech podchodů jako: Lidé, na
přimte se! Pryč s komunisty! Vláda — 
demisi! Havel na Hrad! — Našel jsem i 
nápis v angličtině, který proletěl zá
padním tiskem: "Iťs over, Czechs are 
free!" na zadní stěně novinového 
Stánku na Václavském náměstí, kou
sek nad Jindřišskou ulici.

Pomník svátého Václava či jeho 
podstavec byl polepen obrazy T G. 
Masaryka a Václava Havla, byla tu i 
fotografie A. Dubčeka. Na budově 
Národního muzea visel velký čs. stát
ní znak, ten původní, bez hvězdy sa
mozřejmě, a na něm nápis: "Havel — 
prezident". Obrazy Václava Havla by
lo vidět všude. Probíhala právě prezi
dentská kampaň. V podjezdu u Hlav
ního nádraží byl na zdi nápis: "Vidím 
Havla na Hradě.-Libuše."Jindezase: 
“ Nechceme šaška, chceme Vaška.”
— “Václav Havel — záruka svobod
ných voleb.”

Na různých plakátech bylo možné 
číst i hesla jiného druhu, svědčjcí o li
dovém vtipu a tvořivosti: Lepší boty 
od Bati nežli sako od BiTaka. — Od 
koryta ke korytu a to chtěli autoritu.
— Dejte šaškům rolničky! — Tak

dlouho jsme rozvíjeli socialismus, až 
jsme se stali rozvojovou zemi. — 
Chceme novou stokorunu — sundej
te z ní vraha! (Nápis z demonstrace 
studentů týkající se nové stokoruny 
s portrétem Gottwalda.)

Zastavuji se v budově Občanského 
fóra na Jungmannově náměstí, pře
dávám finanční podporu sebranou z 
výnosů přednášek i darů solidárních 
montrealských emigrantů a organi
zací jako je Čs. sdružení i Sokol a Cs. 
společnost věd a umění; podporu 
jsme dříve posílali do Stockholmu a 
odtud do Prahy přes Nadaci Charty 
77. Přináším i načatý překlad americ
kých demokratických pravidel par
lamentního jednání a zakládání stran, 
volali po tom totiž vzahraničním vysí
lání. Správní ředitel Občanského fóra 
J. Urban to velmi vítá. Dává mi od 
příštího rána kancelář a písařku, 
abych mohl překlad dokončit. Vydají 
ho pak tiskem. Předávám mu i dopis 
od předsedy Čs. sdružení v Kanadě. 
Dobré kontakty jsou navázány. Další 
pomoc Občanskému fóru v Praze od 
čs. exilu v Kanadě, jmenovitě Čs. 
sdružení, pak přichází koncem ledna, 
kdy předseda Miloš Šuchma posílá 
po prof. V. Ficovi balík kanadských 
volebních zákonů a stanov politic
kých stran. Další člen ČSK John Há- 
sek z Toronta tu zatím organizuje pro 
čs. vysokoškolské studenty kanadské 
učitele angličtiny. Svobodu lze někdy 
dobýt docela rychle, ale demokracii a 
demokratické myšleni i jednání se 
musí lidé často dlouho učit. Tenhle 
druh pomoci je velice vítán, jak jsem 
zjistil z rozhovorů s členy Občanské
ho fóra, zato nejsou nijak vítáni různí 
emigrační mesiášové, kteří přicházejí 
s paternalistickými recepty a zaruče
nými radami, jak se má co zařídit, ač 
tu desítky let nežili a navíc se vehe
mentně dožadují audiencí u prezi
denta nebo ministra zahraničí nebo u 
obou. Občanské fórum není chudé na 
expertízu, má svůj “ brain trust" a v 
něm lidi jako je prof. Zdeněk Jičínský, 
dnes poslanec Federálního shromáž
dění, nebo Petr Pithart, dnes hlavní 
mluvčí Občanského fóra, oba exper
ti na právo i politiku.

V pátek 29. prosince spěchám mezi 
zástupy Pražanů na Hrad. Koná se 
volba prezidenta. Stylová architektu
ra Malé Strany poskytuje co chvíli 
krásné pohledy navzdory občasným 
lešením a místy opadalé omítce. Rád 
zjišťuji, že Praha je stále krásné měs
to, jako dívka, kterou vyvedli z vězení, 
ušmudlaná a odřená, ale pod ušpině
nými šaty prosvitá nevšední, jemná 
krása.

Čerstvé zvolený československý 
prezident Václav Havel — po dlouhé 
době opět osobnost s vysokým mo
rálním kreditem a inteligencí — má 
krátký projev z balkónu na třetím ná
dvoří. Slibuje, že dovede národ ke 
svobodným volbám. Uděláme to dů
stojně a spořádaně, říká, abychom 
nepošpinili tvář naší revoluce. Lidé 
pláčou radostným dojetím.

Za zmínku stojí Havlův přistup k 
prezidentskému úřadu. Tvrdí, že jej 
přijímá jen přechodně, do voleb. 
(Doufám, že ho pak přemluví.) Jezdí 
v obyčejné fiatce a bydlí dál ve svém 
bytě na nábřeží. Večer po volbě byla 
veselice, ples národního porozumění, 
na Staroměstském náměstí. Nový 
prezident přišel zcela neformálně, v 
bundě a manšestrákách, pobavit se 
mezi lidi. Mnohý svůj neformální pro
jev končí slovy: Tak ahoj! Na jednu ta
kovou neformální schuzku jsem se 
dostal v sobotu 13. ledna odpoledne. 
Konala se v Polském kulturním stře
disku na rohu Václavského náměstí a 
Jindřišské a veřejnosti nebyla ozná
mena. Prezident Havel tam přišel na
rychlo pozdravit kamarády-disiden- 
ty, členy Česko-polské solidarity, s ni
miž se dříve scházel tajně, například 
na Krkonoších. Tři fiatky přirazily k 
chodníku v Jindřišské, vyskákali hoši 
z tělesné stráže, s nimi prezident Vá
clav oblečen v bundě jako ostatní, a 
klušou do střediska. Uvnitř pozdravil 
kamarády, jeden z nich ho vítá oslo
vením “Vašku". Prezident Vašek krát
ce vysvětluje, že má teď dost povin
ností se státnickými záležitostmi, 
schvalováním nových zákonů a že 
všechny zdraví a přeje vše dobré. 
Končí pozdravem "Tak ahoj” a už za
se kluše k autu. Téhož odpoledne pak 
přijímá na Hradě formální návštěvu 
pana Adriessena, viceprezidenta Ev
ropského společenství. — Jsem zvě
dav, zdali ze své prezidentské funkce 
vytěží v budoucnu další absurdní hru. 
Je to velmi pravděpodobné.

Revoluce zatím spořádaně pokra
čuje. fiíkají jí také sametová, nebo 
dokonce něžná, což pokládám až 
za přehnaný český lyrismus. Začala 
přece velmi krutým policejním ma
sakrem dem onstrujících studentů 
na Národní třídě 17. listopadu večer. 
Byly použity i obrněné vozy a spe
ciální čety pendrekářů. Přibližně 
150 studentů a studentek bylo zra
něno. Někteří i velmi těžce. Ještě v 
lednu bylo osm mladých v nemoc
nici na následky otřesu mozku. Po
dle informace je jedno děvče ochr
nuto od pasu dolu následkem pora
něni míchy úderem do krčních ob



ratlů. Mocipáni se hodlali udržet. 
Mladá generace však už nechtěla žít 
svůj život ve lži.

Na masakr odpověděli studenti 
protestní stávkou, k níž se přidala 
všechna pražská divadla. JUž v létě 
rychle rostl počet podpisu ma ma
nifestu Několik vět a na postih ně
kterých umělců režimem odpovědě
la bojkotem Čs. filharmonie v čele 
s V. Neumannem. Divadla uváděla 
hry útočící na držitele moci. Doba 
zrála. Kulturní inteligence byla opět 
v čele.) 19. a 20. listopadu vykročili 
do ulic Pražané. Brzy se přidal celý 
národ. Moc pendreku padla. 17. lis
topad se dosud vyšetřuje. Bývalý 
pohlavár KSČ, člen předsednictva a 
údajně Jakešův korunní princ, Miro
slav Štěpán, je od 23. prosince ve 
vězení. Obvinění zní: zneužití moci 
veřejného činitele. Jako šéf KSC 
města Prahy dal pokyn policii. Poli
tický zástupce velitele SNB města 
Prahy, plukovník Bečvář, spáchal 
začátkem ledna sebevraždu.

Noviny jdou teď na dračku. Po 
desáté hodině už žádné neseženete, 
leda Rudé právo. I to se vylepšilo a 
nemá už světový formát. Zprávy bě
ží jedna za druhou. Jakoby dějiny 
doháněly, co po léta zameškaly. Ja
keš, Štěpán a Bil’ak jsou vyloučeni 
z KSČ. Na BiTaka je podáno trestní 
oznámení za čin vlastizrady — za 
pozvání cizích vojsk do ČSSR v srp
nu 1968. (Na mnoha nárožích je vy
lepen plakát s prohlášením nestra
níků, kteří protestují, že byli Jakeš, 
Bil'ak a Štěpán posláni do jejich řad 
a žádají o jejich navrácení do řad 
KSČ, kam bytostné svými činy patří.)

M inistryní spravedlnosti české 
vlády je dr. Burešová, dříve obháj- 
kyně disidentů. Dosavadní prokurá
toři jsou zbavováni své funkce.

Ve federálním shromáždění i ve 
vládě mají už jasnou většinu neko- 
munisté. Jsou zrušeny milice i stát
ní tajná bezpečnost. KSČ odevzdá
vá budovy svých sekretariátů, které 
přebírají Občanská fóra a předávají 
je, po veřejných diskusích, zdravot
nictví nebo školství. KSČ propouští 
na 80 procent svého aparátu, na ok
resech a krajích takřka přes noc. 
Ruší se organizace KSČ na závo
dech, tisíce členů vystupuje ze stra
ny. Odhaluje se korupce stranic
kých bonzů, tajné prodejny, mno
honásobné příjmy, zvláštní statek 
s čistě krmenými prasaty pro nezá
vadnou stravu, soukromé vily na 
nelegálně velkých pozemcích aj.

V Čs. armádě se ruší oslovení 
‘soudruhu’ a vrací se oslovení 'pane'. 
Také ve školství vydává jeho jinistr 
Také ve školství vydává jeho ministr 
dr. Adam (Čs. strana socialistická) 
zákaz jakékoliv politické stranické 
činnosti. Na vysokých školách byly 
zrušeny katedry marx-leninismu, 
zavádí se výuka západní filozofie, 
pro níž se vyhlašují otevřené kon
kurzy. Jsou rehabilitováni dříve vy
loučení profesoři.

Svobodné volby budou zřejmě 8. 
června. Občanské fórum v Praze 
koordinuje koalici demokratických 
stran. Ty vznikají jako houby po 
dešti. Je jich už přes třicet. Právo 
ke vstupu do voleb budou mít jen 
ty, které předloží aspoň deset tisíc 
registrovaných členů. Volby budou 
poměrné, nikoli většinové. Mandát 
bude mít strana, která získá aspoň 
pět procent hlasů. K nejsilnějším 
zdá se patřit strana lidová, socialis
tická (dříve Nár. soc.), křesťansko
demokratická. Existují už také tři 
strany zemědělské.

Byl založen Svaz podnikatelů. 
Tvoří se svobodné odbory. Ke 
schválení jsou připraveny nové zá
kony o podnicích, o akciových spo
lečnostech a o soukromém podni
kání. Při vládě byla utvořena Hos
podářská rada za předsednictví ing. 
Valtra Komárka, náměstka předsedy 
vlády. Ta má za úkol koordinovat 
změnu v tržním systému a aspekty so
ciální.

Jednou z největších bolestí je 
znečištěné životní prostředí. K jeho 
řešení bylo zřízeno zvláštní mini
sterstvo. Výhledové by se mělo do 
r. 1993 snížit znečištění o 30 pro
cent a do roku 2000 o 50 procent. 
Budou se postupně omezovat hutě 
a ocelárny. Podle ekonoma ing. 
Slámy (Mnichov) má ČSR v ocelár
nách 5 miliónů tun nadbytečných 
kapacit. Energetická budoucnost je 
viděna v jaderných elektrárnách.

V kultuře jsou změny nejsnadněj
ší. Na Čs. televizi hovoří redaktoři 
rozhlasu Svobodná Evropa, v novi
nách vycházejí rozhovory se zná
mými exilovými publicisty. V budo
vě Občanského fóra jsem potkal 
jednoho z nejlepších čs. novinářů, 
tvůrce časopisu Svědectví, od r. 
1956 tribuny svobodného myšlení, 
Pavla Tigrida. Svědectví se má vy
dávat v Praze. Dříve podzemní Lido
vé noviny mají už redakci na Vác
lavském náměstí, vycházejí dvakrát 
týdně v nákladu půl miliónu výtisků 
a mají se stát deníkem se zvláštní 
sobotní literární přílohou. Hrají se 
dříve zakázané film y, například 
Menzlovi Skřivánci na niti (podle B. 
Hrabala) z r. 1968, zachycující tra- 
gikomický obraz života v 50. letech.

Přejmenovávají se ulice, vracejí se 
jména T.G. Masaryka, Jana Palacha 
(náměstí před Rudolfinem), odstra
ňují se sochy K. Gottwalda. Znovu 
byl obnoven Junák (skauti) a Sokol.

Na školách se ruší ruština jako 
povinný jazyk, bude nadále jen voli
telným předmětem, důraz je kladen 
na výuku západních jazyku. Připra
vují se znovu osmiletá gymnázia. 
(Dosavadní struktura školství je: 
čtyři obecné, čtyři střední a čtyři 
vyšší střední, ti. gymnázia, ekono
mické nebo průmyslové školy vedle 
škol učňnovských.) Byly staženy 
dosavadní učebnice dějepisu. Očiš
ťuje se čs. historie. Jsou rehabilito

váni hrdinní západní letci, vojáci a 
oběti režimu 50. let. Uvádějí se do
kumentární filmy o vojenském pře
padu v srpnu 1968.

Čs. vláda jedná s vládou SSSR o 
odchodu sovětských vojsk z ČSR. 
Do konce května má odejít 60 pro
cent vojsk, zbytek do konce tohoto 
roku.

Československá civilizovaná revo
luce pokračuje.

Ještě jedna událost stojí za zmín
ku: novoroční projev prezidenta Vá
clava Havla. Měl bohatství myšlenek, 
otevřenost a kritičnost. Jasné nava
zoval na humanitní tradice, které 
dal republice do vínku T.G. Masa
ryk. Havel volá po morální obrodě. 
Jde o to zbavit se nepoctivého po
stoje k obci. (Dodávám: to platí i 
pro emigranty — nepodporujte čer
ný obchod s valutami, směnárny už 
dávají solidní kurz!) Jde nejen o 
svobodu a demokracii, ale i o to, 
vytvořit znovu prosperující zemi.

Prezident Havel zakončil svůj pro
jev parafrází Komenského, jehož 
kdysi citoval i T.G. Masaryk — "Tvá 
vláda, lide, se k tobě navrátila.”

Po dvaceti letech jsem tedy strá
vil tři týdny v rodné vlasti a ve staré 
Praze. Našel jsem dokonce i místa z 
mládí, která se takřka nezměnila. 
Navíc se tu teď dějí dějiny. A velice 
slibně. Skoro se mi nechtělo zpátky 
do Kanady. Večer před odletem 
jsem se ještě prošel po starých mís
tech. Rytíř Bruncvík stál na stráži 
u Karlova mostu, za ním světélko
vala Vltava a nábřeží až k Národní
mu osvětlovala světla luceren. Byla 
to opět Praha, ta krásná dívka, kte
rou, trochu ušmudlanou, vyvedli z 
vězení. Věděl jsem, že brzy přiletím 
znova. [-]

Arnošt Wagner

Havlománie
Časopis Západ mě požádal, abych 

napsal o návštěvě prezidenta Česko
slovenské republiky Václava Havla 
v Kanadě. “Byl jsem při tom" díky roz
hlasu Svobodná Evropa, pro který 
jsem z celé návštěvy osmdesátičlen- 
né delegace vysílal reportáže a tak, 
i když s dvouměsíčním zpožděním, 
může Západ informovat své roztrou
šené čtenáře o této velkolepé události.

* * *

Na poslední chvíli ohlášená státní 
návštěva prezidenta Havla v Kanadě, 
měla být jenom jakýmsi předkrmem 
před jeho cestou do Washingtonu. 
Z předkrmu se však stal jakýsi oběd 
s mnoha chody, které se ještě dnes 
snaží strávit hodovníci na obou stra
nách stolu. Československá delega
ce prošla zimní Kanadou jako lavina, 
která zanechala za sebou hluboké 
stopy obdivu, respektu, lásky i pře
kvapení. Budu mít asi potíže psát ob
jektivně, neboť jako tisíce jiných lidí 
jsem se i já na stará kolena zamiloval.



Ne do úřadu nebo funkce, ale koneč
ně do člověka.

Prezidenta pozval na návštěvu ka
nadský generální guvernér, zástupce 
anglické královny pan Ray Hnatys- 
hyn, který je ukrajinského původu. 
Organizátoři však podcenili obrovský 
zájem kanadské i krajanské veřejno
sti a tak dvoudenní program delegace 
vyzněl často chaoticky. Již na vojen
ském letišti v Ottawě, kam delegace 
přijela se zpožděním, bylo vidět pře
kvapené obličeje místních novinářů, 
kteří podobné přijetí státní delegace 
ještě nezažili. Stovky Čechů a Slová
ků zaplnily do posledního místečka 
obrovský hangár a další desítky kra
janů čekaly v dvacetistupňovém mra
zu v prostorách letiště. Byli zde lidé, 
kteří ještě před několika měsíci de
monstrovali za propuštění Václava 
Havla z vězení. Byli zde se svými dět
mi a vnuky, někteří se svými kanad
skými přáteli. Celé prostranství zářilo 
barvami modrou, bílou a červenou. 
Když prezident, trochu kulhaje, šel po 
rudém běhounu, po kterém před ním 
kráčel americký prezident Reagan, 
paní Thatcherová a anglická králov
na, jásot lidí přehlušil salvu jednadva
ceti dělových ran i povely velitele 
čestného vojenského útvaru, jehož 
přehlídku zvládl Václav Havel téměř 
bez chybičky.

Uvítání prezidenta a jeho doporo- 
vodu bylo — jak to nařizuje protokol
— velice krátké. Krátká řeč generál
ního guvernéra, podpis pana prezi
denta a jeho manželky Olgy do knihy 
státních návštěv, zamávání a úsměv 
krajanům, kteří volají: "Už je to tady!” 
a “Aťžije Havel!” Československá de
legace pak odjíždí na oběd do sídla 
guvernéra a někteří její členové na 
jednotlivá jednání se zástupci kanad
ské vlády. Nově jmenovaní rektoři 
slovenských a českých univerzit a vy
sokých škol obědvají se zástupci ot- 
tawské a carletonské univerzity.

Stovky moudrých krajanů si však 
nedělní oběd odpustilo. A byli to pak 
oni, kteří se dostali do sálu městské 
radnice v Nepeanu, kde se konalo se
tkání s československým preziden
tem, jeho manželkou Olgou, předse
dou vlády Jánem Čalfou, ministrem 
zahraničních věcí Jiřím Dienstbierem 
a dalšími členy delegace, které však 
nebylo možno vidět, neboť pořadate
lé je posadili zády k publiku a sami se 
usadili na pódiu s panem preziden
tem. Do sálu s kapacitou tisíc lidí se 
dostalo jedenáct set diváků. Pak poli
cie sál zamkla. Do prostoru vyhraže- 
ného pro tisk, rozhlas a televizi se ne
dostala třetina novinářů, kteří b^li pro 
tuto akci akreditováni. Venku zůstaly 
podle odhadu policie téměř dva tisíce 
lidí (v Ottawě bydlí přibližně 1,500 
Čechů a Slováků), jeden televizní 
štáb americké televize a desítky vý
značných osobností, mezi nimi vyda
vatelé knih pana prezidenta, Zdena a 
Josef škvorecký, kteří do Ottawy při
jeli z Toronta. Asi osm set lidí se roz

místilo v halách a chodbách radnice, 
kam reproduktory přenášely pro
gram ze sálu. Mezi nimi desítky poli
cistů v civilu, nenápadní, se stejnými 
vousky a ve stejných oblecích s bou
lemi pod saky a s anténami vyčuhují
cími ze zadních kapes. Dva vlčáci v zá
kulisí očuchávali dárky pro preziden
ta a jeden příslušník chodil kolem 
s přístrojem na zjišťování výbušných 
plynů v ovzduší. Pořadatelé jednali 
s policií téměř dvě hodiny jenom o 
tom, zda má prezident užít při cestě 
ze sálu do kanceláře starosty v prv
ním poschodí výtahu nebo schodiště. 
Podat panu Havlovi ruku nebo si dát 
podepsat knihu či fotografii, byl je
nom nesplněný sen.

Atmosféra v budově radnice však 
tuto nervozitu postrádala. Lidé trpěli
vě čekali, zdravili jeden druhého, ba
vili se. Bylo zarážející, že se tam na
jednou objevily i tváře lidí, které nikdy 
nebylo vidět při politických akcích 
exilu, manifestacích k výročí 21. srp
na, demonstracích za Chartu 77 a za 
osvobození Dienstbiera, Batťka, Ha
vla, k výročí smrti Jana Palacha a Ja
na Zajíce. Asi s vědomím toho, že te
levizní kamery na budově českoslo
venského vyslanectví vystřídaly ka
mery místní televize.

Program schůzky s prezidentem 
Havlem a členy jeho doprovodu or
ganizovaly s ministerstvem zahraničí 
a nepeanskou radnicí také Českoslo
venské srdužení v Kanadě a sloven
ské organizace včetně Kanadské Slo
venské ligy. Bylo to poprvé, co se Slo
venská liga zúčastnila společné akce 
s československou organizací a na
svědčovalo by to tomu, že její politic
ká linie se od základu změnila, neboť 
se tak stává v době, kdy dva čelní 
funkcionáři Ligy jsou vyšetřováni (je
den z nich byl zatčen 18. ledna t.r.) 
kanadskými úřady za válečné zločiny 
spáchané na Slovensku. Tento krok 
ke spolupráci většina přítomných uví
tala. Nevoli však vyvolaly některé 
otázky položené prezidentovi jako na 
příklad, zde teď již bude slovenský ja
zyk v českých zemích jedním z úřed
ních jazyku, zda budou v Čechách ta
ké slovenské školy. Václav Havel na 
to odpověděl: “Jsem pro každý po
krok, ale jsem proti luxusu." Na dotaz, 
jak to vypadá s ekonomickou pomocí 
ze zahraničí, řekl: "Hodně lidí se nám 
snaží pomoci, ale také hodné lidí nás 
chce okrást. Objevilo se u nás i pore
voluční vexláctví, snad tento výraz 
znáte z časopisu Západ.” Největší 
aplaus sklidil Václav Havel za odpo
věď na otázku, zda je již vyřešen vztah 
Československa k Radě vzájemné 
hospodářské pomoci. Odpověděl la
konicky: “Je."

Na odpolední tiskové konferenci 
řekl Václav Havel, že nepřijel se svým 
doprovodem do Kanady pro půjčky, 
ale jednat jako rovnocenní obchodní 
partneři. Ocenil Kanadu jako zemi, 
která bojuje za lidská práva, řekl také, 
že Československo chce být jedním

ze základních kamenů nové, jednotné 
a demokratické Evropy. Veřejnosti 
zatím ještě nejsou známy výsledky 
různých obchodních a kulturních 
jednání československé delegace, 
ale jméno Václava Havla se šířilo jako 
blesk po celé Kanadě a našli se i novi
náři, kteří návštěvu a osobnost česko
slovenského prezidenta přirovnávali 
k návštěvě polského papeže. Jeden 
rozhlasový hlasatel řekl, že Havel si 
nepřijel do Ameriky pro dolary, ale 
naopak odjíždí o jeden dolar chudší. 
Prohrál totiž sázku s novináři, že při
jede na tiskovku pozdě. Dovezli ho 
tam včas, což byl jeden z husarských 
kousků ottawské policie.

Večer se sešel prezident Havel s ka
nadským premiérem Brianem Mulro- 
neyem a pak se celá delegace zúčast
nila státní recepce u kanadského gu
vernéra. Přítomni byli za Českoslo
venské sdružení jeho předseda Miloš 
Šuchma a předsedkyně kanadské 
Slovenské národní rady Margareta 
Dvorská.

Devatenáctého února — druhý den 
státní návštěvy, strávila českosloven
ská delegace v Torontě. Byl to pra
covní den pro všechny členy, který 
vyvrcholil setkáním prezidenta s on- 
tárijským premiérem Davidem Peter- 
sonem a návštěvou slovenské kate
drály. Odpoledne si Václav Havel “vy
mohl” schůzku s krajany v aule to- 
rontské univerzity, kde také převzal 
z rukou rektora sesterské univerzity 
York čestný doktorát, udělený mu na 
dálku již v roce 1982. Organizace 
setkání nebyla velice dobrá. Členové 
československé delegace neměli kde 
sedět a tak posedávali nebo postávali 
na schůdcích pódia obsazeného růz
nými místními funkcionáři, mezi ni
miž seděl pan prezident a zástupce 
ontárijského guvernéra. I rektor uni
verzity York a rektor torontské uni
verzity se střídali na jedné židli.

Přesto všechno však nálada dvou 
tisíc přítomných byla fantastická. 
Program byl zcela narušen a nedodr
žen, ale nikomu to nevadilo. Již před 
zahájením se objevovaly v sále slo
venské vlajky s dvojramenným kří
žem, které přítomným až příliš připo
mínaly existenci neslavného Sloven
ského štátu, a které pak později pre
zident vtipně komentoval — že v Čes
koslovensku s v poslední době obje
vily milióny heraldiků. Trošku napja
tou atmosféru oživil neplánovaný pří
chod skupiny kanadských Indiánů 
s bubny, kteří tančili a přitom hezky 
brblali. Jejich mluvčí, starší Indiánka, 
pak oznámila přítomným, že již pět 
set let vítají Indiáni ve své vlasti imi- 
granty z celého světa a že s Čechy a 
Slováky jsou velice spokojeni. Až do 
opožděného příchodu prezidenta ba
vil přítomné svými nádhernými pís
němi Slovenský spevokol a orchestr 
torontského Nového divadla.

Krátký a velice výstižný projev Mi
loše Šuchmy na úvod přijalo shro
máždění s velkým potleskem, na roz



díl od dlouhého proslovu zástupce 
Světového kongresu Slovákov reve
renda Dušana Tótha, který hovořil 
o budoucnosti Slovenska a o sloven
ské identitě. Byl neustále přehlušo
ván nesouhlasnými výkřiky a voláním 
z obecenstva až do té míry, že musel 
zasáhnout pořadatel. V kanadském 
tisku pak byl tento incident komen
tován jako nesouhlas přítomných 
s obsahem projevu, ale také jako vý
raz nedočkavosti publika, které chtě
lo konečné slyšet Havla.

“Z Hrádečku na Hrad,” řekl profe
sor Gordon Skilling když konečné 
uváděl Václava Havla k mikrofonu. 
Ten mluvil jasně a stručně. Potlesk, 
který sklidil, byl snad delší než jeho 
projev. fiekl, že přináší poselství všem 
Čechům a Slovákům roztroušeným 
po celém světě. “Chci splatit dluh, 
který k vám máme. Chci poděkovat za 
to, co jste udělali pro svobodu Česko
slovenska a omluvit se za to, co vám 
udělaly předchozí režimy... Rád bych 
se omluvil těm, kteří byli za posled
ních čtyřicet let nazýváni zrádci vlasti 
jenom proto, že ji opustili. Zrádci 
vlasti nejste vy, ale ti, kteří vás z ní vy
hnali a zrádci nazvali.” To byla slova, 
na která všichni čekali, to byla slova, 
kvůli kterým Václav Havel přijel do 
Toronta.

Toronto je však také rodným měs
tem jeho knih. Titul “vydavatel prezi
denta” náleží Zdeně Škvorecké, která 
se svým manželem — spisovatelem 
Josefem ákvoreckým vede již téměř 
dvacet let Sixty-Eight Publishers. 
O setkání autora se svým vydavate
lem byl mezi novináři tak obrovský 
zájem, že domeček o šíři pěti metru 
praskal ve švech. Seznam pozvaných, 
kteří se schůzky zúčastnili byl deset
krát menší, než seznam pozvaných, 
kteří se dovnitř nedostali. Setkání by
lo krátké a dojemné. Přípitek šam
paňským byl v tom davu docela sluš
ným žonglérským kouskem.

Nervózní pořadatelé a torontská 
policie se pak snažila dostat vládní 
kolonu dopravní špičkou na letiště. 
Nepodařilo se mi již zjistit, jestli letad
lo s Václavem Havlem odstartovalo 
na svou cestu do Washingtonu včas. 
Doufám jen, že se nám pan prezident 
zase nevsadil o dolar. Novinář z Pra
hy, který stál vedle mne mi řekl: “Jest
li Havel nebude v příštích volbách 
kandidovat, tak mě pěkně..." "Zradil,” 
dořekl jsem honem za něj, abych teď 
nemusel napsat jiné slovo. m

LUDVIK FRIEDE, zakladatel nakla
datelství Polygon ve Švýcarsku a vy
davatel časopisu Reportér, jehož re
daktorem je Vladimír Škutina, se do
žívá v dubnu, za své návštěvy na seve
roamerickém kontinentu, sedmde- 
sátky. Jistě mu patří dík za jeho uži
tečnou práci a přání všeho nejlepšího 
v dalších letech.

Miloš Holub

Vzpomínky na 
sametovou 
revoluci

17. lis topadu  odpoledne pa
mátného roku 1989 jsem netušil, 
že čas bude trhat oponou tak 
rychle a způsobem ve světovém 
kontextu tak originálním.

Byl pátek a sraz byl v 16 ho
din na Albertově. Adam šel se 
třídou, paní profesorka jim  po
žehnala, ale jen v rámci onoho 
povolení. I to bylo pozoruhodné. 
Nesmí se do centra, jen na Vy
šehrad, ale rodící se studentská 
organizace mimo SSM si vymo
hla mlčenlivý souhlas, aby transpa
renty byly bez předběžné cenzury. 
O následné se nejspíš nemluvilo.

Atmosféra byla napjatá podobně 
jako svého času v Polsku a stupňo
vala se od výročí k výročí. Dalo se 
čekat, že přijde dost lidí, nejen skr
ze relativní povolenost, ale, myslím, 
už začínalo pracovat poučení z 
NDR: když přečíslíme policajty v 
desítkách tisíc, přestávají fungovat.

Přicházel jsem shora po scho
dech. Hned pod nimi asi metrový 
praktikábl měl stojánek s dvěma mi
krofony.

Teď už jsem zkušený demonstrant 
a vím, jak je ozvučení důležité, ale; 
tehdy jsem pocítil nechuť: když mi
krofon, tedy vrchnostenská cenzura. 
Takový byl zvyk.

Jenže: bylo nás tam asi 25.000. 
Ten koridor mezi fakultami byl pl
ný (má šířku 25m) a jak někdo vy
počítal, při průměru 3 lidi na čtve
reční metr to tak vycházelo. Ukáza
lo se však, že tito lidé (většinou stu
denti a mládež, ale i staříci mého 
věku a nejspíš učitelé ze škol) ne
jsou zvědavi na navyklý ideologický 
blábol. Už hesla to naznačovala. 
Transparenty byly první den ještě 
zhotoveny jaksi neuměle, myšlenky 
ale byly už teď na výši doby:

Kdo — když ne my? Kdy — když
ne teď?
Sovětský svaz konečně náš vzor!
Svobodné volby!
Nechceme kůl v plotě! (Po Praze 

v té době — i díky Svobodné Evro
pě — kolovala kazeta, na níž Jakeš 
svým blábolivým způsobem apelo
val na podřízené stranické tajemní
ky, aby mu zdola zorganizovali pod
poru proti kontrarevolučnímu pam
fletu Několik vět, neboť oni, v Praze 
na ÚV, jsou v tom sami, jak kůl v 
plotě.

Štěpán není zloděj. (I zde je třeba 
vysvětlení. Mr. Jaki — též Mikeš z 
dědiny, kocour Mikeš aj. — se zno
vu proslavil na jakémsi bolševickém 
aktivu v Lucerně, už vím, byla to 
konference SSM, tedy Socialistické

ho svazu mládeže, a tam bojovné 
reagoval na pověsti, že jeho kádro
vý objev, pražský partajní tajemník 
Štěpán má na triku jakousi stotisí
covou aféru, prý v markách... Pro
hlásil před Lucernou plnou funkcio
nářů v bleděmodrých košilích, zvyk
lých kývat, leč přece jen méně než 
jejich otcové:

"Štěpán není zloděj! Tady sedí a 
bude sedět!!!” Televize to přenáše
la.)

Možná přijde i kouzelník! (Název 
oblíbeného televizního pořadu. Je 
to humoristické show s písničkami. 
Mimochodem — ten kouzelník za
tím nikdy nedorazil.)

Dětské papírové hodiny s ručič
kami nastavenými na Za pět minut 
dvanáct.

Program začal s poněkud neško- 
leným hlasem předzpěváka student
skou hymnou Gaudeamus igitur. 
Pak mluvil starý muž, spolužák 
Opletala, a mluvil dobře. Zdůraznil, 
že jim šlo o demokracii a svobodu, 
stejně jako nám tady... Pak byl aka
demik Katětov z Fyzikálního ústavu 
a Kruhu nezávislé inteligence. Ná
sledoval svazák tuším Jasmanický 
a ten sklidil nelibost, když se uchy
loval k navyklému režimnímu plácá
ní. Speaker musel požádat dav (už 
v něm bylo pěkně těsno), aby ho 
nechal tolerantně domluvit.

Už se ozývalo skandování jako 
později slavné KDO ZA TO MUŽE, 
to když speaker připomněl neblahý 
stav země, ale já se tehdy ještě ostý
chal připojit. Stále jsem se rozhlí
žel a odhadoval, kdo z těch, co 
skandují tak nahlas, je od nich a při 
nakládání do antonů (u nás žlutých 
s bílým pruhem) jen ukáže svou 
zrůdnou legitimaci a sedne si po
hodlně do kabinky.

Adam (syn, nedávno osmnáctile
tý, to jsem neřekl?) byl se svými asi 
třicet metrů ode mne, to znamená, 
že přímá spojnice mezi námi by 
protla dobře sto lidí.

Od pořadatelů řekli, že teď čelo 
projde dolů do ulice Na Slupi... Jak 
proboha? Tou masou se přece ne
mohou prorvat! A zástupem se už 
nesla myšlenka, kterou z nás nevy- 
pláchli vodními děly ani letos v led
nu: My patříme na Václavák! Dole 
se půjde doprava! I když se tam dají 
čekat zátarasy a snad i první pen
dreky.

Davem — ano byl to dav, který se 
teprve učil, ale podivuhodně rychle, 
nebýt jen davem — prolnula nervo
zita a mnou strach. Podél levé stra
ny směrem nahoru jsem se provlékl 
do volného prostoru v Studničkově 
ulici a dobře jsem si vzpomněl na 
mrtvé z fotbalových stadiónů.

Pohled shora z Albertovských 
schodů byl fascinující a znepoko
jivý zároveň.

Je kolem páté a svíčky, jež tolik 
lidí drží ve zkřehlých rukou, přená
šejí skandování toho lidského moře



ČTYŘICET LET STAČILO někam 
do neskutečna.

Dyť, vole, tam máš kluka.
Musel jsem si to připomenout, 

protože jsem taky myslel na jeho 
mámu a něco mě vracelo domů.

Obešel jsem albertovský kotel uli
cemi Hlavovou, Votočkovou a Hor
skou a zleva při pohledu dolů jsem 
se dostal Na Slupi.

Tolik lidí!
Na Václavák se tedy asi nešlo, 

alespoň zatím, a ten průvod, prů
vod se vcucává podchodem pod že
lezniční tratí, aby pokračoval k Vy
šehradu, zatím tedy formálně po
slušný spíše než příkazu režimu, 
autoritě těch, kteří mluvili do mikro
fonů.

Adam nikde.
A vlastně všude.
KONEC VLÁDY JEDNÉ STRANY! 

slyším co chvíli, ale když kdosi za
řval jejich historické DEJTE NÁM 
ZBRANĚ, DALI JSME SI NA NĚ, 
bylo ticho a pak někdo zahulákal 
skoro vlídně: Hele, s tim di domu.

Génius skandujících lidí se teprve 
rozvíjel, ale už tady jsem slyšel RU
DÉ PRÁVO PSALO, ŽE PRY JE 
NÁS MÁLO!, či KDE MÁTE TY 
ŽIVLY?

Hlavní a nejsdělnější byla radost, 
že jsme se sešli, že je nás tolik, cítí
me totéž a už se snad nemusíme 
bát.

Potkal jsem pár lidí z té spousty, 
o nichž jsem tušil, že tu budou, ale 
nezůstali jsme spolu. Podělili jsme 
se o tu radost... ale i o strach a šli 
si po svých. Má mě někdo vidět, až 
se rozhodnu utéct? Naopak: to pou
to mezi neznámými v zástupu bylo 
snad přitažlivější právě pro naši 
vzájemnou anonymitu.

Stále ho hledám. U podchodu 
pod tratí jsem postál dobrých dva
cet minut, ale neviděl jsem ho, ač 
musí vyčuhovat. Počkal jsem na ko
nec — a povzbudilo mne, jak dlou
ho to bylo — a snažím se předejít 
průvod; třeba jsem ho přehlíd.

Už jsem se vzdal myšlenky, že sj 
budu zapisovat hesla z transparentů 
a pokřiků, ač mám papír a tužku v 
náprsní kapse — mohli by ve mně 
vidět fízla.

V serpentinách u Vyšehradu jsme 
míjeli esenbáky; stáli v postranních 
ulicích a byli pohotově, abychom 
nešli nikam jinam. Nebylo jich moc, 
ale bylo jasné, že stačí zahovořit do 
vysílačky a soudruzi přijedou. Bílé 
hole a přilby. Tihle jsou obyčejní, 
s čepicemi.

Kluci, pojďte s námi — skanduje 
se vesele, ale víme, že nepůjdou. 
Mají své rozkazy a svůj svět, který 
nechápeme a asi nepochopíme.

Kéž by jednou přišli na to, že je 
malý, omezený a nekonečně smut
ný. Cím to, že jsou spokojeni?

A jsou?
Míjím dva, tři lidi — ne, to jsou 

děti! — na invalidním vozíku. Jsou

z Jedličkova ústavu, právě jsme šli 
kolem. Mají velikou lidskou radost, 
že jsou s námi.

Na Vyšehrad jsme se nevešli. Do
stal jsem se k Táborské bráně a vi
děl za ní... vypadalo to jako amfite
átr z lidských tváří, ozářených svět
lem tisíců svíček. Před branou nás 
zůstalo dobrých pár tisíc. Jako vlny 
se šíří krátká poselství, nejčastěji 
SVOBODNÉ VOLBY. Odněkud od 
Slavína zazněla hymna. KDE DO
MOV MŮJ... Smekáme a po jedna
dvaceti letech zase nahlas zpívám, 
se všemi tady, a od srdce k očím 
stoupá takové to hrdé něco, že lo
vím kapesník a je mi hanba za 
všechny hořké grimasy, kterými 
jsem kdy této velké chvíli ubližo
val. Ale vím. Bylo to ze smutné ne
víry, že přijde.

Vysmrkal jsem se a dozpíval. Slo
váci ožijú. Taky oni.

Kde může být ten kluk?
Třeba už je doma. Máma — kdy

by neměla bolavá záda, byla by tu 
se mnou — se o nás bojí.

Je tak kolem sedmé večer. Obrátil 
jsem se a vzal to k osvětlenému pa
láci kultury na stanici Metra, tehdy 
ještě spoleh livě  pojm enovanou 
Gottwaldova. Pak jsem se z některé 
západní stanice dověděl, že v tu do
bu někde tady zadržela StB A. Dub- 
čeka s nějakým italským poslan
cem. Itala pustili za pár minut. Sašu 
za několik hodin.

Adam doma není.
Je mi jasné, mámo, že vyšehrad

ský zástup si to nedá rozmluvit a na 
Václavák půjde. A Adam bude mít 
dost čichu, aby zmizel včas, řekl 
jsem jí v duchu a dělali jsme navzá
jem, že na to nemyslíme.

Měl jsem pravdu.
Přišel krátce po deváté a vyprá

věl.
★ * *

Ano, táto, na Vyšehradě se niko
mu nechtělo jít domů, všichni jsme... 
to nějak nechtěli propást.

Nejvíc se skandovalo V JEDNO
TĚ JE SÍLA a fungovalo to. Cítili 
jsme se dost silní, přestože každý 
v sobě věděl, že se na nás chystají 
a že si možná zadělává na vyhazov 
ze školy.

Je nás ale tolik!
Už cestou z Vyšehradu se k nám 

přidávali. Lidi na ulici i z domů, pak 
na nábřeží, když kvůli nám musely 
zastavovat tramvaje, lidi vystupovali 
a šli s námi.

Ve Vyšehradské ulici před m ini
sterstvem spravedlnosti nás poprvé 
zastavili. Neprodyšný kordon bílých 
přileb a štítu. Ne, netloukli, ale ne
pustili dál. Sedali jsme si na zem a 
zpívali, ale tlačili se na nás zezadu. 
Vzadu ale, když viděli, že to nejde, 
dali se doleva, k řece. Lidi se odpo
jovali. Naše třída taky. Povedlo se 
nám protlačit nějakou uličkou na 
nábřeží.

To byla asi Plavecká, ne?

Snad. Ale na tom nábřeží — to 
jsem nikdy neviděl, to lik  lidí... 
z vlastní vůle. A všichni cítili totéž. 
Na to, táto, asi nikdy nezapomenu. 
Třeba — to bylo někde u Palackého 
náměstí. Zastavili isme tramvaj a 
volali POJĎTE S NÁMI!... Mnozí šli. 
Jedna paní políbila vlajku, .když ji 
nesli kolem.

Jiná, to bylo až na Národní, otev
řela v pátém patře okno a ječela, asi 
strachy — CO BLÁZNÍTE, JDETE 
DOMU!!... A vylila na nás dva kbelí
ky vody.

Ta to taky myslela dobře, víš?
(Později se vynořily názory či 

spekulace — ovšemže nikdo od mi
nisterstva vnitra se k tomu veřejně 
nevyjádřil — že to byla z jejich stra
ny připravená taktika, že dokonce 
byli v čele průvodu provokatéři, kte
ří vedli zástup na Národní třídu do 
připravené pasti... To už je jedno. 
Past to byla přímo dějinná a spadli 
do ní sami.)

Nevím, táto. Na ni bych rád zapo
mněl, ale všechno to ostatní...

Na to snad nezapomeneme nikdo, 
Adame, povídej dál.

Už toho moc není. U Národního 
jsme zase zpívali, všude bylo plno 
bílých helem a ... pár lidí ze třídy 
tam zůstalo, ale já s Honzou... jsme 
prosté šli domů.

O surovosti bílých pendreků a 
červených baretů toho příšerného 
večera bylo podáno mnoho svědec
tví. Rozhodl se zmizet vskutku na 
poslední chvíli, ukázalo se potom. 
Pár minut poté prostor Národní od
řízli a...

Je jen štěstí, že zatím ve své sle
potě a nepředvídavosti se o svůj po
klad pokladů, o moc, nebáli tolik, 
aby použili, nač jim jejich zrůdné 
revoluční učení dává plné právo: 
ostré střelivo (v Rumunsku to prý 
bylo i dum-dum) a pásy tanků.

Jen jeden detail.
Zpočátku to šlo na výzvu k roz

chodu odejít. Brzy ale část zástupu 
neprodyšně uzavřeli. Kolik to bylo 
lidí? Na nábřeží jich prý bylo asi 
padesát tisíc. Kolik se nás muže ve
jít od Národního ke křižovatce se 
Spálenou?

Krátce po deváté začali ten pro
stor zmenšovat. Transportéry, kor
dony se štíty. Strašný pres. Všech
ny domovní dveře jsou zamčené.

Zeťák mého kamaráda se spolu 
asi s třiceti dalšími spasil tím, že vy
lezli po okapové rouře do prvního 
patra a přes ložnici dobrého člově
ka proklouzli do dvorů. Tam se asi 
tři hodiny báli a pak se dostali ně
kudy jinudy ven.

Cekáme na svědectví domovníků. 
Kdopak je oběhl, aby zamkli? Byli v 
civilu? V uniformě? Měli příkaz pro
kuratury k předčasnému uzavření 
hlavního vchodu z důvodů ohrože
ní veřejného pořádku?

Nebo přímo socialismu?
* *  *
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Weekend byl ve znamení nedo
statku informací a rojících se po
věstí. Kdo ale byl zvyklý nespokojit 
se režimními... jak je vlastně nazvat? 
Jmenovaly se pěkně: Informační 
prostředky, televize, rozhlas, Rudé 
právo. Měly dlouholetou praxi v po
dávání pečlivě vytříděných informa
cí či, mnohdy mizerné, ale vždy es- 
tébácky profesionálně zhotovených 
podvodů... tedy komu nestačily je
jich zprávy a nalovil si Svobodnou 
Evropu, Hlas, BBC či DLF, věděl re
lativně nejvíc. V pátek v noci pro
skočily první ohlasy Velkého bití.
V sobotu ráno jsme ze zahraničí vě
děli o studentské stávce.

Příznačný pro způsob šíření 
informací, lží nebo něčeho mezi tím 
byl případ Martin Šmíd — Drahomí
ra Dražská.

V sobotu jsme byli většinou doma. 
Byl jsem nalepený na rádiu, tj. Svo
bodné Evropě, ta vysílá celý den, 
protože má zkušenost, že ze zahra
ničí se dovím, co se děje v Praze 
dřív a lip, než kdybych sám po Pra
ze běhal. A ovšem je to bezpečnější, 
je spravedlivé dodat.

(Už v sobotu odpoledne, kolem 
druhé, se sešlo u sochy sv. Václava 
něco přes tisíc lidí. Diskuse, napětí 
mezi nimi a policií přítomné ve znač
ném počtu, ale žádné násilí. Lidi se 
rozešli po několika výzvách. Za půl 
hodiny byli zpátky. Tak nějak to vy
právěl přítel, tchán toho lezce po 
okapové rouře.)

Adam se sestrou a spolužákem byl 
odpoledne za kamarády kdesi na 
předměstí. Měli to domluveno pře-, 
dem. Vraceli se někdy k šesté a pře
stupovali u Muzea. Zastavili se tedy 
na Václaváku. Kolem koně, odhadl, 
bylo tak pět set lidí a na chodnících 
taky dost. Vyrojili se esenbáci s pří
lbami a vyzývali k rozchodu. Legiti
movali namátkou postávající, kteří 
je nějak zaujali. Velmi oblíbený pro
středek, počítající s navyklou čes

kou obavou: BUDU U NICH ZA- 
PSANEJ.

I Adamovu občanku si prolistovali.
Jenže to přestávalo fungovat.
Jen co odjeli, zástup tam byl zno

va. Vstřícné předposranosti nezadr
žitelně ubývalo. Ten přesný výraz je 
z pera Ludvíka Vaculíka.

Někdy po sedmé sešli do Metra. 
K jejich grupě se přidal mladík, prý 
študák. Oči měl rozšířené dramatič- 
ností svého poselství: Na Národní 
zabili člověka, studenta matematic- 
ko-fyzikální fakulty. Rozjíždí se stu
dentská stávka. Šiřte to dál, to ne
vadí, že jste středoškoláci, snad se 
připojíte taky.

O stávce a o tom, že se přidala 
divadla, jsem už věděl. Věděl jsem 
už cosi i o mrtvém studentu, ale po
važoval jsem to za... nebo jsem 
doufal, že to je... jen pověst, která 
se vysvětlí. To by přece byla tak 
obludná politická chyba ze strany 
režimu, že jsem se nechtěl pustit 
své skepse.

O půlnoci ze soboty na neděli 
jsem ze Svobodné Evropy slyšel 
(volně cituju, neměl jsem pohroma
dě nahrávání) toto: Do telefonu 
mluví dr. Petr Uhl, člen Východo
evropské informační agentury a 
VONSu (Výbor na ochranu nespra
vedlivě stihaných) a ovšem několi
kanásobný a mnohaletý politický 
vězeň.

Bohužel je to pravda.
Dnes v odpoledních hodinách 

mne vyhledala rozrušená mladá dív
ka, přítelkyně Martina Šmída, stu
dentka MFF-UK. Vyprávěla, že spo
lu byli na Národní a když začalo bi
tí, byli někde u Jazykové školy, 
červené barety (pak nám bylo vy
světleno, že to je speciální protite- 
roristická jednotka ministerstva vni
tra) si vždycky někoho vytáhly pod 
loubím u Mikulandské a další skupi
na je ztloukla. Martina taky. Upadl, 
zkrvavený. Kopali do něj. Nebránil

se. Snažila se k němu dostat a po
moci. Dostala pendrekem. Viděla, 
že nad ležícím Martinem řekl jeden 
z těch vojáků UŽ HO NECH, TEN 
UŽ JE HOTOVEJ. Nechala se ošet
řit v nemocnici; chtěli si ji tam ne
chat, ale odmítla. V jakémsi šoku 
přečkala noc. Dopoledne mluvila 
s rodiči Martina Šmída; jsou zdrce
ni, protože je navštívili dva přísluš
níci v uniformě a sdělili jim, že Mar
tin Šmíd utrpěl při zásahu proti ne
povolené demonstraci nehodu, na 
jejíž následky zemřel.

Tolik Petr Uhl v sobotu o půlnoci.
Jestli je to pravda, znamená to 

konec komunistické moci v téhle 
zemi, řekl jsem bdící rodině, jež se 
hlavně bála a tradičné mne považo
vala za nebezpečného blázna. Ni
kdo z nás nevěděl, že je to ono i 
bez této smrti. * * *

Neděle ráno. V šest je Hlas Ame
riky. Od sedmi je Svobodka. Obě 
stanice potvrzují zprávu o mrtvém, 
ale jen s odvolávkou na VIA, tedy 
na Uhla. Podobné i agentura Reu- 
ter a přidávají se s tím i nějaké pol
ské noviny. Všechno to vypadá z 
jednoho zdroje, říkám si.

Půjdu se podívat na Národní; roz
hoduji se snadno, protože rodina 
spolehlivě spí.

Vystupuji na Můstku. Lidi mají 
takové pátravě pohledy... a zároveň 
okázale neutrální. Na skle v pod
chodu visí papírek se strojopisnou 
zprávou: Není pravda, že je mrtvý 
jen Martin Šmíd, rakouská agentura 
KATPRESS oznámila, že jsou nej
méně další tři.

Ulice 28. října, Jungmaňák, Ná
rodní. Nikde policajt. Kolik je tu taj
ných?

Ve vchodu do Domu kubánské 
kultury, to je kousek před Perštý- 
nem, hoří svíčky a leží květiny. Na 
zemi šmouhy červenohnědé... Krev. 
Lidi se zastavují, smekají a zapalují 
další. Podobně je to ve vchodu do 
Jazykové školy, to je na druhé stra
ně a za Spálenkou.

Asfalt za křižovatkou je plný žlu
tých skvrn.

Pak jsem se, přesné za měsíc, do
zvěděl, od čeho byly. To jsme si to
tiž 17. prosince, na paměť začátku, 
spolu s asi padesáti tisíci něžných 
revolucionářů zopakovali pochod 
Albertov, Vyšehrad, Engelsovo ná
břeží (tam bydlí Havel), Národní d i
vadlo... a tentokrát i Václavák. Před 
křižovatkou Perštýn - Spálená, stej
né jako poprvé, zapálili pamětníci 
pás svíček od chodníku k chodníku. 
Ten je odděloval od hradby plexi- 
štítů, bílých holí a přileb. Za jejich 
štíty zasunovaly holky kytky a 
všichni volali MÁME HOLÉ RUCE... 
Ukazovali je nad hlavou, než vni- 
trácká bagančata zašlápla první 
svíčku a první hůl dopadla. Ale to 
už vyprávím z fotografií a videozá
znamu, jež jsem viděl později.



Teď, v neděli 19. 11. 1989 ráno, 
byly zbytky vosku zhruba seškrabá
ny.

V podloubí u Mikulandské je tla
čenice a plno.

Na zdi bílý papír s chvatnými čer
nými písmeny:

1939 — Jan Opletal 
1989 — Martin Šmíd

A jiné nápisy. Dramatické, těžké, 
tragické. Svíčky, květiny. Lidé sme
kají, postojí, poslouchají vyprávění. 
Vždycky se najde někdo, kdo ví a 
zažil — a nebojí se, že ho támhleten 
chlápek... nebo tenhle?... sbalí a ne
chá odvést.

Svíčky a úpravu pietního místa 
obstarávají dva kluci. Střídají se?

Jdu dál, k Národnímu. Před No
vou scénou jsem se přidal k hlouč
ku. Pani středních let vypráví, co tu 
bylo předevčírem.

Lidi, prosim vás, slyšeli jste něja
ké potvrzení o smrti toho Martina 
Šmída?, ptám se neuváženě.

Je to jasný, zabili ho. Co eště 
chcete vědět, proboha?

No, jestli to potvrdila nějaká další 
solidní informační agentura. Třeba 
UPI nebo... já nevím.

Jejich reakce byla... Ale já se jim 
nakonec nedivím. Najednou se vši
chni stáhli a hlouček nějak ochladl. 
Stál jsem uprostřed, nevěřící Tomáš 
a kdoví — možná fízl.

Šel jsem domů.
Kolem poledne hlásil poprvé roz

hlas, tedy režimní, že Martinové 
Šmídové jsou na MFF UK dva a po
dle děkana a ministryně školství 
Synkové jsou oba živí. Děkan prý 
s oběma telefonoval. K tomu byl 
přidán charakteristický odhalující 
komentář o skutečných záměrech 
Svobodné Evropy a Petra Uhla.

(Odpoledne, ke druhé hodině se 
schází u sv. Václava dva až tři tisí
ce lidí a skanduji PRAHO, PO
VSTAŇ! Policie schovává své žluté 
antony ve vzdálenějších ulicích. Zá
stup si nakonec slibuje a volá ZEJ- 
TRA VE ČTYRl! A sám si odpovídá 
PfilJDEME, PŘIJDEME!)

Na 15.10 je ohlášen zvláštní po
řad Svobodné Evropy k událostem 
v Praze. Je odvolán, prý z technic
kých důvodů. Namísto něho má Ka
rel Kryl svou pravidelnou písničkář- 
skou padesátiminutovku.

(V tuto dobu už zasedá v Čino
herním klubu Ve Smečkách zaklá
dající schůze OBČANSKÉHO FÓRA. 
Jsou v ní nejen nezávislé iniciativy 
jako Charta 77, Hnutí za občanskou 
svobodu, Artforum a jiné, ale i lidé 
z Lidové a Socialistické strany a prý
i pár komunistů, nejspíš z Progno
stického ústavu ČSAV. Předsedou a 
mluvčím zvolen Václav Havel.)

Kolem páté přináší Svobodná Ev
ropa znovu rozhovor s Petrem Uh
lem.

Je-li to pravda a Martin Šmíd je 
živ, je to ta nejlepší zpráva, jakou 
jsme mohli dostat. Čekáte vysvětle

ní a podrobnosti. (Zopakoval v 
kostce fakta z půlnoční zprávy.) Ad
resu jeho rodičů jsme na jejich na
léhání s líb ili nezveřejnit. Hlavní 
svědkyně se jmenuje Drahomíra 
Dražská. Byl jsem s ní v bytě Václa
va Bendy, kolegy z naší neoficiální 
agentury. Odpovídala na naše otáz
ky a my jsme se rozhodli zprávu 
zveřejnit. Zorganizovali jsme tisko
vou konferenci s účastí zahranič
ních novinářů. Neuskutečnila se, 
protože cestou ji zadržela Státní 
bezpečnost. Je v jejích rukou. Po
kud v nich bude, nic se od ní nedo
zvíme.

Svobodná Evropa dodala v ko
mentáři výzvu, aby čs. televize udě
lala v zájmu pravdy, co měla už 
udělat dávno: ukázat živého Martina 
Šmída.

To se pak opravdu stalo před te
levizními novinami a někdy v tu do
bu Uhla sebrali a obvinili z šíření 
nepravdivých a pobuřujících zpráv.

Vyrojily se oficiální hodnotitelské 
komentáře, v nichž byl Uhl a jemu 
podobní prezentován hloupém u 
pracujícímu lidu (stále je nenapad
lo, že by mohl být jiný), jenž má za
jisté nejraději hotové, odborně zho
tovené ideologické soudy... jako dé
mon, iniciátor a manipulátor, roz- 
vraceč pořádku a lstivý znovunasto- 
litel přímo kapitalismusu.

Za týden se na shromáždění na 
Letné tento pekelník, už zase pro
puštěný, om luvil zmanipulované 
skupince asi půl miliónu lidí, že na
letěl na tuto dezinformaci. Oč těžší 
to má naše režimu nepohodlná 
agentura, dodal, když si potřebuje 
něco ověřit.

Jedny západoněmecké noviny, už 
nevím které, položily trefnou otáz
ku: Jak to, že tak rozsáhlému bez
pečnostnímu aparátu trvalo třicet 
hodin, než zjistil, zda a kdo v ten 
černý pátek přišel o život.

Později, už po generální stávce 
27. 11. 89 mi jeden kolega pošep
tal, že u Benešova se našly tři mrt
voly asi tak čtrnáct dní staré, bez 
dokladů a k nepoznání zohavené. 
Byla to jedna ze lži, vypuštěná nej
spíš StB, jež v té době hledala zá
minku k masívnímu zákroku.

Ano, o tom jsem ještě nemluvil. 
Myšlenka generální stávky, pláno
vaná na příští pondělí (jen dvě hodi
ny od dvanácti do dvou a nepřetrži
té provozy ohlídat!), vznikla někde v 
Realistickém divadle u zrodu herec
ké stávky v tomto prvním weekendu. 
Celý týden mleli komunisti o roz
vratu hospodářství a tajili její ome
zený rozsah.

Jak to bylo s Martinem Šmídem 
ve skutečnosti? Ten z Berouna byl 
celý weekend doma. Ten pravý, 
Pražák, na Národní byl. Řekl do ka
mery jen pár slov a bylo vidět, že 
mu není nejlíp. Na otázku, co tomu 
říká, odpověděl:

Sáhla na mne smrt.

Drahomíra Dražská pak kdesi při
znala, že lhala. Prý.

Žádná tiskovka, nic. Existovali vů
bec ti dva esenbáci, co údajně 
oznámili rodičům Martinovu smrt?

Neví se. Tenhle pozoruhodný ilu
strativní problém překryly dějiny.

V neděli odpoledne se rodila také 
stávka středoškoláků. Adam je v 
maturitním ročníku gymnázia na Vi
nohradech; dosud se jmenuje Wil- 
helma Piecka. Během dne se obte
lefonovali a smluvili si sraz. V sedm 
večer u sokolovny (teď u Bohemky) 
v Riegráku. Z osmi set studentů se 
sešlo asi sto. Byl jsem tam s ním a 
postával opodál, protože jsem mu 
chtěl být po ruce. Bylo nás tam tátů 
víc a pokukovali jsme jeden po dru
hém. Podezírali jsme se z fízloviny, 
jak jsme byli navyklí.

Naše děti se zabývaly užitečnější
mi věcmi. Odešly do parku a pod 
lucernou přečetla jedna pěkná hol
ka text z koordinační schůzky stu
dentů středních škol; vyjmenovala 
několik gymplů, které do stávky 
jdou.

Jednali.
Měkké i je schválně. Už je to ně

kdo jiný. Nikoli však děti. Dohodli, 
že oni taky. Přijdou bez tašek a kdo 
to neví, nechá ji v šatně. Pak půjde 
stávkový výbor oznámit řediteli, že 
škola se připojuje ke stávce vysoko
školáků a dojedná s ním postup.

Šli jsme pak domů — bylo nás 
tam víc rodičů —a báli jsme se 
všichni. Ti mladí snad méně. Ale ni
kdo z tátů a maminek tomu svému 
stávku nezakázal. Nějak jsme pocíti
li, že jsou asi lepší než my.

Vraceli jsme se Slezskou. Stálo 
tarn^ několik žlutých skříňových an- 
tonů a v kabinách sedělo po dvou 
třech utahaných hromotlucích, kte
ří si nezuli kanady už pár dní.

Velitelstvo pocházelo kolem.
Čekalo na povel k záchraně soci

alismu.

Zařiďte si cestu do Československa 
prostřednictvím

KUEHNE AND NAGEL TRA VEL INC. 

Kitchener, ON. Canada

Obstaráme pozvání, víza, pasy a další 
doklady, letenky všech leteckých 

společností.
Hovoříme německy, anglicky na čísle 

519-579-5804 (Wolfgang) 
česky a slovenský na čísle 

519-576-1956 (Kristina)
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Zajímavosti ze světa
Ota Ulč

Singapur — model pokroku s konfuciánskou tváří
(Dokončeni)

Abych s pochvalami poněkud pole
vil a raději se pokusil o vysvětlení pra- 
příčin: proč je zde pořádek, čistota a 
prosperita, kdežto v sousedství spíš 
chaos, špína a dost bídy? Cožpak se 
lidé podřizují disciplíně dobrovolně, a 
když to není dobrovolně, copak je to 
za moderní stát, za demokracii?

Už jsem se zmínil o velepokutách 
za odhození papírku či zbytku cigare
ty. V hygienicky dokonalém metru 
platí zákaz ježení (pokuta od 30 do 
500 dolarů). Interpretace zákazu je 
natolik bezbřehá, že přečinu se do
pouští i osoba se žvýkací gumou či 
bonbónem v ústech. Tisk citoval mar
nou stížnost Evelyny Theové, ženy v 
domácnosti, upozorňující, že zejmé
na těhotné ženy mají rády cosi v ús
tech, zejména sušené nakyslé ovoce.

V Singapuru zavedli řízné a úspěš
né kampaně k vymýcení zatoulaných 
psů, vydírání, plivání na veřejnosti 
(proslulý to čínský zlozvyk) a proti 
kouření. Rozdávání balíčků s návo
dem (nejenom proti početí), plakáty, 
výzvy, varování ve čtyřech oficiálních 
jazycích, zákaz kouření na označe
ných místech, zony v hotelech, resta
uracích a na pracovištích, odborář
ská antinikotinová komanda, vynu
cené dohody s televizními producen
ty, že žádný z jejich kladných hrdinů 
si na obrazovce nezapálí.

A výsledek vládní agitace? Kuřáků 
už je jen dvacetiprocentní menšina, 
zatímco v Cíně připadají na čtyři oso
by tři kuřáci; náruživě hulí i nejhlav
nější soudruh Deng a další čelní před
stavitelé státního a stranického živo
ta.

Veřejné záchody bývají dost hrůza 
nejen ve Třetím světě, takže člověk si 
radši odskočí do buše, s rizikem, že se 
mu do obnažené části těla zakousne 
nějaká ta šelma. V Singapuru na čis
totu hygienických zařízení dohlížejí 
nejen hajzlbáby a hajzldědkové, ale i 
anonymní civilisté. Dříve dostal pro
vinilec od úřadu varovný dopis, pak to 
od 1. července 1989 zpřísnili: pokuta 
$100 za první prohřešek, $1.000 pro 
recidivisty. Platí se i za nespláchnutí 
mušle pro pány.

Ve školních kantýnách je zakázáno 
prodávat zmrzlinu, kazí to zuby — pé
če o chrup. Elektronické video games 
jsou zakázány všude — bezcenná, 
čas ukrádající zábava.

Ještě bych mohl ve vyjmenovávání 
výchovných regulí pokračovat, ale už 
se vzpouzím, krev ve mně kypí a já vy
buchuji: "Dobrá, video games — obl- 
bující bedna, ale je to  moje rozhodnu

tí, zda chci nebo nechci být oblbován. 
Mám chuť na zmrzlinu, právě tady, v 
tomhle horku — co je komu do toho, 
zda vypadnou mléčné mé zoubky?"

A jsme u toho, u merita věci, míst
ních vládních konceptů chápání ra
cionálního vývoje společnosti. Jmé
no tvůrce, zakladatele, autora, archi
tekta je LEE KUAN YEW — Otec vlas
ti.

S těmito otci to v Třetím světě často 
nedopadlo příliš slavně. Buď je svrhli 
(Nkrumah v Ghaně, Sukarno v Indo- 
nézii) nebo je žel nesvrhli (Nierere v 
Tanzánii, Kaunda v Zambii) a oni tu 
svou nezávislou zemi dovedli k ban
krotu. Úspěch Singapuru je do znač
né míry výsledek úsilí jednoho člově
ka, jemu se to povedlo. Lee je v čele 
od r. 1959, když Singapur získal sa
mosprávu, a pokračuje jako předseda 
vlády od r. 1965, kdy se Singapur od
trhl či byl vystrnaděn z Malajské fede
race.

Lee má pověst člověka skromného, 
nepodplatitelného a velmi schopné
ho, s autoritativními sklony. “Singa
pur je příliš malý k uplatnění jeho ta
lentu,” charakterizoval ho Henry Kis- 
singer. Lee vystudoval na univerzitě v 
Cambridgi (stejně jeho žena) a zplo
dili několik talentovaných dětí.

Osobní zkušenost patrně ovlivnila 
jeho veřejně sdělovaná doporučení, 
že příliš rovnoprávnosti pohlaví ško
dí, že děti plodí zejména primitivní že
ny, kdežto ty s univerzitním vzdělá
ním dávají přednost svým kariérám. 
Čínská žena tradičně mává rodinou, 
tím spíš pak osoba příliš vzdělaná, a 
muži se jich strachují. V televizních 
proslovech kritizoval Lee nejednou 
mužskou část národa, že dává před
nost hloupým putičkám s širokými 
boky — to že je mentalita charakteris
tická pro primitivní rurální společ
nost. Vzdělankyné, místo aby se cítily 
polichoceny, se rozvřeštily, že z nich 
nikdo nebude dělat baby machines.

Tento absolvent Cambridge je též 
odchovanec socialistické Fabian So
ciety (G.B. Shaw, tací). Ačkoliv na pa
píře mají v Singapuru mnoho politic
kých stran, stále tam vládne jedna je
diná (PAP — People's Action Party). 
K spoluvládnutí si Lee vybírá ne poli
tiky, aie vzdělané technokraty. Ko
munistickou stranu, rodnou, vědec
kou, odstrčil do ilegality. Rovněž si 
dává pozor na přílišné nacionalisty a 
všelijaké fundamentalisty. Univerzitu 
Nanyang, středisko čínského nacio
nalismu, předělal na technické učení, 
studenti tam musí pořádné dřít a na 
politické extravagance nemají čas.

Předseda je též obviňován, že pro
sazuje principy vlivného amerického 
vědce B.F. Skinnera a podřizuje indi
viduální svobody společnému dobru.

“ Brilantní pan ministerský předse
da si doopravdy myslí, že ví, co je nej
lepší pro jeho lidi,” napsal solidní ča
sopis Freedom at Issue (červenec/zá
ří 1989).

Jenže co když on to doopravdy ví? 
Už to činy dokazuje víc než čtvrt sto
letí. A to že pak není křišťálová demo
kracie? Inu, není. Má ale demokracie 
být c í l e m  nebo jen prostředkem, 
n á s t r o j e m  k dosažení cíle — pří
jemného, materiálně zajištěného, 
smysluplného života? Sebelepší de
mokracie může degenerovat v chaos 
a ekonomickou mizérii. Když se tedy 
vylepšení života společnosti dá lip 
docílit jinou, než perfektně demokra
tickou cestou, tak proč ne? Když se 
dá docílit blaho většiny, aniž by došlo 
k přílišnému utlačení práv menšiny?

Takhle mi argumentoval jeden z 
místních vládních činitelů. Na otázky 
jsem si netroufal dávat definitivní od
pověď a tak jsem jen mdle přikyvoval, 
protože se tam u nich teprve rozkou- 
kávám. Ovšem, menšina nadává, že 
dostala pokutu za odhození papírku, 
ale většina si lebedí, že v ulicích není 
svinčík. Na prasata musí být přísnost.

*  * *

Tedy autoritářský režim, který ne
prosazují fušeři. Jejich paternalismus 
se již rozlezl do všemožných komnat.

Příklad této všežravosti: Pár kroků 
od našeho bydliště fungovalo několik 
restaurací pod komunální střechou. 
Zasedli jsme a čteme na zdi vládní vy
hlášku, že kdo nechá na talíři zbytky, 
víc než 100 gramů, bude potrestán 
částkou tolik a tolik, děti do 12 let po
loviční sazba.

Urážlivé, že ano — co je komu do 
toho, že mi zrovna nechutná marino- 
vaná ještěrka. Však patří k bontonu, 
zvlášť mezi Číňany i v chudičké, soci
alismus budující otčině, že se jídlem 
až překvapivě mrhá, rýže se rozkecá- 
vá po stole a mimo stul, kosti a kližky 
se plivají směrem k sousedům.

A tady v bohatém Singapuru páni 
vládní učitelé s rákoskou. To nemají 
nic lepšího na práci?

“ Naše malá země je zemědělsky 
naprosto nesoběstačná, vše musíme 
dovážet, i vodu musíme kupovat v 
Malajsku — a o to nemravnější je toto 
plýtvání, když si uvědomíme, že na 
světě, nedaleko od nás panuje hlad.” 
To bychom se asi nejspíš dozvěděli.

Národ se přizpůsobuje, podrobuje, 
je vycepovatelný. Posloužím příkla



dem: V Singapuru je benzin značně 
dražší než v Malajsku. Vyšlo tedy na
řízení, že odjíždějící místní motorista 
musí mít nádrž aspoň z poloviny 
plnou. Kdo neuposlechne, dostane 
pokutu od 50 dolarů nahoru. Pozna
menal jsem si výsledek jednoho z 
kontrolních zásahů: z6.238 motoristů 
99,95 procent se podřídilo příkazu — 
výsledek ještě důkladnější než v na
šich totalitních volbách s jednotnou 
kandidátkou. * * *

Premiér se hlásí ke Skinnerovi, ale 
v mnohém je žákem Konfucia. Proto 
se zdůrazňuje dohoda, domluva, smír 
a nikoliv opozice s konfrontací. Poli
tický styl a kultura bargaining neboli 
handlování o kompromis, kde obě 
strany poněkud sleví a pak si plác
nou, se tu nahrazuje tzv. petitionary 
culture, kdy se občan obrací k vrch
nosti jako žadatel, prosebník. Při
stoupit s respektem a moudrá, bene
volentní vrchnost správně rozhodne. 
Cili praxe, která by demokracii se od
naučivším Čechoslovákům dost vy
hovovala. Však kolik stotisíců žádostí 
ročně pošlou na Hrad panu preziden
tovi?

V konfuciánském řádu věcí se zdů
razňuje meritokracie — povyšování 
podle zásluh. Král nechť kraluje, ale 
musí si právo na kralování zasloužit.

Jak to tedy, že Lee se snaží prosadit 
svého syna jako nástupce úřadu? Za
ložit si dynastii, o jakou se na Haiti 
pokoušel Papa Doc Duvalier se svým 
Baby Docem, nebo co v Severní Ko
reji míní prosadit Kim Ir Sung?

Co když ale Lee Junior (Lee Hsien 
Loong) je skutečně ten nejlepší, nej- 
schopnější kandidát? Ve velmi mla
dém věku to dotáhl na generála — do
brá, to mohl zařídit tatínek. Ale roz
hodně mu nemohl zařídit vystudování 
se supervyznamenáním v Cambridgi. 
Lee Jr. rovněž ovládá osm jazyků. 
Měli by si tedy k důkazu demokratic
kých principů raději vybrat tvora kali
bru Miloše Jakeše, který se s bídou 
proškobrtá jazykem jedním jediným? 
Nepotistickým nemravem je spíš pra
xe udělat ředitelem Ústavu marxis- 
mu-leninismu při ÚV KSČ majitele 
rozkošného příjmení Kunovjánek jen 
proto, že má mezi příbuznými vyso
kánského nomenklaturního kádra — 
žádná Cambridge či osm jazyků.

Vládní formou Singapuru je tedy 
paternalismus, jímž se ale dosáhlo, že 
PROSPERITY IS WIDELY SHARED, 
že na bohatství národa se podílí jeho 
většina, že se tak uniká sociálním 
kontrastům a potenciálně revoluční
mu napětí.

* * *
Demokratické zahraničí vytýká sin

gapurskému tisku jeho přílišnou krot
kost. Kdyby ale měli k dispozici tolik 
glasnosti v Praze! I když kritika je spíš 
komunální než fundamentální, proč 
by se ale měl zatracovat, na kusy roz- 
trhávat úspěch, velmi očividný pro to
ho, kdo je ochoten podívat se kolem?

Kritizovat snad kojeneckou úmrtnost, 
nižší než v USA? Příjem per capita po 
Japonsku nejvyšší v Asii?

Počtářští žabaři a tyrani pokládají 
mimořádně úspěšné počínání Singa
puru za neprominutelnou urážku. Po
krokové živly v západním světě se 
rovněž značně zlobí. Socialistická in
ternacionála vyloučila Singapur ze 
svých řad.

Nakyslé předpovědi (zdroje á la 
Frankfurter Rundschau) o lesku ma
monu, kšeftováni s imperialistickou 
Amerikou a že tohle flirtování špatně 
skončí.

A ono ne. V roce 1979 vyhlásil Lee 
svou druhou průmyslovou revoluci — 
přilákat nejmodernější průmysl (elek
troniku). Při té příležitosti se mu po
dařilo vystrnadit jiná, příliš vykořisťo- 
vatelská (tzv. labor intensive) odvětví, 
pryč s nimi do zahraničí. Hlavně se 
vyváží průmyslové výrobky. Kousek 
na sever, v malajském státě Pahang, 
je hlavním zdrojem valut vývoz dřeva
— tedy situace, podobající se česko
slovenské.

Vláda se postarala o zbudování so
lidního školství, zdravotnictví a infra
struktury — silnice, kanalizace, tele
fony, odvoz odpadků, atd. Rovněž za
třepala byrokracií, takže je pružná. 
Papírování, které trvalo měsíce se teď 
vyřídí za pár hodin. To pak je ovšem 
prostředí, do něhož zahraniční inves
tor rád vloží peníze.

* * *

Singapur má diplomatické styky se 
Sovětským svazem, Polskem, Maďar
skem, Rumunskem, ba i s Bulhar
skem, ale ne s Československem. 
S Československými aeroliniemi lze 
však jednou týdně (v pondělí) létat do 
Prahy.

Zašli jsme do jejich kanceláře pro 
propagační brožurky. Domorodí za
městnanci reagovali reálsocialistic- 
ky, totiž ignorovali nás.

Z českého zboží jsme v obchodech 
postřehli jen broušené sklo značky 
Bohemia, poněkud polámané za sní
žené ceny.

Vyvážíme ale kvalitní hudbu a hu
debníky. Plakát:

SINGAPORE SYMPHONY 
ORCHESTRA

DIRECTOR AND CONDUCTOR- 
CHOO HOEY 

VERA SOUKUPOVA 
MEZZOSOPRANO 

LUDĚK VELE - BAS 
JAROSLAV TUMA - ORGAN

Organ čili varhany. Na programu 
Janáčkova Glagolská mše.

O úspěšný umělecký růst orchest
ru se zasloužili dva čeští muzikanti, 
manželský pár. Nedávno vláda oceni
la jejich zásluhy udělením singapur
ského občanství, které se osobám tak 
přespolním dává jen zřídka. Od nich 
se opatrně distancují a materiální po
žitky jim závidí jiní členové orchestru, 
kteří si s rodinami musí utahovatopa- 
sek, neboť jsou z československá jen 
vypůjčeni, pracují tedy v podmínkách

socialistického nevolnictví a musí 
Pragokoncertu, svému feudálnímu 
pánu, odvádět víc než desátek mzdy.

Na univerzitě funguje Frank Polív
ka, dokonce v mém oboru politických 
pavěd — s ním jsme se ale nesetkali. 
Seznámili jsme se s rodinou jednoho 
inženýra, poinvazního Australana. 
Má vynikající místo a do jeho Juxus- 
ního bytu ($4.000 měsíční činže, pla
tí zaměstnavatel) se rádi hrnou našin
ci na trase Austrálie—Českosloven
sko. Zde lacino nakoupit a tam poda- 
rovat znormalizované, jimž se bude 
tajit dech.

“Jedeme do Evropy,” započnou 
zpravidla, než z nich vyleze, že to bu
de Praha.

Dotaz “ Už jezdíte?” , “Vy ještě ne
jezdíte?” již povýšil na standartní 
společenské úsloví.

Do Singapuru přijíždějí opačným 
směrem na návštěvu příbuzní.

“To jsou takoví rasisté, to byste ne
věřil..."

"Ale věřil. Co oni o rákosnících...”
“ Měli jsme tu na návštěvě matku — 

paní profesorka," řekl mi inženýr, “a 
hrozně se rozčilovala, co že je to za 
pořádek, jaký je to skandál, jak si to 
ty šikmooký z rejže dovolují takhle 
dobře žít, zatímco oni, v kulturním 
centru Evropy... Když jsme nesouhla
sili, tak jsme to od ní schytali, že už 
jsme se moc odrodili, už jsme načichli 
těma šikmookýma a že je to prostě 
skandál, tenhle jejich životní stan
dard... a pořád dokola.” Dále jsme se 
dozvěděli, jak paní profesorku skličo
valo množství nabízeného zboží a di- 
lemma, co koupit dřív. Vzdor averzi 
vůči drzým šikmookým z rýže však 
reálsocialistka na Singapur nezanev- 
řela úplně, neboť návštěvu si již zopa
kovala a ještě zopakuje.

“Zato moje sestra — ta reagovala 
úplně jinak," řekla paní domu. “Tu to 
tady tak oslnilo... jednou mi řekla, 
nech mě někde v supermarketu a pak 
si mě přijď  vyzvednout, já tady budu 
jenom stát a dívat se na to krásný ma
so.”

Z našinců v Singapuru už leta žijí
cích, jsem mámil soudy o zdraví státu, 
politickém počínání a stavu života vů
bec. Vyjadřovali se příznivé, zejména 
v porovnání s poměry v sousedních 
zemích. Paternalismus v Singapuru 
věru funguje, někdy bují až moc. Ro
dina dostala z Prahy video s filmem 
Věry Chytilové "Faunovo příliš pozd
ní odpoledne” — záběr s ňadry na plo
várně byl však z filmu vystřižen. Rád 
bych viděl cenzory, jak si přehrávají 
film v jim zcela neznámé řeči a kolik 
megahodin stráví tak nedůležitou 
činností.

* * *

Mé vyženěné příbuzenstvo jedno
značně nadávalo na vysoké daně, 
jenže na ty se, s výjimkou Saudské 
Arábie, Kuvajtu a jiných, nadává všu
de. Jedna z neteří, kantorka, se svěři
la s nevýhodami disidentství: osoba 
příliš nekonformní je vyzvána, aby



rezignovala. A když odmítne? V tom 
případě bude rezignována a přijde o 
penzijní požitky. Takže se člověk ani 
příliš nediví, že 99,95 procent si nedo
volí jet do Malajska s víc než polo
prázdnou nádrží benzínu. Druhá ne
teř, manažerka banky, mě však opra
vila: ti, co pracují v privátním sektoru 
jsou daleko méně zranitelní.

V USA chytráci pedagogové a různí 
političtí šarlatáni prosazují názor, že 
povinná výuka angličtiny pro děti z ji- 
nojazyčných (čili převážně Hispanic) 
rodin je nepřijatelně krutý, až fašis
tický požadavek. Tím se ovšem kole
duje o další tříštění této beztak vý
středně heterogenní společnosti: ne
bude mít ani svoji společnou řeč. 
Račte se podívat na sever ke kanad
ským sousedů, do Quebecu. V Belgii 
a leckde jinde by rovněž mohl poslou
žit odstrašující příklad.

V Singapuru jsem se potkával s 
mládeží jen bilingvální či vícelingvál- 
ní. Oslovil jsem dceru neteře a osmi
letá Cindy mi odpovídala anglicky, 
malajský a čínsky ve dvou verzích. 
“V jaké řeči počítáš?" zeptal jsem se. 
Počítala v další řeči — thajštině.

Do Singapuru přijelo také příbu
zenstvo z Evropy, o jehož existenci 
jsem neměl ponětí. Architekt z Žene- 
vy s potomky rasově zrovna tak smí
chanými jako u nás doma. Francouz
sky vychované dcerky spolu švitořily 
indonésky, ujišťujíce mě, že je to vel
mi jednoduchý jazyk. Bratranec 
Freddy je neurologem v Bruselu. Jez
dí sem každý rok potápět se v korálo
vém moři. Letos míří na malajský os
trov Tioman, kde svého času filmovali 
muzikál South Pacific. Pravda, korá
lové útesy u Ostende nemají a nořit se 
tam do vody příliš studí. Freddyho dal
ší vášeň je v Evropě rovněž k neuko
jení: totiž zlo, zvané DURIAN. Větší 
než kokos a menši než meloun, s tu
hým ostnatým povrchem a s přízvis
kem ‘král ovoce’. Poprvé jsem se s 
tímto monarchou setkal na někdejším

Cejlonu. "Peklo na povrchu, nebe 
uvnitř," říká se. Polovinu definice po
tvrzuji: smrad tak zabijácký, že jsem 
vzácnost daleko odhodil.

V Singapuru jsem si omylem koupil 
pytlík s pokroutkami — byly z duria- 
nu. Ohavná, páchnoucí substance ve 
tvaru žlutých larev, okamžitě jsem to 
hodil do koše a porušil tak zákon o 
mrhání potravinami. Freddy kupoval 
duriany denně a zručně se do nich 
dobýval. Ve vzduchu pach stoky, lat
ríny v rozkladu. Zvědavost mi však 
nedala. Přiblížil jsem se s prsty v no
se. Lékař se prodral ke žluté mázdře 
a začal se jí sytit, na obličeji výraz bla
ha. A že ať se neupejpám. Podařilo se 
mu mě vyprovokovat. Však co — už 
jsem jedl hady, opice i smažená mor
čata. S nosem stále zacpaným jsem si 
tedy sáhl do odpudivého bláta. Sáhl 
jeden den, druhý den a málem jsem 
si na durian zvykl. Netvrdím, že bych 
se po něm musel utlouci, ale mdloby 
mi již nehrozily. Rodina se však ode 
mne odvracela, tolik jsem páchl. V ne
jednom hotelu v nejedné zemi visí ce
dule zakazující přítomnost durianu. 
Durian se rovněž nesmí vzít do letad
la. Nezodpovězena zůstává otázka, 
proč durian vůbec smí do Singapuru, 
když tolik jinačích, daleko lahodněj
ších věcí tam nesmí — odhalená čes
ká ňadra, například. Vládce Lee zřej
mě není důsledný autokrat.

*  *  *

Neurologa Freddyho kromě slastí 
aquatických a kulinárních tentokrát 
přilákala i nabídka existenční pova
hy: místo na lékařské fakultě.

Tedy výjimka z pravidla. Singapur 
neláká pracovní síly, naopak se sna
ží bránit jejich ilegálnímu přílivu.

Nelze se ovšem divit, že z chudého 
sousedství se sem lidé chtějí dostat za 
podstatně lepším živobytím. Napří
klad jsme v Indonésii m luvilisdívkou, 
která po ukončení střední školy nese
hnala nic hodnotnějšího, než čistit 
záchody na letišti. Sedm dní v týdnu,

od rána do večera, a mzda ekvivalent 
jednoho amerického dolaru na den.
V Singapuru rodina jedněch příbuz
ných zaměstnávala chůvu. Za pečo
vání o jednoho synáčka jí platila 
$2.800 singapurských ($1.400 ame
rických) dolarů měsíčné, s bytem a se 
stravou — a to nikoliv jíst z rendlíčku 
v koutě na truhlíku, ale pěkně u stolu 
s rodinou, i na hostiny s námi do klu
bů a restaurací a muselo se jí říkat 
“ Madame” .

Gastarbeiteři přicházejí ilegálně 
vzdor raziím, slibovaným amnestiím 
a výzvám k návratu domů. Na všech 
televizních stanicích (čínské, malaj
ské, indické, anglicky mluvící) vyzý
vali velvyslanci z Thajska, Malajska, 
Filipín, i ze vzdáleného Bangladeše, 
aby se jejich občané přihlásili a do
brovolně, na státní útraty odjeli do
mů. Za našeho pobytu došlo rovněž 
ke schválení nového zákona o trestá
ní těch, kteří ilegály do země vozí a 
pak zaměstnávají (a nezřídka surově 
vykořisťují): pokuty až 6.000 dolarů 
a tři rány holí.

* * *

"Ta naše bláznivá konfuciánská 
morálka! Nás Číňany nemusí nikdo 
do práce nutit, my se do ní ženeme 
sami. Ne osm, ale čtrnáct hodin den
ně!" přečetl jsem si povzdech v míst
ních novinách. Inu, tento problém v 
Československu — a nejen v Česko
slovensku — nemají.

Jenže ona se tradice zas tak snad
no z generace na generaci nepřenáší. 
Kaučukový mogul Tan Kan Kee nebyl 
v životě v restauraci, nikdy si nevzal 
dovolenou — a svým dětem neodká- 
zal nic ze svého obrovského jmění 
s vysvětlením, že “ bohatství potlačuje 
ambice lidí moudrých a vede k větší 
pošetilosti lidí prostoduchých.”

Mladá generace teď vyrůstá s kom- 
pjůtry už v základní škole. Příliš pro
niká westernizace, vytváření sobec
kého člověka, strachují se tradiciona
listé. Materialismus se prý rozmáhá 
v touze po: jedné manželce, dvou dě
tech, třípokojovém bytě, čtyřkolovém 
vozidle a pětimístném platu.

Každý rok pořádá vláda celodenní 
semináře pro absolventy středních 
škol, než se pustí do univerzitního 
studia. O hodnotách člověka a spo
lečnosti, o racionálních alternativách 
modernizace. Vládu nereprezentují 
hlupáci a studenti se nebojí opono
vat. Ostře kritizovali zasahování státu 
do života společnosti. Proč je stát stá
le alergický na dlouhé vlasy a hlavy 
jim stříhá? Jestliže jsme konformisté, 
můžeme vůbec být tolerantní?

Inu, příkladů tolerance jsem viděl 
dost — ono sousedské soužití růz
ných národností například. Několi
krát se nám též stalo, že do autobusu 
vstoupila přehnaně navoněná, napa- 
ráděná krasavice — krasavec trans- 
vestita. Nikdo ze spolucetujících se 
nevzrušil.

Na semináři se účastníci marně mí
nili vypořádat s podstatnými otázka



mi: Jestliže se budou držet tradičních 
hodnot, k většímu porozumění mezi 
jejich kulturami nedojde. Jestliže v 
rámci modernizace budou pokračo
vat v přijímání západních hodnot, 
ztratí tak svou identitu. Zapeklitá to 
dilemata, která ovšem trápí nejednu 
zemi.

Singapur obchoduje s Čínou jak 
rudou tak nacionalistickou, ale dip lo
matické styky nemá ani s tou ani s o- 
nou. Jistota je jistota.

Není snad návštěvníka, který by ne- 
porovnával Hongkong a Singapur, je
jich plusy a minusy. Panoramatem se 
plochý Singapur Hongkongu ovšem 
nevyrovná. Ale ve všem ostatním mu 
dávám přednost: je tu ve městě dale
ko víc prostoru, zeleně, možnosti se 
posadit, vydechnout a v esteticky pří
jemném prostředí uniknout oné zkru- 
šující napěchovanosti člověčinou. 
Není tu vidět bída — však tu ani ne
jsou nedávní uprchlíci z Číny a Indo- 
číny.

A zejména — to zejména: není tu za 
rohem komunismus, který za pár ro
ků všechno schlamstne. Víme, že 
jsme smrtelní, ale naštěstí nám zůstá
vá zatajen den naší smrti. Kdyby
chom ho znali, počítali bychom, pani
kařili bychom nad zkracujícím se pří
dělem dnů. A Hongkong má svou 
smrt jasně označenu v kalendáři: 30. 
června 1997. Ráno prvního července 
už nebude. Singapur je vlastně jediný, 
převážně čínský stát, na kterýsi Lido
vá Čína nedělá teritoriální nárok. Na 
Taiwan si nárok dělá značný.* * *

V rádiu vyřvává rokn’roll. Že tako
vou ohavnost dovolují, poznamenal 
jsem. To prý je Batam. Co je Batam? 
Přece indonéský ostrov, dvacet minut 
odsud. Plno lidí tam jezdí, je tam laci
no. Ta rocková stanice má filipínský 
management a vlastní ji Singapuřané.

"Proč si nekoupíte celý ostrov?”
“ Rádi bychom, ale oni nám nepro

dají, ačkoliv jich mají deset tisíc.”
A jak velikých, prázdných, nevyvi

nutých! Tady do sousední Sumatry 
by se vešel víc než tucet Singapurů.* * *

Singapur, hospodářský zázrak, ve- 
lepřístav, loděnice, rafinerie, elektro
nický průmysl, banky, mezinárodní 
obchod — nový stát lidí pracovitých, 
přemýšlivých, jejž také charakterizu
je výraz ANXIETY. ÚZKOST zaviněná 
zeměpisnou malostí, hospodářskou 
zranitelností a též hospodářskými ú- 
spéchy, od nich není daleko k závisti, 
zášti a nekalým záluskům.

Přece závist je fundamentálním 
motivem třídní zášti a boje. A že by 
totéž neplatilo v mezinárodních di
menzích? Podívejme se na singapur
ské sousedství: na sever za pár minut 
cesty začíná Malajsie, kde je státním 
náboženstvím islám. Když v r. 1986 
přijel izraelský prezident Chaim Her- 
zog na návštěvu do Singapuru, v Mal
ajsii vypukly bouře protestů. Na jih a 
západ je Indonésie — 175 miliónů

obyvatel, nejpočetnější islámský stát 
ve světě, i když naštěstí to tam s jejich 
náboženským zakalením není příliš 
třeskuté. Sousedství již zažilo řadu 
pogromů, povstání separatistů, fun
damentalistů, komunistů.

Jak dlouho pak může vydržet har
monie, nezávislost, prosperita nepa
trného Singapuru? Premiér Lee do
konce předpověděl, že za sto let už 
Singapuru nebude.

*  *  *

Vzdor pesimistické prognóze Otce 
vlasti, v této době již končícího dva
cátého století zániku nezávislosti nic 
nenasvědčuje. Momentálně jsou vítá
ni nejen hongkongští investoři. Sin
gapur už projevil i zájem poskytnout 
nájemní prostor (a tak získat několik 
miliard dolarů) americkému námoř
nictvu a letectvu v případě jejich 
předpokládané výpovědi z bází na Fi
lipínách.

Sledovali jsme přípravy oslav ná
rodního dne, jejich osmadvacátého 
října. Jejich nezávislost započala 9. 
srpna 1965. Skoro ze všech oken vlají 
vlajky. Vyvěšeno heslo EXCELLEN
CE TOGETHER - SINGAPORE FOR- 
EVER. Na jedné budově visel sebe- 
chvalný nápis CONGRATULAT- 
IONS! WE MADE ONE BILLION! 
($1,000,000,000). Nestydí se přiznat 
k profitu jedné miliardy a nikdo se na 
ně nežene s vyvlastňováním.

Současně se konal MĚSlC HLA
DOVÝCH DUCHŮ. Duším zemřelých 
je nutno se věnovat, v případě zaned
bání se totiž dovedou ze záhrobí še
redně mstít. A měsíc v roce mají du
chové možnost vandrovat mezi po
zemšťany a ti se je snaží konejšit 
modlitbami, hostinami a spalováním 
symbolických bankovek.

Odjeli jsme do jednoho z kostelíků. 
Postranní oltáře pokrývaly destičky 
se jmény předků. Jejich popel v ur
nách s fotografiemi byl uskladněn v 
přilehlé prostoře. “Támhle," ukázala 
sestřenice do výše k popelu rodičů, 
“tam bude jednou uložen i můj popel."

«r * *

Dítě se nám vrátilo z Bali a z Austrá
lie vytřesené z autobusové cesty tam i 
zpět. Ale ač ze Singapuru vede želez
nice hodně daleko na sever, 1.923 ki
lometrů až do Bagkoku, rozhodli 
jsme se pro lokální autobusy. S od
jezdem se hned dostavil kontrast — 
podobně jako při přejezdu ze Západ
ního Německa do Východního, jako z 
USA do Mexika — to spíš. Ale to je 
úplné jiná kapitola. n

PLÁNUJETE DOVOLENOU 
NA FLORIDĚ?

Navštivte krajanský motel

JASMÍN v il l a
801 S. Oceán Blvd. 

Pompano Beach, Florida 
33062 

Tel: (305) 941-7930
Těšíme se na Vás 

Lajoš a Janet Naňákovi

KRAJANSKÉ STŘEDISKO 
DENIA — ŠPANĚLSKO

Na výběr jsou: garsonky, byty, řadové domky, vilky 
a pozemky. — V Denii najdete: příznivé klima, 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 informace, prodej a podnájem:
DIVA IM MO BILIEN K.&V.  DIVOKÝ  
Segantinistr. 9, C H -8049  Ziirich 
Tel: 01/341 21 56



Emigrace
Přemek Jouza

Umění bidovati
Když jsem vyjížděl z Českosloven

ska, byly pro mne dražby něčím vzdá
leným, nepochopitelně krutým, ci- 
záckým, kravičku vedou ze chléva, 
vdova vzlyká a dráb z drsných vyvolá
vá plic.

Zatímco mnozí se stali opravdový
mi emigranty po požití kuřátek z Ken- 
tucky, já jsem měl poprvé emigrant- 
ský pocit světovosti, když jsem přišel 
na zaoceánskou dražbu. To byl můj 
okamžik přestřiženi pupeční šňůry. 
Snad existují dražby i v Českosloven
sku, ale tam jsem se o ně nezajímal. 
Měl jsem k nim dokonce tak hluboce 
opovržlivý vztah, že jsem seteďmusel 
jít podívat do slovníku, jak se česky 
řekne "auctioneer". Je to — podle 
několika slovníků — dražitel, dražeb
ník, licitátor, licitant. Dražebník je ale 
spíš účastník dražby, tedy já, když 
tam sedím a hledím. Dražby se ode
hrávají v dražebně.

Žádné z těchto slov se mi nelíbí, ale 
co se dá dělat, budu je muset použí
vat.

V Kanadě a v Americe je dražba ná
rodním svátkem, událostí týdne, mís
tem, kde se můžeš zbavit své vlastní 
gárbiče a nakoupit gárbič cizí (co se 
týče slova gárbič viz předcházející 
články o reáliích západního světa, 
myslí se jím věci nepotřebné, vyhazo
vané, ale začasté ještě použitelné).

Na dražby chodí celá vesnice, lidé 
bohatí i chudí, koupí si tam hotdogya 
Pepsi a krmí jimi děti i sebe, penzisti 
jen tak okounějí, protože se jim už nic 
do bytu nevejde, mladí manželé na
kupují a usmívají se na sebe. Dražba 
je místo biografu, místo večera u te
levize, místo amerického fotbalu.

Vstup do dražebny je zpravidla od
pudivý. Dražebny jsou umístěny da
leko na venkově nebo v zapadlých 
ulicích v barácích málo vytopených, 
s podlahou ušmudlanou a s židlemi 
prostými, jednoduchými. V Ayru se 
dražby odehrávají v nepříliš vyčiště
ném chlévě. Sedí se v kabátech a be
ranicích.

To mluvím o dražbách navštěvova
ných lidem. Dražby navštěvované pá
ny se konají v hotelích typu Holiday 
Inn. Na těchto dražbách se draží per
ské koberce, obrazy a jiné vzácnosti. 
Je však zajímavé, že i v těchto místno
stech dokáže zkušený dražitel vyvolat 
pocit prostoty a zaplivanosti, snad 
proto, aby překonal ostych dražební
ků, aby se tam cítili doma a nebáli se 
dražit, tedy, česko-anglosasky bido- 
vat.

Budu používat slovo bidovat, česká 
analogie je podati nabídku a to slu
chu dražebníka nezní.

Parkety v takovém Holiday Innu, 
které do místnosti při jiných příleži
tostech přirozené strukturálně patří, 
se náhle stanou studenými, nevhod
nými a neupravenými, rychle se za- 
šlapou a lidé si začnou libovat.

Někdy se draží venku, to je zpravid
la v létě, kdy se draží celý obsah domu 
nebo farmy, jejíž majitel zemřel a po
zůstalí neví, co s gárbičí. Můj přítel 
Atomový Jirka, který rád létával nad 
krajinou v Cessně, říká, že takové 
dražby se shora podobají květinovým 
záhonům, protože každý farmář má 
na hlavě baseballovou čepičku barvy, 
podle toho, od koho bere hnojivo.

Přijdeme-li pozdě, již se místností 
nese hlas dražitele. V okamžiku, kdy 
začne dražitel dražit, změní se míst
nost nepěkná v modlitebnu, kde lidé 
vstupují do vyšší sféry Racionálna. 
Dražitel zpěvavým hlasem vyzpěvuje 
sumy a nabídky, asi tak, jako kdyby 
v recitativu vyzpěvoval Figaro sem, 
Figaro tam, Figaro, Fííígaro, jenže 
rychleji a hypnotičtěji.

Na tento recitativ jsou školy, kde se 
dražitelé řady měsíců cvičí v tom, aby 
jejich zpěv byl co nejsugestivnější, 
aby lidé opustila soudnost, aby se 
poddali kouzlu okamžiku a bidovali.

Při dražbě chodí po pódiu asistent, 
který ukazuje mezi lidi, i když nikdo 
nebiduje, a občas vykřikne “A” . Je to 
zcela krátké, hlučné “A", které zní 
trošku jako “ Op” . Asistent zvyšuje 
dramatičnost chvíle a občas způsobí, 
že se váhavec lekne, zvedne ruku a bi- 
duje.

Kde se lidé neznají, musí každý mít 
číslo, aby nevznikly zmatky. Když ně
co koupíš, nesmíš utéci. Lidé ale neu
tíkají. Taky můžeš dostat vynadáno, 
když zvedneš ruku za účelem poškrá
bání za uchem a dražitel tě při tom 
chytne. Nesmíš kýchat, kašlat, hlasité 
se smát a mluvit.

Jednou jsem při dražbě bidoval na 
pohovku, která se nám stejné nikam 
nehodila, vedle mne seděly děti mých 
známých a začaly pokřikovat “ biduj, 
strejdo” , a tak mě znervóznily, že 
jsem bidoval na své předcházející bi- 
dy, čili, předháněl jsem sám sebe, ne
bo jsem nebidoval vůbec, a nakonec 
jsem pohovku ztratil. Kromě toho nás 
chtěl dražitel vyhodit.

Dražba je, co se napětí týče, někde 
na polovici cesty mezi hazardní hrou 
a nákupem. Proto při ní musí být ticho 
jako v kostele.

Na dražbě nekupuješ, na dražbě 
hraješ. Když podlehneš hazardu, 
když se do draženého předmětu za
miluješ, prohraješ, protože totéž jsi 
v obchodě mohl koupit levněji. Když 
zaváháš a někdo se dostane nad tebe, 
věc ztratíš navždy a co naděláš. Vyvá
děl jsem jednou svoji plačící a proklí
nající ženu z dražebny, když nám ne
vyšla krásná, kůží vykládaná ložnice.

Již nikdy potom jsme nikde takovou 
neviděli, již nikdy ji mít nebudeme, 
spokojili jsme se s týkem.

Přineseš si vydraženou věc domů, 
a máš nadosmrti vzpomínku. Máš 
kus, ke kterému se váze historie. Jak 
přidal on, jak ty, jak už to mohl mít a 
tys mu do toho skočil — snad proto li
dé chodí na dražby. Ve společnosti, 
kde milióny lidí přemýšlí o tom, co by 
mohli ještě potřebovat a ač v obchodě 
dostanou co chtějí, najednou zatouží 
po věcech jedinečných, neopakova
telných a tím vzácných. Na dražbě 
dostaneš třeba benzínovou pumpu 
na kliku, vycíděnou, krásnou a široko 
daleko jedinou, postavíš ji do bejz- 
mentu a vyprávíš o ní návštěvám. To 
je jedna z výhod dražeb.

Kultura dražby se dnes rozvinula 
do kultu a uctívají ji hazardní investo
ři, impulzivní sběratelé i masy, které 
bidují třeba na krabici s různými věc
mi, které si ani nemají možnost pro
hlédnout. Jaké vzrušení, co tam všec
ko asi bude. Znal jsem jistého Moha
meda, chodil na všechny dražby ve 
městě a tyto krabice kupoval.

V žádném starožitnictví nenajdete 
takový výběr věcí, protože nikdo ne
může vlastnit to, co projde rukama 
dražitele za jednu dražbu, za měsíc, 
za rok. Na dražbě dostaneš to, co pro
dávající chce prodat bez čekání, 
dnes, ne zítra. Cena pak vyplyne z to
ho, kolik je zájmu. I v tom je hra. Po
dařilo se nám získat jídelnu vykláda
nou deseti druhy dřev, sedíme v ní jak 
na Karlštejně. Stala se naší proto, že 
bylo před vánocemi a nikdo nechtěl 
bidovat. Dražitel prohlásil, abychom 
všichni šli domů a přišli v lednu. 
Uprosili jsme jej na tu jídelnu a máme 
ji. Není kusem inventáře. Je členem 
rodiny, bojovali jsme společné, my 
svou hubou, ona svou krásou, aby
chom mohli spolu žít.

Do tohoto okamžiku jsem mluvil o 
dražbách na nábytek a na domácí po
třeby, tak jak existují na vesnicích, 
někdy ve stodolách, jindy v dražeb
nách. Kromě toho existují i dražby na 
známky, mince, porcelán, obrazy, 
umělecké předměty, stříbro, koberce.

Zabloudili jsme i na dražbu dobyt
ka. Prodávali tam jakási nedomrlá do
bytčata, systém bidování mi byl ne
jasný, byla to cena za kilogram, sto ki
lo, dobytče — nevím. Farmáři měli le
graci, každý každého znal, přijali nás 
mezi sebe, všude plno smradu, který 
vlastně voněl, a málem jsme šli domu 
s bejčkem na šňůře. Líbilo se mi, jak 
byli veselí, sebejistí, pili kokakolu z 
plechovek a pokřikovali.

Co se týče dražeb na obrazy a umě
ní vůbec, je těžké se při nich splést, 
zvláště v Kanadě. V Kanadě je málo 
opravdu známých umělců, a když 
člověk kupuje, má se nechat vést 
svým vkusem a ostatními lidmi. Když



dostanete něco levné, je to buďproto, 
že to levné je, a máte, co jste si zapla
tili. Anebo jste měli štěstí, nebyl tam 
nikdo, kdo by tomu rozuměl a šel by 
přes vás. Tak se prodal u nás ve měs
tě jednou jeden Miró na dražbě, na 
které jsem nebyl. Pak o tom psaly no
viny. Tak jsem koupil jednu Hollarovu 
rytinu, aniž by si mě někdo všiml.

Dražby jsou vášeň a člověk se ne
smi nechat unést. Kdybych měl něko
mu radit, jak bidovat, shrnul bych to 
do bodů:

Předně: přijďte hodinu před draž
bou. Můžete si všechny věci prohléd
nout, a i když budete sedět někde vza
du, budete vědět, jak co vypadá. Čas
to se prodává podle katalogu, ten mu
síte mít, a musíte si poznačit, co je co. 
Všechny předměty jsou v katalogu čí
slované.

Za druhé: nežeňte se do nákupu. 
Když cena vystoupila příliš vysoko, 
řekněte si, že zítra je taky den, a na
jdete něco lepšího. Kavky jsou všude, 
nemusíte to být vy.

Za třetí: zjistěte si, jak se platí. Ne 
každý bere kreditové karty. Jsou ta
koví, že chtějí certifikovaný šek. To 
nevím, jak se dělá, když předem ne
vím cenu.

Za čtvrté: nebidujte, když jste v 
aukční síni poprvé. Říká se, že se má 
začít bidovat, až když jste tam počtvr
té. Stojí za to se rozhlédnout, roze
znat, kdo kupuje pro svou domácnost 
a kdo je znalec a zítra by vám prodal 
tutéž věc se stoprocentní přirážkou. 
Těm je dobré jít z cesty.

Na tytéž dražby chodí často titíž li
dé, je dobré je pozorovat. Když někdo 
kupuje a táž věc se objeví na dražbě

znovu, je to zaměstnanec, který zvy
šuje ceny a zachraňuje věci, které by 
šly příliš levné. To se ale děje spíš na 
horších dražbách. Zkušený dražitel 
jde s cenou dolů jen k určité hranici a 
pak věc odnese. S tím se také musí 
počítat.

Za páté: když bidujete a v lidech to 
zašumí, dostali jste se na vratkou pů
du a couvejte. Zapomeňte na to, že tu 
věc milujete. Když ji však milujete ve
lice, neváhejte a kupte. Jestli se vám 
opravdu líbí, co na tom záleží, kolik 
stojí?

Za šesté: počítejte s tím, že existují 
vášnivci, kteří nehledí na peníze a je
dou a jedou. Ti způsobili, že se dnes 
platí nejvyšší ceny v historii za obra
zy, za Picassa, za Van Gogha a nikdo 
neví, kam až to půjde. Těm jděte z 
cesty, i když věc milujete jako zřítel
nici oka svého.

Za sedmé: když jste tam dva, s druž
kou nebo druhem životním, dohod
něte se, kdo bude bidovat a kdo bude 
radit. Za to už jsem také dostal vyna
dáno od dražitele, žena řekla ne a já 
jsem vyjel nahoru. Dražitel mi dopo
ručil, ať se nejdřív s lady dohodnu.

A: než jdete na aukci, přečtěte si 
knížku, abyste věděli, co je co, třeba 
že nábytek ve stylu královny Anny ne
musí být z osmnáctého století, nýbrž 
přímo z továrny. Koupil jsem tak jed
nou postříbřenou a značně ošoupa
nou lžičku, na které bylo napsáno 
1858, ale to nebyl rok výroby, nýbrž 
rok založení továrny. Stála dolar a k 
ničemu nebyla.

NEZÁVISLÝ ČESKOSLOVENSKÝ 
DVOUTřDENÍK 

PRO AMERIKU A KANADU.
Začíná pravidelné vycházet od 7. března 1990

Cena US$ 20,00 za 1 rok.

Zájemci objednejte na adrese:

P.O.BOX 311. Keasbey, NJ 08832 USA 

Tel: (201) 82&4006

NABÍZÍ ČESKÉ FILMY 
NA VIDEOKAZETÁCH 

VHS NEBO BETA

CENA FILMU VČ. KAZETY 
$ 27.95

156 McKenzie St. 
Winnipeg, Manltoba 

Canada R2W 5A2 
Phone (204) 582-3336

Příjemné svátky velikonoční

všem našim zákazníkům, 
přátelům a krajanům 

přeje

i S o t o  FOOTWEAR 
Division of BATA Industries Ltd 
BATAWA ONTARIO KOK 1E0



Břetislav Tuček

Co nového 
na trhu

Vzhledem ke změnám v Českoslo
vensku se tato rubrika (spolu s celým 
Západem) bude dostávat do Česko
slovenska stále častěji, a snad lidé 
doma ocení naše informace o tech
nických novinkách, které právě běží 
ve světě.

V těchto dnech jsem si všiml nové
ho typu počítače do kapsy. Vyrábí jej 
Atari a vejde se snadno do kapsy ka
bátu. Má operační systém kompati
bilní s MS-DOS 2.11, pracovní paměť 
RAM má 128 kilobytů, ale muže se 
rozšířit až na 640K. Místo disků se po
užívají karty velikosti kreditové karty, 
které mohou pojmout 32K, 64K nebo 
128K informací, což je asi 50 stránek 
textu. Tři baterie velikosti AA stačí na 
měsíc provozu. Kromě toho je v počí
tači zabudovaný diář a textový proce
sor, účetnický program Lotus 1-2-3, 
kalkulátor a další. To vše asi za 600 
dolarů.

Masážní křeslo je pro lidi, kteří mají 
rádi, když jim někdo namasíruje záda, 
ale vždycky k tomu nenajdou dobro
volníka. V křesle jsou motorky, připo
jené k eliptickým vačkám, které napo
dobují pohyby prstů. Vačky se pohy
bují podél páteře, po krku a po rame
nech. Tlak na kůži kontroluje počítač, 
a pohyb se může řídit buďručně nebo 
několika programy. Křeslo vyrábí Pa
nasonic a cena je kolem 1,700 dolarů.

Univerzální zástrčka (Globetrotter 
Power Plug) se hodí do všech (prý) 
elektrických zásuvek světa. Změní i 
napětí, takže kamkoli na světě cestu
jete, můžete všude použít svoje spo
třebiče — holicí strojky, sušáky na 
vlasy, rádia aj. Každá země má barev
ný kód, pohnete páčkou určité barvy 
a je to.

Teploměr na sůl není vlastně teplo
měr, ale vypadá podobně. Dieta bo
hatá na sůl, jak známo, může škodit. 
SALT SENSOR firmy Elexis Monitors 
se používá tak, že se sensor zastrčí do 
vlhké potravy a za několik vteřin si 
můžete spočítat, kolik miligramů soli 
je v unci potravy. Stojí méně než 45 
dolarů.

P.F.
Opožděné (vlnou poSty), avšak 

pořád aktuální poselství do nového 
života nám váem.

Podvacáté už v Mníšku číšku zvedám, 
Frajersky sčítám prohry s výhrami; 
Malíčky dam a prsteníky nedám; 
Xantípy maje, Dulcíenu hledám, 
Morálka vepsí — roubík do tlamy.

Poprvé? Posté? Lež se nepočítá, 
Faleš je minci, podlost inkasem!
Má paměť leč mi každé ráno skýtá 
Xylofon sklínek zpod Svatého Vita; 
Možná si taky cinkne s Pinkasem.

Pozvedni pohár! Uvěř na zázraky: 
Filuta lupič chyti zloděje,
Morová rána sklátí vlkodlaky.
Xerxes je v pánu — Leonidas taky: 
My ještě žijem! Taky naděje. . .

Všem čtenářům přeje 
Karel Kryl

Poznámka redakce 
k torontskému projevu 

prezidenta Václava Havla

Ke svému projevu nedostal pan 
prezident správnou informaci o počtu 
Čechů a Slováků v Severní Americe. 
Řekl, že Slováci jsou na tomto kon
tinentu zastoupeni v mnohem větším 
počtu, než Češi.

Uvádíme přesná čísla z posledního 
sčítáni lidu v Kanadě (1986) a USA 
(1980).

Kanada (1986):
Na otázku o svém etnickém původu 

odpověděli Češi a Slováci takto: 
Českého původu: 20.380; českého a 
jiného původu: 19.255.
Celkem: 39.635
Československého původu: 18.830 
Československého a jiného původu: 
24.605. Celkem: 43.435

Slovenského původu: 16.325. 
Slovenského a jiného původu: 11.380. 
Celkem: 27.705 
Total: 110.775..rajské UZENÁRSTVI

364-1787 
638 QUEEN ST. W  
TORONTO M6J 1E4

m A t S K Á  S l IN KA  
P R A Ž S K É  IJZKNINV

•  M A S O  la  JA K O S T I
•  l íK N N Ě  Č E R S T V A .  

CTIl fTNA jl l> I.A  A 
c u k r AAs k é  v Vr o i i k y

USA (1980):
V USA odpověděli američtí Češi a 

Slováci takto:
Českého původu: 788.724. Českého a 
jiného původu: 1,103.732.
Celkem: 1,892.456.

Slovenského původu: 361.384. 
Slovenského a jiného původu: 415.422 
Celkem: 776.806.
Total: 2,669.262

Ivan Kraus

Telegramy
Komunisté odstranili bezpráví jed
notlivců. Vzali práva všem.

Socialismus potřebuje pevné zákla
dy. Nejlépe kapitalistické.

Mnozí nechtějí odstranit pouště jen 
proto, aby nepřišli o své oázy.

Kontraevoluce.

Jde o to, aby naše pokolení nebylo na 
kolenou.

Proletáři všech zemí — smějte se!

Revolveruční hnutí.

Bili se za práva lidu. Ale jen do prsou.

Dopustil se protistátního činu. Pře
stal se bát.

Hledá se strana bez postranních 
úmyslů.

Služba čtenářům

Zachovalá, štíhlá (vysoká 170cm) a 
Inteligentní 48-letá Čecho-Australan- 
ka hledá partnera. Zajímám se o lite
raturu, malířství, hudbu a turistiku. 
Pište na adresu Iva Ditler, 411 Kuna- 
ma Crt., Lavington 2641, N.S.W. 
Australia.

Dva stavební truhláři, 23 let, hledají 
jakoukoli práci (I na farmě) v USA ne
bo v Kanadě. Brigádnicky na několik 
měsíců. Odpovědi na adresu: Petr 
Bimka, Svarov 485, Vel. Bílovice 
691 02, Československo.

Nabízíme krásný komfortní rekreační 
dům ke koupi za dolary pro příbuzné 
v Československu. Situovaný 50km 
od Prahy, směr Plzeň. Krásná poloha, 
velká zahrada. ZN.: “Výborná kvalita.”

PŘEDPLAŤTE ZÁPAD 
svým přátelům, 

příbuzným a známým 
v Československu



Fórum

Stanislav Reiniš

Lidské tváře, 
ano či ne?

Chodím v těchto dnech jako ve snu, 
slyším Ódu na radost a brečím. Svět 
se změnil, a když neslyším zprávy z 
Prahy, BBC a Svobodné Evropy, při
padám si jako troglodyt.

Jedna myšlenka je ale neodbytná:
Nakolik je dnešní revoluce pokra

čováním roku 1968? Budeme opět 
uskutečňovat Akční program strany, 
postavíme si opět do čela Muže praž
ského jara? Pokus o reformu tehdy 
skončil tím, že lidé šli proti sovětským 
tankům a mysleli při tom na Dubčeka.

Máme teďzačíttam, kde jsme tehdy 
skončili, povolat ekonoma Šika, poli
tického teoretika Mlynáře a další, aby 
nás vedli, chtít socialismus s lidskou 
tváří pod vedením strany?

Dvacet let jsme s nimi žili v exilu. 
Dvacet let byly kontakty a spolupráce 
s nimi velmi omezené. Ne že bychom 
nechtěli my. Oni nechtěli. Dvacet let 
jsem mlčel, protože jsem chápal je
jich užitečnost v boji proti pražským 
místokrálům.

Ted' už nemusím. Teď už mohu 
uvažovat nahlas o tom, jestli tato gar
nitura, s jejich názory, znalostmi, 
charakterem je schopna vést nás tak, 
jako nás vedli před dvaceti lety. Mu
sím přiznat, že mnohé mi na nich vadí.

Nejvíc mi vadí nedostatek jejich 
předvídavosti. Úspěch pražského ja
ra 1968 závisel v neposlední řadě na 
odhadu nebezpečí, které nám hrozilo 
zvnějška, od Sovětů a jiných bratří. 
Připadá mi podivné, že nikdo z členů 
politbyra a vlády nevzal toto nebez
pečí vážně.

Po mnoha letech jsem se dozvěděl 
tuto příhodu: V červenci 1968 přišel 
na československé vyslanectví v Mo
skvě Lotyš Ivars Žukovskis. Ten den 
se od svého přítele důstojníka sovět
ské armády dozvěděl, že Českoslo
vensko bude napadeno. 2ukovskisse 
dostal až k velvyslanci Kouckému a 
všechno mu řekl. Když z vyslanectví 
odcházel, již na něj u vrátnice čekalo 
KGB. Dostal za to šest let nucených 
prací.

Kdo se pamatuje, jak v červenci 
1968 čekaly na silnicích Českoslo
venska kolony obrněných transpor
térů se zasmušilými sovětskými dů
stojníky? Prý byli na štábním cvičení. 
Ti lidé seděli a na něco čekali. Na co 
asi? Mne tehdy vyděsili.

Když jsem si navíc přečetl a místy s 
obtížemi přelouskal Trybunu ludu, 
Neues Deutschland, Rabotničesko 
delo a Pravdu, moje obavy ještě 
vzrostly. Tyto noviny byly všude v čí
tárnách a kavárnách, číst je mohl kaž

dý. Jejich prohlášeni, úvodníky a 
zprávy byly plné nenávisti a hrozeb. 
Plynulo z nich, že jsme obklopeni ne
přáteli, kteří na nás cosi šijí.

Nečekal jsem, co mi kdo řekne, a 
objednal jsem pro rodinu a pro sebe 
letenky do Londýna. Měli jsme odle
tět 21. srpna 1 968. Pak jsem viděl v te
levizi, jak Brežněv objal Dubčeka,a 
řekl jsem si: “To je polibek smrti.” 
Každý je viděl. Ještě týž večer jsem 
vyprosil na Britských aeroliniích mís
ta v letadle na 9. srpna.

Každou noc jsem pak poslouchal, 
jestli už jedou. Nemohlo to být jinak. 
Rekl jsem všem známým, aťsi aspoň 
opatří pasy. Co víc jsem mohl dělat.

Devátého srpna jsme odletěli, i 
když noviny tvrdily, že nic nebude, a 
po nich nám to opakovali i příbuzní a 
přátelé.

Moje celkem prostá úvaha (ve které 
jsem se zčásti naštěstí zmýlil) bylata- 
to: Jestli jsou zde známky, že se inva
ze blíží, a jestli strana a vláda, tj. Dub- 
ček, Šik, Mlynář, Smrkovský, Císař 
nic nedělají, i když nemohou nevidět, 
co se děje, pak ani v blízké budoucno
sti neudělají nic pro obranu země a li
dí, kteří jim věřili. Snad o tom ví a ne
chtějí to říct, snad o tom neví a [jak 
jsou kriminálně neschopní. Nemůže 
následovat nic jiného než krvavá lá
zeň, masakr bezbranného civilního 
obyvatelstva. U toho nechci být.

Nevěděl jsem, nemohl jsem vědět, 
na to se logickým uvažováním nedalo 
přijít, že se lidé vzchopí k nekrvavé
mu odporu, a že národ, narozdíl od 
politbyra, z této zkoušky vyjde se ctí. 
Nemohli to vědět ani oni.

Jejich povinností bylo předvídat, 
jejich povinností bylo hovořit veřejně
o svých obavách, jejich povinností 
bylo obrátit se na světovou veřejnost i 
na československý národ. Mnoho vě
cí se dalo udělat, a vývoj středový- 
chodní Evropy by šel zcela jiným 
směrem. Když já, malý člověk bez pří
stupu k privilegovaným informacím, 
jsem věděl, na základě logické úvahy 
a všeobecně známých skutečností, že 
přijdou, jak to, že to nevěděli oni, kte
ří měli v rukách všechna fakta, všech
ny politické a vojenské analýzy, jak 
to, že neuvažovali o jakékoliv formě 
obrany?

Naopak, chovali se jak učitelský 
sbor jedenáctileté všeobecně vzdělá
vací školy v Mníšku pod Brdy o prázd
ninách. Odjeli si na dovolenou do ci
ziny, jako jel šik a Hájek, užívali si 
státního bazénu a dali se při tom foto
grafovat, odpočívali, protože bylo 
horko.

Mezitím se pohybovaly pomalu a za 
pozornosti tiskových agentur světa 
tankové kolony přes Polsko a Maďar
sko západním směrem. Kleště se uza
víraly, politbyro spalo.

Z toho je viním, z nedostatku před

vídavosti, z nedostatku politického 
chápání situace.

Když pak začali Sověti obsazovat 
Prahu, poradil Dubček všem, aby če
kali. On sám jen seděl a čekal. Po
kud se něco později událo, lidový od
por, činnost televize a rozhlasu, mi
mořádný XIV. sjezd strany, nebyla to 
Dubčekova zásluha. Jen spontánní 
politické vystoupení zachránilo náš 
národ před krutou odplatou za nepo
slušnost. S tím oni, mužové Ledna, 
neměli nic společného.

Jak se pak chovali v Moskvě a po 
návratu?

Když jsem si přečetl Mlynářův 
"Mráz přichází z Kremlu" i novější 
svědectví Bohumila Šimona “Takoví 
jsme byli” ve sborníku Srpen 1968 (o- 
bojí vyšlo v Indexu v Kolíně nad Rý
nem), popadl mne hnus. Hácha u Hit
lera aspoň omdlel, museli jej křísit, 
ale oni? Podle komuniké jich tam by
lo devatenáct:

Barbírek, Bil’ak, Černík, Dubček, 
Dzúr, Husák, Indra, Jakeš, Koucký, 
Kučera, Lenárt, Mlynář, Piler, Rigo, 
Šimon, Smrkovský, Špaček, Švestka, 
Svoboda. Pamatujme si ta jména. 
Mnozí z nich již skončili na smetišti 
dějin, ale mnozí se nyní opět snaží 
vmísit do politického života. O ty mi 
jde.

Věděli dobře, co se v Českosloven
sku děje. Věděli, že se odporu národa 
dá využít při jednání. Věděli, že Češi a 
Slováci nejsou poraženi.

Dvacátý, Kriegel, se jediný zacho
val jako muž.

Dubček se pokusil o obstrukci, ale 
dali mu injekci sedativa, aby ve zbý
vajících čtyřiadvaceti hodinách jed
nání už nemluvil. Sedativum mu pou
ze blokovalo centrum pro stranickou 
disciplinu. Při jednání vstal a (pokud 
rozumím Šimonovu výkladu) Brežné- 
va seřval. Šimon o tom říká: “Jánošík! 
A mluví pravdu. Svoji.... Zakrývám si 
dlaněmi obličej. Co s tímhle, soudru
zi?"

Brežněv se pak urazil a odešel s ce
lým sovětským politbyrem, ale Svo
boda jej šel odprosit a nakonec sou
druzi podepsali všechno, co k pode- 
psání dostali.

Jejich situace nebyla lehká. Odva
hu však projevil jen Dubček — pod 
vlivem sedativa. Dovedu si je předsta
vit, jak tam seděli jako školáčci, s hla
vami sklopenými, zakrývajíce si dla
němi obličej, jedni neschopni přiznat, 
že o vpádu věděli předem a těšili se na 
něj, druzí plni strachu o koryto, třetí 
se škodolibou myšlenkou, že teď na
stává jejich hodina.

Nejtrapnější doba pro né však na
stala po návratu do Prahy. Mužové 
Ledna se nechali vmanipulovat do 
role likvidátorů všeho, co národ chtěl. 
Dělali to skoro s nadšením, dělali to 
plánovitě tak, jak to sovětští páni ušili.
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Co dělat v poleninské době
Začali rozpuštěním K 231 a KANu, 

obnovili cenzuru, omezili politickou 
aktivitu, omezili svobodu shromaž
ďování a spolčování, nedbali na to, co 
jim  národ ještě tehdy říkal, nedbali na 
to, že lidový odpor ještě dávno ne
skončil.

Stojí za to si znovu prostudovat, jak 
tehdy jednal a mluvil Mlynář, Císař, 
Dubček, a jak to nakonec dopadlo. 
Pokud se bránili, bránili sami sebe.

Snad si mysleli, že jim bude odpuš
těno.

Snad to udělali ze stejných důvodů, 
jaké měl před lety Slánský u soudu. 
“Strana potřebuje, abys lhal, abys 
předstíral, abys poskočil tady, abys 
poskočil támhle..."

Je však nebylo třeba mučit v Ruzy
ni. Oni už byli nová generace, mládež 
nová, mládež Kahudova. Kvůli nim se 
upálil Jan Palach a Jan Zajíc, kvůli 
malodušnosti, kterou rozsévali kolem 
sebe, kvůli morální zkáze, kterou šířili 
v národě, kvůli ústupu, který provádě
li plánovitě tak, aby hněv národa ni
kdy nepřekročil mez výbušnosti.

Pak šli i oni.
Proto si myslím, že by měli, od ny

nějška až do konce svých životů, pra
covat pro dobro země, ale, proboha, 
kdyby se nepletli do jejího vedení. 
Dnes musí v čele našeho státu stát li
dé, kteří projevili svoji nebojácnost 
a předvídavost a kteří osvědčili svoji 
morální sílu. Od dob Masaryka jsme 
takové neměli.

Můžeme, jako národ, morální sílu 
našich vůdců ještě potřebovat. Není 
ještě konec těžkým dnům, impérium 
může ještě získat sílu a opět vyrazit do 
útoku. Ústup může být pouze pře
chodný, jakýsi NEP na mezistátní 
úrovni. Nechají nás a naši ekonomii 
vzpamatovat, Baťa opraví továrny a 
oni z toho vysekají politický kapitál. 
Gorbačevovi budou davy jásat u no
hou. Pak se zase vše vrátí do starých 
stalinských kolejí. Politické změny ve 
středovýchodní Evropě proběhly pří
liš hladce, příliš organizovaně, kromě 
Rumunska nebyl ani jeden mrtvý. Ma- 
šinerie útlaku prostě přestala sama 
od sebe přes noc fungovat, a spon
tánní akce lidí následovaly.

Může se proto stát, že představitelé 
našeho státu budou opět muset uká
zat svou odvahu a moudrost. Další 
Mnichovy a Moskevské protokoly si 
již nemůžeme dovolit.

Doufám pevně, že se v tomto po
sledním bodě mýlím, ale už u skautů 
nás učili, abychom byli připraveni.

□

PŘEDPLAŤTE ZÁPAD  

PŘÁTELŮM A ZNÁMÝM  

V ČESKOSLOVENSKU

Devítky si zejména pamatují zákaz
níci firmy Baťa, v Československu té
měř již rehabilitované. Rok 1989 bude 
pamatován jako významný zlom, do
ba fundamentálního rozpadu na kon
ci tohoto tisíciletí — přesně dvě stole
tí po podobné události. Tehdy se ve 
Francii rozsypal ancient regime, pad
la Bastilla, symbol útlaku, a z ní vylez
lo všeho všudy sedm vězňů — čtyři 
padélatelé, dva šílenci a jeden perver
zní hrabě, značný (sexuální) úchyl- 
kář. V Československých Bastillách 
seděla jiná klientela, rovněž lid ne- 
hladověl, nicméně máme k dispozici 
nejednu paralelu: neinteligentní no
menklaturní šlechta na svých zám
cích tehdy jako teď. Stačilo pak lidu 
se sejít, zaburácet a prohnilý řád se 
rozsypal. Strana, vládnoucí avantgar
da, byla za událostmi ve všem poza
du — čirý to chvostismus, neleninská 
úchylka. Inu, nebylo se co divit: bodat 
si v kuloárech kudly do zad, na to byli 
první soudruzi vždycky machři, ale, 
marná sláva, v totalitním vládnutí po
litici atrofují v policajty, přikazovate- 
le, a to pak běda, když přikazovaní 
přestanou poslouchat. (Držme palce, 
aby teď ti zbavení vesla si neosvojili 
své někdejší vlastnosti efektivní 
Machtůbernahme.)

Ludvík XVI. se rozhodně zachoval 
statečněji než na Hradčanech si ne
pípnuvší Gustáv. Důstojně si počína
jící vládce a jen jeho dodali guillotině. 
Narozdíl od krvežíznivé brutality pa
řížských revolucionářů si Pražané 
počínali neporovnatelně civilizova
něji. Počínali si též inteligentně. Na
příklad nešli vykřikovat hesla před 
partajní sekretariát — co tam, od těch 
nul bez mandátu my přece nic ne
chceme. Naopak, šlo se na velké ná
městí k soše svátého Václava, symbo
lu národní a státní kontinuity.

Po této historické analogii se po
rozhlédněme v prostoru onoho ně
kdejšího socialistického společen
ství ve zrychleném vývinu událostí: 
deset let v Polsku, deset měsíců v Ma
ďarsku, deset týdnů v Dederonii, de
set dnů u nás, a prý jen deset hodin v 
Rumunsku. (Doufejme, že se tohle 
nestane precedentem a racionalizaci 
pro váhavce, všelijaké kunktátory.)

Země se neliší jen — či dokonce 
především — spěšností svých změn. 
Byla to změna zdola, z národa, jako 
v Československu, nebo zhora, zor- 
chestrovaná jinými partajními funk
cionáři jako v Bulharsku (a jako vlast
ně též v Československu v roce 1968)?

Co se stalo s vládnoucí stranou? Je 
předělána jen kosmeticky či důklad
ně či je doopravdy zrušená, out of 
business?

Co se stalo se svrženými potentá- 
ty? Ceaušesca proděravěli stovkami 
kulí, zatímco z vlastizrady obviněný

Bil’ak zůstává požitníkem jedné z nej- 
vyšších penzí ve státě, pobírá deset
krát víc než vězněné oběti jeho nor
malizace, a za mřížemi je (snad dosud 
je) jen Miroslav Štěpán, ten správný 
aparátni exemplář.

Jak vůbec násilný či nenásilný byl 
průběh těchto historických zvratů?
V Československu metry sametu a 
v Rumunsku hektolitry krve.

A pro budoucnost otázka zdaleka 
nejduležitější: jaké jsou šance na ú- 
spěšnou demontáž totalitní mašine- 
rie, na likvidaci totalitní mentality, na 
zrod, vzkříšení moderně fungujícího 
demokratického státu?

V roce 1947 uveřejnil vlivný čtvrtlet
ník Foreign Affairs článek, který se 
stal bází, základní linií americké za
hraniční politiky. Autor X formuloval 
koncept tzv. containment (to contain
- pojmout, krotit, zadržet). Zastavení 
expanze sovětské moci vojenskou si
lou a též domácími reformami. Poza
stavená sovětská moc se svým impé
riem se pak sama od sebe rozloží — 
což se tedy stalo, byť až po bolestivě 
dlouhé době. Anonymního autora 
těchto vynikajících předpovědí pak 
přece jen odhalili: George Kennan, 
americký diplomat (svého času též 
velvyslanec v Moskvě), autor, vědec.

O několik desetiletí později (s da- 
tem zima 1990) neméně prestižní 
čtvrtletník Daedalus, vydávaný Ame
rickou akademií věd a umění, věnoval 
víc než 300 stran střední a východní 
Evropě.(1) Mimořádnou pozornost 
v publicistických i politických kruzích 
vyvolal závěrečný článek “To the Sta
lin Mausoleum" z pera jakéhosi Z, je
hož narozdíl od Kennana se dosud 
nepodařilo vypátrat. Dohadů o autor
ství koluje habaděj — guru Henry Kis- 
singer či jeho konkurent Zbigniew 
Brzezinski, třeba i Francis Fukuyama 
ze State Departmentu, Robert M. Ga- 
te ze CIA, Paul D. Wolfowitz, podse- 
kretář národní obrany, či generál Wil- 
liam Odom, bývalý šéf National Se- 
curity Agency.

Víc než totožnost autora je ovšem 
důležitější jeho text: že komunismus 
je v posledním tažení — což pro nás 
není nic zas tak moc nového — a pe- 
restrojka, tato zamýšlená léčba, leč 
jen neduživá náhražkazademokracii, 
pacientovi přitížila, místo aby mu po
mohla. Tohle není cesta k reformě ko
munismu, který je nereformovatelný, 
ale cesta k nevyhnutelné desintegra- 
ci. Lze mít jen leninismus nebo tržní 
hospodářství: třetí cesty není.

Autor začíná se známým moudrým 
poznatkem de Tocquevilla, že nej- 
nebezpečnějši doba pro špatnou vlá
du nastává v okamžiku, kdy se začí
ná reformovat. Gorbačov vyhlásil dů
kladnou přestavbu v podstatě prý
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správného systému — ne tedy jen re
forma, ale důkaz fundamentální krize 
systému, založeném na marxismu, 
“ této největší fantazii našeho století" 
(Leszek Kolakowski). Významná no
vosibirská zpráva Taťány Zaslavské 
došla k jednoznačnému závěru: so
větský systém ústředního plánování 
nefunguje a nemůže fungovat.(2) 
Alexander Jakovlev, blízký Gorbačo- 
vův poradce, přiznal začátkem roku 
1989, že nezbývá víc než dva, nejvýš 
tři roky prokázat proveditelnost, 
uplatnitelnost leninského systému.

Gorbačovovým nástrojem léčby je 
Strana, která je ale hlavním zdrojem 
choroby. Gorbačov v pokusu o zá
chranu partajního systému tento sy
stém pohřbívá. Chvílemi si počíná ja
ko hlava státu, chvílemi jako hlava 
opozice. Snaží se být současně Lu- 
therem i papežem v podmínkách, kdy 
starý systém odmítá úplně odumřít 
a nový systém nemá dost síly přijít na 
svět.

A teďto  přijde: Proč tedy Gorbačo- 
vovi pomáhat, ptá se Z. Jak mu pomo
ci, aby se mu povedlo co? Tento stát 
jedné strany je abnormální útvar, 
z utopie není východiska. Zavalit ho 
půjčkami jako kdysi Giereka v Polsku 
a tak jen prodloužit agónii života ne
schopného systému? Cílem pere- 
strojky přece není přechod od jedno
ho systému k druhému, ale záchrana 
všeho, co se jen dá zachránit s pomo
cí polovičatých reforem.

Glasnost se prozatím povedla — 
lidé se již nebojí Strany, spíš se Stra
na bojí lidí; perestrojka, přestavba 
ekonomická, selhala. Narušila staré 
struktury, aniž by vytvořila nové. Zku
šenost prokazuje, že bylo daleko leh
čí totalitní systém vytvořit než ho teď 
rozmontovat.(3)

Západ má poskytovat pomoc ne 
paušálně, ale kousek po kousku za 
účelem vytvoření paralelní struktury 
v soukromém sektoru. Bez fanfár a 
pro Sověty urážlivé satisfakce zavést 
například ony ekonomické zóny, vel
mi se osvědčivši v asijských zemích.

Zbigniew Brzezinski, který už rok 
před autorem Z (v knize The Grand 
Failure) předvídal konec Sovětského 
svazu v dosavadní své podobě, teď 
dává přednost termínu “Střední Evro
pa” před "Východní Evropou” a do
poručuje zřízení tzv. Central Europe- 
an Recovery Fund, fondu středoev
ropské obnovy — de facto Marshallův 
plán č. 2 — ve výši 10 miliard dolarů, 
třetiny to sumy, kterou teď lze ušetřit 
z vojenského rozpočtu. Dosud ale, 
postěžoval si Brzezinski, Washington 
nezareagoval tak, jak by si zasloužila 
tato výborná příležitost.

* * *

Patrně nevyhnutelnou součástí de
mokratického procesu je napadat 
kterékoliv vládní rozhodnutí z rozlič
ných i vzájemně se vylučujících dů
vodů: uděláno málo či moc, brzo či 
pozdě.

Tak je tomu i v nynější situaci. His-
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torický předěl, říkají jedni, co je nám 
do toho, říkají druzí, poukazujíce na 
domácí priority (státní zadlužení, 
drogy, AIDS, oprava silnic a mostů 
atd.) a starou zkušenost, že nepříteli 
pomáhají zpět na nohy jen naivní hlu
páci. Že nadále jsou to komunisté, 
svých článků víry o zničení našeho 
systému se jednoznačné nezřekli, tak 
co.

Takto v Americe uvažuje už jen 
menšina. Většina se ztotožňuje se zá
věrem, že studená válka skončila a že 
je ve vlastním zájmu bývalému nepří
teli pomoci a tak odvrátit nebezpečí, 
že by se v Sovětském svazu dostali 
k moci daleko nepříjemnější soci.

A tady pak vzniká problém, vyluču
jící poskytnutí příliš štědré pomoci: 
na Marshallův plán č. 2 prostě nemá
me, nejsme na tom zdaleka tak dobře 
jako v roce 1945, když svět byl roz
bourán a my byli svalnatí junáci bez 
konkurence.

Priority, nepominutelná kriteria 
v demokratickém procesu: jestliže 
všichni jsou potřební, někdo je po
třebnější než druhý, kandidáty nutno 
dát do pořadníku — perfektní české 
socialistické slovo. Uvážit nutno ne
jen potřebnost žadatele, ale i pravdě
podobnost jeho úspěchu jakož i uži
tečnost, návratnost kroku pro posky
tovatele štědrosti.

Západní politik dumá. Jeho voliči 
ho bombardují zleva zprava, každý 
chce větší požitky a menší daně. Bliž
ší košile než kabát, samozřejmě — se- 
bevřelejší sympatie vděčných obyva
tel v Tramtárii mu volby doma nevy
hrají. Též ho straší precedenty pro
mrhaných miliard na trapné projekty 
v hamižných rukou. Tolikrát jsme si 
už spálili prsty v Třetím světě, proč 
teď zase stejně riskovat ve světě ex- 
komunistickém? Proč je máme nutit 
na cestu kapitalistického tržního 
hospodářství, na kterou se jim přece 
nechce, třebaže se tolik děsí socio
ekonomických nejistot.

Kongresman si při této příležitosti 
připomene veliké dilemma demokra
cie s onou volností, rovností a bratr
stvím. Krásné heslo francouzské re
voluce, jenže, marná sláva, ona se ta 
svoboda a rovnost příliš nesnášejí. 
Čím víc je svobody, tím může být i míň 
rovnosti (ono rovné právo milionáře a 
žebráka spát pod týmž mostem) a vi- 
ce versa. Solidní srovnávací studie (4) 
upozorňují na obtíže se slučitelností 
socioekonomické rovnosti a ekono
mického vývoje; nelze zkrátka mít 
obojí.

Pomiňme Sovětský svaz a soustřeď
me se na bývalé satelity. Zemí, které 
se v roce 1989 zbavily či alespoň po
demlely monopol vládnutí jedné stra
ny, je šest: Bulharsko, Českosloven
sko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a 
Východní Německo. (Tady jen v abe
cedním pořadí a nikoliv s ohledem na 
důkladnost demontáže komunistické 
struktury či na šance úspěchu s post- 
totalitním vládnutím.)

Dívejme se na tuto oblast západní
ma, zejména americkýma očima a za
čněme eliminovat.

1. Východní Německo, umělý útvar, 
jeho dočasnost už bude brzo končit. 
Dojde k jeho nikoliv sjednocení, ale 
pohlcení Spolkovou republikou. Je to 
záležitost výsostné celonémecká, 
Bonn podporoval své východní bratry 
několik desetiletí, umožňoval jim jed
nostranné výhody přístupu na zápa
doevropské trhy, atd. Dederonietuza 
Atlantikem nikdy nebyla příliš popu
lární a na popularitě ji nepřidávají 
fašizující řvouni, oni tzv. skinheads.

2. Rumunsko a Bulharsko zůstávají 
na periferii zájmu americké veřejnosti. 
Tyto etnické skupiny jsou nepočetné, 
a je-li málo voličů, je málo zájmu vole
ných politiků.

Tím jsme kandidáty na pozornost 
strýčka Sama zredukovali na polovi
nu. Zbývají tři, sousedé, s námi upro
střed. Nikoliv gladiátoři na život a na 
smrt, ale přece jenom konkurenti 
soutěžící o zvýšenou pozornost.

Tyto údaje potvrzují, že jsme na 
tom v této trojici nejlépe. “ Potřebují 
tedy nejméně pomoci," řeknou jedni. 
"Naopak, jim bychom měli pomoci 
především, poněvadž mají největší 
šance na úspěch," řeknou jiní.

Nutno vzít v úvahu několik faktorů, 
snad shrnutelných do těchto dvou 
obšírných kategorií:

1. Politický tlak a riziko tlak igno
rovat (např. tlak černošského obyva
telstva a černošských kongresmanů 
prosadil nejen sankce proti Jižní A fri
ce, ale i mnohamilionové sumy na sti
pendia jihoafrických černošských 
studentů).

2. Politické rozhodnutí založené na 
zvážení alternativ a předpokladu, že 
to které rozhodnutí se povede a účel 
bude splněn.

V punktu prvním nás oba sousedé 
přetrumfnou. Polská etnická skupina 
je jedna z největších v USA, síla těch
to voličů je významná a v některých 
obvodech rozhodují (např. části Chi
caga, Milwaukee). Nejeden člen či 
členka Kongresu má polské jméno.

SROVNÁVACÍ TABULKA (5)

počet hrubý nár. totéž na zahr. dluh dluh na
obyv. důchod ($ osobu ($) (miliardy) osobu ($)

(mil.) miliardy)
Polsko 38,2 276,3 7.270 38,5 1.008
Československo 15,6 158,2 10.140 6,1 391
Madársko 10,6 91,8 8.660 18,0 1.698



Jenže proč by nás měli v tomto 
ohledu přetrumfnout Maďaři, vždyť 
je jich přece míň než nás?

Poněvadž prokázali větší schop
nost své zájmy prosazovat. Nejen 
Tom Lantos, někdejší maďarský upr
chlík a nynější vlivný kongresman, ale
i jedinci ze světa průmyslu a financi 
(značně maďarských jmen) a z aka
demického světa, kde jsou rozhodně 
viditelnější než my.(6)

Máme ještě jedno minus — že jsme 
se totiž trošku zpozdili. Když u souse
dů balast minulosti už rozmontováva-
li, u nás tehdy stále nic. U nich došlo 
k výměně kádrů a západnímu světu se 
představili mluvčí nové doby jako 
např. mladý, fotogenický, anglicky 
bezvadně mluvící ministerský před
seda Miklós Németh, bývalý student 
Harvardovy univerzity. V té době za 
Československo v OSN odříkával 
ruský své projevy osobně nikoliv nej
přitažlivější Bohuš Chňoupek.

Dopad tohoto zpoždění: 28. listo
padu 1989 (tedy den po fenomenálně 
úspěšné generální stávce — politic
kém plebiscitu v Československu), 
podepsal prezident Bush zákon na 
podporu demokracií v bývalých sate
litních zemích (Support for East Eur- 
opean Democracies — SEED), pro
gram jak ekonomické tak neekono
mické povahy, designed to assist Po- 
land and Hungary. Pro tyto dvě země 
se též zřizuje tzv. Enterprise Fund, na
dace k podpoře podnikání — soukro
má nevýdělečná organizace, kombi
nující veřejné a soukromé zdroje z 
USA a jiných zemí za účelem investo
vat v novátorských hospodářských 
počinech. Kongres pro činost SEED 
přiklepl na rok 1990 částku 536 mili
ónů dolarů.

Prezident ustanovil náměstka mi
nistra zahraničních věcí Lawrence S. 
Eagelburgera koordinátorem těchto 
aktivit. Na ministerstvu obchodu ve 
Washingtonu se zřizuje tzv. East Eur- 
opean Business Information Center, 
v budoucnu s odbočkami v Polsku a 
Maďarsku. Tolik zpráva ze State De
partmentu z ledna 1990.(7)

K upřesnění dlužno dodat, že oddě
leni State Departmentu, zabývající se 
střední (východní) Evropou, není nic 
gigantického, všeho všudy 15 úřední
ků na 6 zemí, připadá tedy na nás dva 
a půl byrokrata. Agendu prý nemo
hou zvládnout, teď, když došlo k tak 
výrazně většímu zájmu z mnoha stran.

Po těchto minusech zmiňme se o 
našich plusech. Patrně nejvétším 
plus je reputace Československa jako 
země s demokratickou tradici, tak 
skvěle nyní potvrzené průběhem sa
metové revoluce. S inteligentním elá
nem, ukázněností a vtipem (8) se tolik 
dosáhlo. Západní veřejnost nás obdi
vovala a porovnávala s průběhem re
voluce v Rumunsku. Aha, Masaryk, a 
teď Havel, rovněž spisovatel, from a 
dissident to a president, pěkně se to 
rýmuje a snadno pamatuje. Též se 
pak připamatovalo, že tam u nás —

vzdor hanebnostem v době Sloven
ského štátu — čest země zdaleka ne- 
hyzdil antisemitismus tolik jako v ze
mích okolních.

PRAGUE RECLAIMING ITS PO- 
SITION AT CENTER OF EUROPE 
oznámily velkým titulkem New York 
Times (8. února 1990), že již dochází 
k iniciativě, aby zeměpisný střed Ev
ropy přestal být její periferií. Začíná 
se uvažovat o jakési konfederaci, 
hospodářsky jistěže žádné terno dát 
se teď příliš dohromady s Polskem a 
Maďarskem, ale jako dlouhodobé ře
šení by to patrně dávalo smysl jak 
hospodářský, tak politický — pak by
chom už jako příliš mali odstrkáváni 
nebyli.

Obnovují se diplomatické styky 
s Izraelem, obnovuje se historická 
pravda o podílu americké armády na 
osvobozeni Československa v r. 1945. 
Skvělý dojem udělalo prohlášení, že 
se končí s vývozem zbraní: vida, k ne
víře, morální principy vítězí nad baže
ním po zisku! Nová vláda by rovněž zí
skala na reputaci zveřejněním infor
mací o Semtexu a o tom, co se ví 
v souvislosti se zničením letadla Pa- 
nam nad Skotskem. Též by prospěly 
informace o odjezdu palestinských a 
jiných teroristů a o definitivní likvida
ci jejich výcvikových středisek.

Na Havlův návrh uspořádat příští 
summit velmocí v Praze — rozhodně 
praktičtější, než se potkávat u Malty 
na rozbouřeném moři — Washington 
nijak užitečně nereagoval. Již se ale 
začíná vyjadřovat o Praze jako o lo
gické lokaci regionálních úřadů a od
boček mezinárodních organizaci.

Havel je první prezident ze zemí 
někdejších satelitních států, kterého 
pozvali za Atlantik na oficiální návště
vu. V Maďarsku je dosud de facto pre
zidentské interregnum, a raději než 
Jaruzelského, autora stanného práva, 
tu přivítali jeho dlouholetého odpůr
ce Walesu.

Poláci mají největší dluh, Maďaři 
jsou největší dlužníci percapita. Var
šava si řekla o pomoc ve výši pěti až 
deseti milard dolarů. Walesa charak
terizoval ve Washingtonu slib několi
ka set miliónů dolarů jako "kravatu 
pro nebožtíka v rakvi".

Americká televizní společnost ABC 
(v programu zvaném 20/20, 2. února 
1990) vysílala interview s Václavem 
Havlem, za nímž do Prahy přijela ve- 
leznámá Barbara Waltersová. Na 
otázku, kolik očekává peněz od Zápa
du, prezident dramatik odpověděl šo
kujícím způsobem — necheme pení
ze, každý žebrá, my nebudeme — po
moci lze i jinak. Sdělení to ani zatrpk- 
lého a uraženého chuďase, ale ani 
přehnaně sebevědomého idealisty.

V zemi, která ročně rozdá osm m ili
ard a ze všech stran se jí nadále spílá, 
jak je toho nemravně málo (9), Havlo
vo stanovisko imponovalo. Mezi m ili
óny diváků byly jisté i stovky oněch 
decision-makers, postřehnuvších, 
že tohle je reprezentant jediné z ně

kdejších demokracií v oné části světa. 
Takže je — mělo by být — na čem za
čít úspěšně a užitečně stavět.

Už je tedy po Jakešovi, je po 
Chňoupcích, světu se představují in
teligentní, jazyků znalé osoby, osob
nosti — Dienstbier, Pithart, Komárek, 
Klaus, Dlouhý — dlouhá řada kádro
vě značné vylepšené reprezentace.

Na shromáždění RVHP (Comecon) 
ve Varšavě navrhl československý zá
stupce Václav Klaus (jediný, kdo tam 
k partnerům promlouval anglicky, 
všimli si novináři) radikální přeměnu 
a třeba i likvidaci tohoto nikdy příliš 
živého organizmu.

“ Klaus je velmi konzervativní eko
nom!” zakádroval si nejmenovaný zá
padní diplomat (v New York Times,
5. ledna 1990), s odkazem na plány s 
privatizací průmyslu až v příliš vzdá
lené budoucnosti.

S tím tedy Klaus souhlasí a není se 
co divit. Stav československého ve
řejného mínění totiž vypadá takto: 
47% dává přednost státnímu vlastni
ctví (čili záruce, že hospodářství se 
nezmátoří), 43% si přeje směs státní 
kontroly a soukromého hospodaření, 
a pouze tři ubohá procenta se rozho
dují pro kapitalismus. (10)

Klaus zdůrazňuje stanovisko státu 
nadále se podílet na hospodářské 
činnosti a poskytovat dosavadní so
ciální záruky. Současně se ale za ne
vyhnutelné pokládají tyto opravné 
kroky: konec centrálnímu plánování 
a cenovým kontrolám, sníženi sub
vencí a poskytnutí autonomie podni
kům. konec monopolům, vytvoření 
podmínek pro směnitelnost měny — 
a také připustit jak bankroty, tak ne
zaměstnanost.

Začínají tu vycházet nové odborné 
časopisy, například dvouměsíčník
BLOČ: The Soviet and Eastern Euro- 
pe Business Journal či čtvrtletník 
Communist Economics (v jehož prv
ním čísle je článek právě od V. Klau
se), za nehorázné předplatné 160 do
larů ročně. Středním či východním 
Evropanům se rad dostává tedy po
žehnaně. 2e těžký průmysl je přítěž 
k neunesení, že automobilka Ško
dovka je dinosaur, jako bychom to 
snad nevěděli.

Jan Vaňous, v Československu na
rozený, velmi vlivný americký eko
nom, prezident firmy Planecon, spe
cializující se na výzkum a konzultační 
expertizu o investičních příležito
stech v zemích bývalého vědeckého 
socialismu, doporučuje svým klien
tům investovat do turismu a hotelů. 
Rakousko získá od turistů padesát
krát víc valut než Československo. 
Telekomunikace je rovněž atraktivní 
odvětví.

Taková je ve Washingtonu tradice, 
že ministerstva se v mnohém nedo
vedou dohodnout. Jablkem význam
ného dlouholetého sváru je otázka, 
zda a nakolik obchodovat se státy vy
hlásivšími historické nepřátelství na



smrt nám demokraciím. Ministerstvo 
obrany usiluje obchodování omezo
vat a omezené velmi kontrolovat, 
kdežto ministerstvo obchodu (pro
davači oprátky či též dárci oprátky 
zvaní) usiluje o opak a State Depart
ment pendluje někde uprostřed. Po
něvadž profit tady byl vždycky přitaž
livější než patriotismus, došlo k do
dávkám počítačů na vylepšení sovět
ského zbrojního průmyslu, elektro
niky do sovětských raket a motorů do 
vozby, která se pak přivalila na Afghá
nistán.

Úřad zvaný COOM (Coordinating 
Committee on Multilateral Export 
Controls) má na seznamu sto tisíc ar
tiklů, které nutno uchránit před bol
ševiky (svého času mezi zakázané 
strategické zboží započítali i podpr
senky). Teď tedy dochází k aspoň 
částečné likvidaci embarga, seznam 
zakázaného zboží se podstatně zkra
cuje.

Kdysi náš národ strašili plíživou 
kontrarevolucí, teď se kapitalisté do
stavují dost s halasem. Pepsi Cola je 
v Sovětském svazu už dávno, v Mos
kvě otevřeli obrovitého McDonalda, 
bude se budovat velehotel Sheraton. 
A v Polsku ještě větší hotel Marriot, 
41 poschodí s kompletně západním 
managementem. Global Technology 
Group zavádí tiskárnu v Litvě a výro
bu 300.000 mikrovlnných vařičů v 
Bulharsku.

Nejčileji je ale v Maďarsku: Du Pont, 
Citibank, Suzuki, General Motors s 
továrnou na Oply, General Electric 
s žárovkami Tungsram, Guardian In
dustries přiváží z Detroitu 100 milió
nů na výrobu skla, Playboy vítězí nad 
Penthousem v soutěži o právo vydá
vat své nemravnůstky v maďarštině.

V Praze česky prozatím vychází jen 
Burda, máme zpoždění. Z publikace 
State Departmentu (Eastern Europe, 
Regional Brief, 4. prosince 1989) se 
dozvídám, že obchod s Českosloven
skem je prozatím třikrát až čtyřikrát 
menši než s Polskem a Maďarskem (a 
sedmkrát menší než s Rumunskem!).

Snad tohle zpoždění brzo dožene
me. Začátkem února na cestě do 
Moskvy se ministr zahraničí James A. 
Baker stavěl v Praze (poslední taková 
oficiální návštěva se konala r. 1973) 
a závazně přislíbil pomoc v této podo
bě:

1. Zrušení tzv. Jackson-Vanik klau
zule a přiznání doložky nejvyšších vý
hod.

2. Souhlas k zahrnutí Českosloven
ska mezi země, v nichž američtí inves
toři budou kryti pojištěním od Over- 
seas Private Investment Corporation, 
bez něhož by vesměs nepřišli.

Podporu pro přijetí do Mezinárod
ního měnového fondu a do Světové 
banky (odkud Československo v do
bě státnictví Gottwalda a Zápotocké
ho odešlo).

Zřídit v Praze Banku evropského 
rozvoje (European Development 
Bank).

Baker též návrh zřízení kulturních 
center v Praze a Bratislavě, jakož i 
znovuotevření po Vítězném Únoru 
zlikvidovaného konzulátu v Bratisla
vě (kde působil Clairborn Pell, nyněj
ší vlivný senátora předseda zahranič
ního výboru). Připravují se kulturní a 
studijní výměny, uvažuje se použít 
Peace Corps při výuce anglického ja
zyka. (11)

I na tomto poli nehospodářském 
jsou naši jižní sousedé iniciativnější. 
Ne tedy já, ale můj maďarský přítel, 
kolega Paul Mararz Indiana Universi
ty dovedl zařídit k prospěchu svých 
soukmenovců tzv. East-Western Fó
rum (150.000 dolarů prozatím). Poda
řilo se zaangažovat prestižní Hudson 
Institute, Pew Charitable Trust (ta 
ročně rozdá 140 miliónů, vesměs na 
zdravotní a výchovné účely), též su- 
perbohatou Fordovu a Rockefellero- 
vu nadaci. Přednost Maďarsku jistě 
bude dávat George Soros Foundati
on, kterou zřídil Američan-Maďar té
hož jména. Na Mararově počínání se 
významně podílí i Sylvia Ostrý, bývalá 
hlava Hospodářské rady Kanady 
(Economic Council of Canada), což 
snad by neměla být osoba příliš ma
ďarského původu.

Tyhlety rady a poučování by ale 
mohly snadno pochytit patinu protiv
né!.o misionářství. Toho si jsou Ame
ričané naštěstí vědomi a otevřeně to 
řekli. Týká se to například projektu 
Education for Democracy Internat
ional, který ve Washingtonu oznámila 
Federace učitelů (Federation of 
Teachers). K učení komunismem za
nedbaných Evropanů se hlásí Dianě 
Ravitchová, profesorka na Kolumbij
ské univerzitě. John P. Frank, práv
ník v Arizoně, připravil brožurku o de
mokratickém vládnutí.

Vítám iniciativu s výukou o parla
mentních procedurách, ale před im i
tací jiných praktik bych varoval. Ze
jména americkému právnímu systé
mu nechť se Čechoslováci — a nejen 
oni — vyhnou velikým obloukem.

V lednu 1990 vyslala nadace Nat
ional Endowment for Democracy do 
Prahy na pomoc Madelaine K. Al- 
brightovou, dceru bývalého česko
slovenského diplomata Josefa Kor- 
bela. Spolu s ní přijel Richard Holme, 
britský expert na volební zákony, a 
Antonio Vitorino, portugalský jurista 
od ústavního soudu. Odborník Holme 
v Praze pak doporučoval vyhnout se 
volebnímu systému proporcionální
ho zastoupení a přisvojit si systém, 
který funguje v anglosaských zemích, 
kde dvě strany spolu tradičně soupeří
o moc — tedy kolosální kravinu v čes
koslovenských podmínkách. Made
laine Albrightová-Korbelová byla po
radkyní Walteru Mondaleovi v prezi
dentských volbách 1984 a víme, jak 
to dopadlo. Poté v r. 1988 taktéž radi
la kandidátu Michaelu Dukakisovi s 
týmž krušným výsledkem. Někdo by 
snad měl prezidenta Havla upozornit.

Nejsme již prašivci, zaprodanci, 
agenti Wall Streetu. Předseda vlády 
Čalfa nás zve zpět, alespoň na návště
vu a že každá pomoc bude vítaná.
V Lidové demokracii (9. prosince 89) 
jsem četl výzvu “ Pomohou krajané?” 
Navrhuje se vytvoření nadace a zor
ganizováni jiných iniciativ.

Není nás tu málo, od socialistické
ho budování odešlo několik set tisíc a 
většinou to nebyli blbci, ti, co našli 
dost odvahy začít nový život v nezná
mu. Jenže ve srovnání s našimi dvě
ma sousedy, zejména s Maďary, zas 
dopadneme ne moc slavně. Oni se 
prosadili lip v politice, ve vědách, 
v průmyslu. George Soros je jen je
den z ochotných vlasteneckých vel
možů. Mezi Poláky se hodně dočítá
me o investorce Barbaře Piasecké, 
bývalé služebné. (12) Z našinců pro
jevil prozatím iniciativu jen Tomáš 
Baťa, průmyslník nejznamenitějšího 
jména. Jiří Waldes (Kohinoor, továr
ny v USA, Portoriku a Španělsku), 
kdysi můj blízký přítel na mě už dva
cet let nemluví a tak nemám tušení, 
zda míní něco ve staré vlasti počít. Na 
kanadského miliardáře Štefana Ro
mana nelze spolehnout ze dvou dů
vodů: jednak jehozarputilýslovenský 
separatizmus a jednak už je nebožtík. 
Máme tu pak několik malých českých 
milionářů (např. elektronika), ale ti 
se vesměs věnují svému podnikání a 
nikoliv jimi úspěšné opuštěné vlastí.

Někteří se ale třeba budou věnovat. 
Mám přítele v Pretorii v Jižní Africe. 
Přijel tam před dvaceti lety, bez pe
něz, anglicky neuměl ani slovo, teď 
tam vlastní továrnu solidního rozsa
hu. Včera jsem od něho dostal dopis, 
kde oznamuje, že se jede podívat do 
Prahy a dodává: “ Úmysly mají dobré. 
Jediné, co mi dělá starosti je, zdali ti 
lidé, kteří měli mozol na bradě, jak se 
opírali o lopatu, s ní začnou házet...”

Co naši sportovci, zejména milio
náři Ivan Lendl a Martina Navrátilová? 
Zkušenosti s dřívějšími marnými po
kusy získat od nich (z dani odepsatel- 
ný) příspěvek pro činnost exilového 
nakladatelství nás vybavily oprávně
nou skepsí. A vskutku, když z iniciati
vy nadšenců ve Washingtonu došlo 
ke zřízení The Free Czechoslovakia 
Fund, dotyční šampióni nedali ani ha
líř. Rovněž ani haléřem nepřispěla 
Československo nikoliv v dávné mi
nulosti opustivší manželka miliardáře 
Donalda Trumpa. A co naše krasavi
ce modelka Pavlína Pořízková? Ta si 
střádá na nákup zámku ve Francii, na 
řece Loiře.

V Československu se stále udržuje 
při životě dokonale lichá představa, 
že my tu jsme všichni velmoži a lakota 
nám bráni přiznat se ke správnému 
stavu věcí. Slavnému členovi naší re
dakční rady vzkázalo jedno z největ- 
ších pražských nakladatelství, zda by 
neměl zájem si ten jejich národní 
podnik koupit. "Řekni jim, že momen
tálně kupuješ Hradčana," poradil 
jsem mu.



Nemáme guvernéry, senátory, kon
gresmany. Ve vědách a na univerzi
tách je nás ale celkem dost. Stačí za
listovat v adresáři Společnosti pro vě
dy a umění. Nemůžeme-li prosazovat 
zásadní legislativní novoty, každý 
z nás, či aspoň většina z nás, se může
o něco pokusit, i když by to bylo vy
škemrání jen jednoho stipendia.* * *

Československo je a zůstává pře
devším evropskou záležitostí. Nejvíc 
pomoci, spolupráce, inspirace přijde 
od západních sousedů a ne z opačné
ho břehu Atlantiku. Ted'právě dochá
zí k založeni kolosu s prozatímním 
jménem European Bank of Recon- 
struction and Development in East- 
ern Europe. Podílet se míní 34 zemí.

Poznámky:
1. Mezi autory je i Josef škvorecký se svou 
stud ii "Bohem ia of the Soul".
2. V Kyjevě vypočítali matematici, že ke 
správnému detailním u vypracování plánu 
na Ukrajině jen na jeden rok by by lo  třeba 
zaměstnat všechno lidstvo na dobu deseti 
m iliónů let. (World Press Review, červen 
1988, str. 10, c itu jíc í londýnský The Eco- 
nom ist. )
3. Může se perestrojka provést bez glas- 
nosti? Tém ěř se povedla v Cíně, skvěle u- 
spěla na Taiwanu a v Jižní Koreji. V la tin 
ské Am erice ale skončila fiaskem.
4. Např. Samuel H untington a Joan M. 
Nelson, No Easy Choice: Po litica l Parti- 
cipation in Developing Countries  (Har
vard University Press, 1976), str. 36, 37.
5. Zdroj: New York Times , 7. ledna 1990, 
odvolávající se na Central Intelligence 
Agency, Population Reference Bureau.
6. Ne ze by etn ický původ z bůhví ko liká
tého kolena zas tak moc musel znamenat, 
jak například prokazoval velekonzervativ- 
ní senátor Hruška z Nebrasky. S Lantosem 
přije l nedávno do Prahy jeho kolega Ri
chard A. Gephardt, bývalý kandidát na 
prezidentský úřad. Jeho manželka je čes
kého původu. Téhož původu je vdova po 
Robertu Kennedyovi, rozená Skácelová. 
Lane Kirkland, nejvyšší odborářský šéf, 
má za ženu Češku.
7. Poštou došla v únoru: GIST, Bureau of 
Public Affairs.
8. Též štěstím, snad zázrakem, který mno
zí p řip isu jí sv. Anežce Přemyslovně při pří
ležitosti je jí kanonizace. Však moc nechy
bělo: "Měli to  tam rozjezdit tankama jako 
v Cíně," vyjádřil veřejně touhu mnoha sou
druhů kádr v národním podniku ŽDAS ve 
2d ’áru nad Sázavou (Lidová demokracie, 
13. prosince 1989).
9. Zdaleka nejvíc je obdarováván Izrael 
(rok co rok skoro dvě m iliardy), jako druhý 
je na tom nejlépe Egypt. Z východoevrop
ských zemí prozatím jediným  příjemcem 
je Polsko (zhruba čtvrt m iliardy). Vzrůsta
jící zájem západního světa o východní Ev
ropu nelibé nesou země Třetího světa, 
mnohé již  začínají soptit.
10. New York Times, 11. prosince 1989.
11. V naší redakční radě jsem se dozvěděl, 
že tento  nápad vzešel od našinců v Kana
dě. Přednesli ho v Praze, velvyslankyně 
Š irlejka to uslyšela, nápad si přisvojila  a 
teď  si ho přepřisvojil m in istr Baker. Sku
teční autoři isou teď  nakvašeni.
12. Případ z Červené knihovny pro roman
tické pani a dívky: J. Seward Johnson, syn 
zakladatele farm aceutického koncernu 
Johnson and Johnson (léčiva, hygiena,

Interview

Rozhovor s Janem Kavanem
Z: Prosím, mohl byste se čtenářům  
představit? Kde jste se narodil? Kdo 
byli vaši rodiče?
K: Narodil jsem se 17. října 1946 neda
leko Londýna. Maminka byla anglic
kou učitelkou, můj otec Pavel Kavan 
v té době pracoval na českosloven
ském velvyslanectví v Londýně jako 
tiskový atašé.
Z: Kde se vaši rodiče seznámili?
K: Seznámili se v Anglii během války. 
Matka chodila se zájmem na mítinky, 
na nichž mladí čeští vojáci burcovali 
anglický lid jednak k tomu, aby dělal 
nátlak na vládu, aby se co nejdřív ote
vřela druhá fronta a jednak mluvili o 
Mnichovu. Chtěli zrušit Mnichov. 
Vzhledem k tomu, že na něm měla 
Anglie jistý podíl, domnívali se, že by 
britská veřejnost měla s tou historií 
být podrobné seznámena. Můj otec v 
tom hrál velice aktivní roli.
Z: Takže váš otec byl západní česko
slovenský voják.
K: 15. března 1939 odešel z Českoslo
venska pomocí ilegální české organi
zace "V boj" a potom přes Polsko se 
dostal do Francie, bojoval tam s čes
koslovenskou západní armádou a po 
kapitulaci Francie se se zbytkem čes
ké armády přepravil do Anglie. Mou 
maminku si vzal v Anglii myslím krát
ce po D-day, kdy byl raněn a dostal 
povolení vrátit se do Anglie a oženit 
se. Pak zase odjel do války. Byl něko
likrát raněn. Po skončení války žili 
moji rodiče krátce v Československu. 
Otec tam pracoval na ministerstvu za
hraničních věcí. Měl být poslán do 
Jugoslávie, ale na poslední chvíli ho 
jmenovali na velvyslanectví do An
glie. V Londýně nejprve pracoval jako 
tiskový atašé a pak jako chargé ďaf- 
faires.
Z. Jaké bylo jeho politické přesvěd
čeni?
K( Všechno tohle je samozřejmé z 
druhé ruky. Před válkou prý byl poli
ticky velice aktivním studentem. Byl 
jedním ze zakladatelů Jednoty nema
jetných studentů, kde se, myslím, ta
ké seznámí s Eduardem Goldstůcke- 
rem, svým velkým přítelem, který ov
šem už tehdy byl členem KSČ nebo 
měl ke straně velmi blízko. Pak byl 
myslím členem národně socialistické 
strany, ale patřil k jejím levicovým 
členům. Během války v Londýně měl 
velmi blízko k Janu Masarykovi, s

náplasti) se do ni na stará kolena zamiluje, 
ožení se s ní, brzo pak umře a odkáže jí su- 
perjmění. Potomstvo z předchozího man
želství se s ní neúspěšně soudí. Dědička se 
pak rozhodne pomoci vlasti a chce koupit 
Leninovy loděnice v Gdaňsku, tam, kde se 
zrodila Solidarita. (K transakci tak legen
dárního rozsahu ale ještě nedošlo. Proza
tím to vypadá tak, že se z vlastenky vyklu- 
bává vykořisťovatelka s velmi zarputilým i 
zálusky.) □

nímž spolupracoval. Prý ale byl také 
ve styku s komunistickou stranou, ale 
jakým způsobem, to přesné nevím. 
Do KSČ vstoupil v roce 1945. Nikdy 
jsem o těchto věcech neměl možnost 
s otcem mluvit, takže si nejsem jist, 
jestli v tomhle nejsou nějaké historic
ké nepřesnosti. V době, kdy se otec 
seznámil s mou matkou, nechápala 
ho jako komunistu, ale jako levicové 
zaměřeného vojáka a studenta v čes
koslovenské armádě, což nebylo roz
poruplné, protože československá 
západní armáda byla vlastně armá
dou inteligence. Otec byl zanícený 
český vlastenec. O tom, že rasové, 
pokud něco takového existuje, byl 
žid, se, myslím, mé matce tehdy ani 
nezmínil, neb se tak nedefinoval. To, 
že byl žid, mělo ten dopad, že během 
války přišel o všechny své příbuzné. 
Maminku mu zplynovali v Buchen
waldu. V době, kdy jsem se narodil, 
byl otec zcela jednoznačně komuni
stického přesvědčení.
Z: Jak dlouho jste bydleli v Londýně? 
K: Do listopadu 1950. Pak byl otec od
volán ministerstvem zahraničních vě
cí zpátky do Prahy. Prý ho v Londýně 
někteří lidé varovali, aby se nevracel, 
že může dojít k politickým procesům. 
On tomu samozřejmě odmítl věřit a 
vrátil ses celou rodinou. Já jsem tedy 
přijel do Československa jako malé 
dítě, čtyřleté. Brzo poté přišel otec o 
zaměstnání v rámci přípravy procesu 
s tzv. protistátním centrem Rudolfa 
Slánského. (Slánský byl ovšem zatím 
ještě generálním tajemníkem KSČ.) 
Potom krátce pracoval jako právník v 
nějakém tuším kadeřnickém podni
ku. Vzděláním byl otec totiž právník. 
Posléze byl zatčen a obviněn z vele
zrady. Ta měla spočívat v tom, že ú- 
dajně dělal spojku pro britskou roz- 
vědku a umožňoval styk této rozvěd- 
ky se Slánským a s vedením KSČ. K 
tomuto obvinění využili toho, že můj 
otec udržoval styk mezi vedením KSC 
a anglickými levicovými sympatizan
ty vývoje v Československu, k nimž 
patřil tehdy známý levicový labouri
sta, poslanec Koni Zilliacus. Ten byl 
mimochodem pak vyloučen z labou- 
ristické strany pro své příliš velké 
sympatie k marxismu, což ovšem 
KSč nevadilo, aby ho neobvinili jako 
špióna a agenta CIA. Vykonstruova
ný proces měl dokázat, že celé vede
ní KSČ, zejména ti, kdo byli židovské
ho původu, měli západní kontakty a 
snažili se vývoj v Československu 
zvrátit. Můj otec byl donucet tuto 
konstrukci potvrzovat v prosinci 1952 
jako svědek v hlavním procesu s Ru
dolfem Slánským, podobně jako Edu
ard Goldstůcker a Richard Slánský, 
s nimiž byl v květnu 1953 souzen v 
procesu se zaměstnanci ministerstva



zahraničních věcí, prvním ze sedmi 
procesů, které následovaly po proce
su s “ protistátním spikleneckým cen
trem Rudolfa Slánského". V rámci to
ho byl otec odsouzen na 25 let vězení. 
Z: Jak vaše dětství a dětství vašeho 
bratra ovlivnilo to, že jste měl zavře
ného otce?
K: Nejnepříjemnější bylo, že některé 
děti se mnou nemluvily, protože jim 
rodiče doporučili, aby se se synem 
velezrádce nestýkaly. Když se cokoli 
stalo ve třídě, jakákoliv dětská lum
párna, tak to někteří učitelé automa
ticky přisuzovali mně. Jinak ten hlav
ní dopad byl spíš na mou matku.
Z: Vy jste asi měli strašně málo pe
něz, ne?
K: Matka byla nejdřív v podstatě ne- 
zaměstnatelná. Nechtěli jí dát práci 
ani v různých fabrikách, i když před
tím pracovala v Tatře Vagónce. Peněz 
bylo šíleně málo. Nikdy jsme sice ne
měli hlad, ona vždycky něco sehnala. 
Nakonec, je to ironie, se jí podařilo 
najít práci na ministerstvu dopravy, 
kde dělala technickou kresličku na 
výkresech pro elektrifikaci čsl. drah, 
na papírech, které měly v záhlaví ob
rovské razítko DŮVĚRNĚ TAJNÉ. Při 
zkoušce na ní jen chtěli, aby ukázala, 
že umí udělat rovnou čáru podle pra
vítka. To se jí podařilo a na základě 
toho práci dostala. Zjistilo se až po 
delším čase, kdo je a tak ji, myslím, 
museli propustit. Ze jsme neměli ni
kdy hlad, za to vděčím matčině vyna
lézavosti. Ale třeba pomeranč, to 
jsem okusil až mnohem později. Mat
ka byla Angličanka vychovaná v pro
středí, které se ani vzdáleně nepodo
balo prostředí v Československu. Po
cházela ze středostavovské rodiny, 
která sice nebyla moc bohatá, ale ne
byla chudá. To nikdy oni nepoznali, 
natož chudobu a problémy v cizí ze
mi, jejíž řeč se matka musela teprve 
učit.
Z: Kdy se váš otec vrátil?
K: 23. prosince 1955. Byl vlastně s E. 
Goldstúckerem a Josefem Pavlem 
jedním z úplně prvních lidí s napoje
ním na Slánského proces, kteří byli 
propuštěni. Podle zpráv Pillerovy ko
mise z r. 1968 prý tenkrát Barákova 
komise musela uznat, že tito lidé byli 
zcela nevinní a musela doporučit ve
dení strany jejich rehabilitaci. Pro
pustili je však hlavně proto, že na ces- 
stě z Moskvy do Londýna se chtěl v 
Praze stavit Koni Zilliacus s chtěl vi
dět své staré přátele. Zilliacus tehdy 
pomáhal Chruščevovi znovu navázat 
kontakty s Titem. Československé 
úřady tehdy proto narychlo propusti
ly především ty, kdo byli odsouzeni za 
spolupráci s Koni Zilliacusem.
Z: Co dělal váš otec po propuštění? 
K: Nejdřív dostal práci poměrně sluš
nou, byl zástupcem šéfredaktora v 
politickém  nakladatelství Rudého 
práva. Brzo však o to místo přišel a 
nějaký čas byl bez práce. S několika 
kolegy, taky bývalými mukly, psal po
litický slovník. Měl na něj smlouvu,

ale asi po roce jim pan Auersperg, 
tenkrát, myslím, vedoucí oddělení ÚV 
KSČ tu práci zkritizoval jakožto po
liticky nevhodnou. Slovník proto ni
kdy nevyšel. Otec se pak o něj dlou
ho, až do smrti, soudil. Výsledku spo
ru se nedožil. Úřady chtěly taky, aby 
otec vrátil zálohu, kterou použil k za
placení písařek. Jeho posledním za
městnáním bylo místo v Klubu ener
getiky pražského Dopravního podni
ku v Holešovicích. V té době, v r. 1959, 
byl už nemocen. Ve vězení totiž pro
dělal, pokud vím, dva infarkty. V tom 
vězení, jak víte, se s politickými vězni 
zase tak dobře nezacházelo, praco
vali tam kromě jiného v uranových 
dolech. Nebo tak otřesné vězení jako 
byl Leopoldov a další. Ještě z vězení 
v roce 1954 psal otec Zápotockému a 
dalším, že všechna obvinění byla zce
la vymyšlená.
Z: Byl idealistickým komunistou?
K: Když vyšel ven, už nebyl tak skálo
pevně přesvědčen o tom, že KSČ ne
může udělat nic nesprávného, že 
strana má vždycky pravdu. Po návra
tu v něm už takový idealismus nebyl. 
Naopak, byl nesmírné kritický vůči 
vedení strany, o kterém byl přesvěd
čen, že zneužívá svého mocenského 
postavení, aby perzekvovalo oponen
ty anebo jen potenciální oponenty. 
Nicméně měl i nadále ideály o teorii 
komunismu. Šlo mu o to, aby lidé, 
kteří byli stále ve vězení a o nichž vě
děl, že jsou tam nevinné, a to nejen 
komunisté, byli propuštěni. To vedlo 
k jeho různým sporům s úřady a uvá
dělo ho to do značného stresu. Utrpěl 
další infarkt. Natodostal invalidní dů
chod. Otec to chápal jako snahu úřa
dů nedovolit mu, aby pokračoval v 
politické činnosti. To vedlo k posled
nímu, čtvrtému infarktu, který už ne
přežil. Zemřel 5. května 1960. Nebylo 
mu ještě ani 46 let.
Kolik vám bylo let?
K: Čtrnáct. Rád bych zdůraznil, že 
můj vývoj a myšlení ovlivnila více 
matka než otec. Jeho zavření mne sa
mozřejmé silně poznamenalo a byl to 
hlavní důvod, proč jsem se od malič- 
ka zajímal o věci politické. Už v době, 
kdy mí vrstevníci ještě hráli kuličky. 
To matka mi vysvětlila, že můj otec je 
ve vězení nespravedlivě a že stejně 
nespravedlivé spoustu lidí popravili. 
To mé prostě zpolitizovalo, zejména, 
když jsem musel v dějepise číst, že ti
to lidé byli zrádci. Proto jsem se stal 
téměř fanaticky aktivní v politice už 
jako malý kluk. To vše ale bylo dáno 
mými rozhovory s matkou. S otcem 
jsem delší rozhovor měl málokdy.
Z: Jak byste charakterizoval svou 
matku?
K: Politicky jako stoupenkyni demo
kratického socialismu. Je ovšem pra
vda, že když před zatčením mého ot
ce pracovala v Tatře Vagónce, tak se 
jednou - pod vlivem svého muže - při
hlásila do komunistické strany. Oni ji 
ale nevzali. Jak tomu rozumím, nikdy 
toho nelitovala.

Z: Nevzali ji, protože byla třidn i nepři- 
telka, neboť byla Angličanka, že?
K: Ano, protože měla špatný původ. 
(Smích.) Buržoasní a imperialistický. 
Sama sebe vždycky popisovala jako 
socialistku, nikdy jako komunistku. A
i ten její socialismus stál na morálních 
principech především. Byla vychova
ná s takovým tím anglickým “sympa- 
thy for the underdog” , se sympatiemi 
pro ty, kteří jsou dole na společen
ském žebříčku. Její rodiče byli napro
sto důslední, celoživotní stoupenci 
britské labour party. Hlavní motivace 
mé matky nebyla ideologická, ale 
etická. Byla nakloněna poválečným 
levicovým argumentům proto, že ko
munisté tehdy zdůrazňovali sociální 
spravedlnost. Měla pocit viny z toho, 
že je Britka a že patří k národům, kte
ré kolonizovaly Indii. Pak měla také 
pocit viny za Mnichov. Měla silně vy
vinutý smysl pro spravedlnost. Pře
devším si ji však pamatuji jako ženu, 
která byla neobyčejně obětavá, mo
rální a čestná a která ani v nejhorších 
dobách neztratila smysl pro humor. 
Československo se jí stalo bližší než 
vlastní země. Je to vidět i na její auto
biografii, která vyšla v Anglii a v USA, 
bohužel až po matčině předčasné 
smrti, pod názvem Love and Freedom
— Láska a svoboda. Byla přeložena 
do češtiny a já doufám, že si ji budou 
moci přečíst čtenáři doma.

Vzhledem k tomuto zázemí jsem se 
už jako mladý student aktivně, v rám
ci toho, co bylo možné, angažoval v 
politice. Studoval jsem na fakultě so
ciálních věd a novinářství UK. Brzo po 
příchodu na fakultu jsem se stal před
sedou fakultního výboru ČSM. To by
lo v roce 1963. Tenkrát tomu roku stu
denti říkali “svaté léto” . Tehdy se ně
které věci uvolnily. Mohlo se víc ces
tovat. O něco víc se i psalo. Nátlak na 
studenty byl menší. Pak, o rok pozdě
ji zase všechno utuhlo. Přes ty sva- 
zácké kontakty jsem se seznámil s ně
kterými podobně smýšlejícími stu
denty z jiných fakult. Po prosinci 1965 
po první celostátní studentské konfe
renci, na které promluvil Jiří M ůllero 
nutnosti “oponentury straně” (slovo 
opozice se tenkrát vyslovit nedalo, 
ale stejně byl perzekvován), jsem se 
dostal do styku s ním a jeho kamará
dy. V průběhu roku 1966 jsem stále 
častěji navštěvoval politické diskuse 
těchto radikálněji zaměřených stu
dentů. V listopadu 1966 jsem byl zvo
len, s řadou dalších “ radikálů", do vy
sokoškolského výboru ČSM, který se 
pak stal takovým enfant terrible v celé 
čéesmácké struktuře, trnem v oku 
tehdejšímu předsedovi ČSM, známé
mu Miroslavu Zavadilovi. Nejprve se 
nám říkalo Mullerovci a pak se vžil ta
kový technický termín “ Pražští radi
kálové” . Po Jirkovi Můllerovi byl nej
známějším studentským představite
lem Luboš Holeček, který u nás často 
bydlel.
Z: Čím jste vlastně byli radikální?
K: Tenkrát, v šedesátých letech, ne



bylo možné žádat zcela nezávislou 
studentskou organizaci, zcela vy
stoupit z ČSM. Tak Jiří Muller navrhl 
federalizaci ČSM jako takového. 
Chtěli jsme vytvořit alespoň autono
mii pro studenty, a separátně pro 
mladé dělníky a vytvořit prostor pro 
organizaci, kterou bychom si defino
vali sami. Říkali jsme, že jsme pro so
cialismus, ale že se domníváme, že 
bychom měli sami určit, jakými způ
soby se k socialismu dostat. V přípa
dě, že se naše představy budou lišit 
od představ KSČ, chtěli jsme mít prá
vo prosazovat svůj odlišný přístup.
2: Vidíte, tohle je velice aktuální.
K: Tuto velice mírnou snahu odůvod
nit, proč nechceme, aby nás strana 
řídila, pochopila KSČ jako ideologic
ké zdůvodnění politiky samostatnosti 
mladých. O to v podstatě skutečně 
šlo. O mnoho let později jsme tuto 
myšlenku mohli definovat přesněji, 
ale už tenkrát ji strana dobře pocho
pila. V roce 1968 logicky pak Luboš 
Holeček požadoval zrušení vedoucí 
role KSČ a důslednou politickou plu
ralitu V tomto bodě se 20. března 
1968 na prvním veřejném mítinku 
střetl i s takovým reformním komuni
stou jako byl Eduard Goldstúcker. 
Toto byly ideje Pražských radikálů. 
Někteří z nich byli členy KSČ, jako já, 
někteří nebyli, jako Jiří Muller a Lu
boš Holeček, ale žádný rozdíl v poje
tí a přístupu, v názorech, mezi námi 
nebyl.
Z: Kdy jste do té strany vstoupil a proč 
jste tam lezl?
K: Myslím, že jsem tam vstoupil někdy 
koncem roku 1 9 6 5  nebo začátkem ro
ku 1966. Jelikož nemám legitimaci, 
nemůžu to už zjistit. Proč jsem tam le  ̂
zl: protože jsem tenkrát žil v takové 
naivní představě, že vzhledem k poli
tické struktuře země a monopolu 
KSČ v ní lze věci změnit především 
zevnitř. Pro mě to byl navíc osobní 
důvod. Možná že to byl hlavní důvod. 
Myslel jsem, že jedině uvnitř partaje, 
v nějakém stranickém archívu (ke 
kterému jsem se naivně domníval, se 
může po čase dostat i někdo takový 
jako já) budou spisy, ze kterých se 
budu moci dozvědět pravdu o pade
sátých letech, o tom, kdo procesy 
vlastně dělal, kdo je nařídil a proč. 
Utkvělo mi v hlavě, co psal Vládo Cle- 
mentis v jednom ze svých dopisů 
manželce: že jednou se ty archívy 
otevřou a pravda vyjde najevo. Chtěl 
jsem se k nim nějak dostat, protože 
jsem věděl, že v podstatě šlo o justič
ní vraždy. Byl jsem přesvědčen, a 
jsem dodnes, že pokud se neodhalí 
způsob, jakým se procesy inscenova
ly a jakým byli ti lidé donuceni ke 
svým podivným přiznáním, je nebez
pečí, že by se procesy mohly opako
vat. Proto jsem chtěl zjistit, proč se to 
tenkrát stalo. Taky jsem tehdy byl 
dost ovlivněn panem Goldstůckerem, 
přítelem mého otce, který tenkrát pů
sobil na filozofické fakultě. To, co on 
říkal o možnosti komunismus zrefor-

movat, ještě před rokem 1968, mi dá
valo smysl a velice mě to povzbuzo
valo. K reformistům jsem zaujal kri
tičtější stanovisko až během Pražské
ho jara 1968 a především pak po srp
nové kapitulaci a podepsání moskev
ských protokolů. Goldstúcker byl 
mým garantorem při vstupu do KSČ.

Uvnitř té strany jsem se ale nikdy k 
ničemu nedostal. Navštívil jsem ně
kolik málo schůzí KSČ na naší fakultě 
a s nikým jsem si tam nerozuměl. Od 
samého počátku jsem měl kvůli své 
radikální studentské aktivitě jen pro
blémy. Jelikož jsem byl člen strany, 
dostal jsem za úkol prosazovat linii 
strany uvnitř ČSM, ale já dělal pravý 
opak. Proto jsem byl pravidelně volán 
na MV KSČ, kde mé z jejich hlediska 
zcela logicky kritizovali. Podobně se 
dálo několika dalším radikálním stu
dentům jako byla např. Jana Kohno- 
vá a Zdeněk Pinc. Pak to kulminovalo 
v tom, že si nás pozval na kobereček 
Martin Vaculíka řekl nám, že se musí
me rozhodnout, zda půjdeme s Jirkou 
Múllerem nebo se stranou. Následují
cí den na plénu VOV ČSM, kde mělo 
dojít k hlasování o rezoluci týkající se 
Jiřího Můllera na náschtěli, abychom 
Můllera veřejné odsoudili. To byla 
moje první zkušenost s mocenským 
nátlakem. Byl to pro mě bod obratu. 
Nic nám vlastně nehrozilo, kromě vy
loučení z vysoké školy a poslání na 
vojnu, jak se pak stalo Můllerovi a Ho
lečkovi. Měl jsem ale strach a ten po
cit strachu mi hrozně vadil. Ani na mi
nutu jsem nezaváhal podpořit Jiřího 
Můllera. Museli jsme ten strach pro
stě překonat. Nejdřív ho museli pře
konat členové strany jako já pak čle
nové předsednictva VOV ČSM (do 
něhož jsem byl krátce nato zvolen) a 
druhý den pak i nekomunisté v plénu 
a v předsednictvu VOV ČSM. Strach 
jsem tedy překonal, myslím, na doži
votí. Později jsem pochopil, že i mí 
přátelé měli podobné pocity. Rozhodl 
jsem se, že nebudu říkat nic, co pova
žuji za nesprávné, neřku-li za lež je
nom proto, že jde o politickou linii ně
jaké strany, které jsem náhodou čle
nem. Proto byl muj projev následují
cího dne možná ještě radikálnější, 
než jsem původně zamýšlel. Nikdy 
jsem nepochopil generaci svého ot
ce, jejíž příslušníci věděli, že jsou od
suzováni nevinní lidé a nic k tomu ne- 
řekli. Zazlíval jsem jim to. Držet hubu 
a držet krok jsem vždycky považoval 
za hrůzné. Proto jsem se nemohl po
dílet na represi člověka, jehož jsem 
považoval za nevinného a jehož názo
ry jsem sdílel. V rámci fakulty jsem o 
tom dokonce tenkrát napsal televizní 
hru. Ta se později dostala do rukou 
StB a pak jsem byl ze strany vylou
čen. Ani jsem tomu nevěnoval příliš
nou pozornost. 2ádný papír jsem 
stejně nedostal.

V roce 1968 se to, co jsme požado
vali zhruba od roku 1965, stalo téměř 
vládní politikou. My jsme ale už byli 
postatně dál. Když v dubnu 1968 vy

šel Akční program KSČ, který mj. na
vrhoval federalizaci Svazu mládeže, 
chtělo se na nás z oficiálních míst, 
abychom tuto myšlenku podpořili. 
Pro nás to už nebylo nic radikálního.
V roce 1968 jsme chtěli samostatné 
politické organizace mladých. Spo
lečné jsme sice měli velikou nedůvěru 
ke všem nad třicet, ale zároveň jsme si 
uvědomovali, že v naší generaci musí 
dojít k politické diferenciaci. V dané 
době bylo však možné utvořit jen jed
nu, monopolní, ač nezávislou organi
zaci. Mnozí z nás k ní proto měli vlaž
ný přístup. Spousta lidí nechápala, 
proč s takovou jednotnou, i když ne
závislou organizací nechceme mít nic 
společného.

Situace se ovšem změnila po inva
zi. Svaz vysokoškolských studentů 
Čech a Moravy, který se vytvořil v 
květnu 1968 jako samostatná organi
zace, se po invazi stal velice důleži
tým jakožto ohnisko studentské poli
tické a samostatné aktivity. Tady je 
nutno zdůraznit, že na podzim roku 
1967 to byli právě studenti, kteří vlast
ně zahájili rozklad postalinskéspole
čenské struktury v Československu. 
Strahovská demonstrace 31. října 
1967 byla katalyzátorem, který hrál 
tak důležitou roli právě proto, že pro 
nás bylo velice snadné vytvořit na fa



kultách studentské výbory. Vytvořila 
se mezifakultni komise, která koor
dinovala vzájemný horizontální styk 
mezi fakultami. V této komisi jsem 
pracoval. Zpolitizovaná vrstva stu
dentů v tom hrála nesmírně důležitou 
roli. Uzavřeli jsme jakousi ad hoc koa
lici s reformními komunisty, jak např. 
dr. Kriegel. Ten nám radil, abychom 
se nepokoušeli organizovat velké de
monstrace, které by mohly skončit 
krveprolitím, ale abychom naštvano- 
sti studentů využili k silnému politic
kému tlaku na vládu. Vytvořila se de
legace, která jednala s vládou. Žáda
li jsme vyšetřovací komisi. Proto jsem 
měl takový pocit déjá vu, když jsem 
teď četl, že studenti žádají o vytvoře
ní vyšetřovací komise k 17. listopadu. 
Pohrozili jsme, že když nebudeme 
spokojeni s výsledky, že půjdeme do 
ulic. Pomocí našich dalších spojenců 
spisovatelů jsme pak rozšířili bulle
tin o strahovských událostech. Ten 
jsem redigoval. Spisovatelům jsme 
zároveň pomáhali rozšířit zprávy o 
tom, co se děje po IV. sjezdu spisova
telů, který se konal o několik měsíců 
dříve.

Podobnou katalyzační roli hráli 
studenti hned po invazi roku 1968, 
kdy byli jedni z prvních ve společno
sti, kteří odmítli moskevské protokoly 
a kapitulaci stranického a vládního 
vedení. To vedlo ke studentské stávce 
v listopadu 1968 a krátce poté k pode
pisování smluv mezi dělnickými od
borovými svazy a Svazem vysokoškol
ského studentstva. V podstatě se jimi 
dělníci a studenti zavazovali k vzá
jemné podpoře, k podpoře minimál
ních požadavků Pražského jara a k 
podpoře nejohroženějších reform
ních politiků, jako např. Josefa Smr- 
kovského. Na uzavírání těchto smluv 
jsem se také velice aktivně účastnil. 
Domníval jsem se, že toto spojení děl
níků a studentů by mohlo vytvořit ja
kousi rezistenci a možnost nátlaku na 
Dubčekovo vedení, aby přestalo dělat 
další kompromisy.
Z: A jak to s vámi všemi nakonec do
padlo? S Jiřím Můllerem, Lubošem 
Holečkem a s vámi, na ukázku.
K: Nejzamotanější je to se mnou. Já 
jsem se tehdy ještě velice účastnil ak
tivit kolem Jana Palacha.
Z: Vy jste Palacha znal?
K: Ne, neznal. Nikdo z nás, myslím, 
Palacha neznal. On nebyl moc aktivní 
student. Ale evidentně znal nás nebo
o nás, Pražských radikálech, věděl. 
Když v nemocnici umíral, nechal si 
zavolat Luboše Holečka a sdělil mu 
svůj poslední vzkaz, prosbu, aby se ti, 
kdo byli ochotni ho následovat, raději 
přidali k nám, živí. Měl popáleniny 
třetího stupně na osmdesáti procen
tech těla, měl velké bolesti, ale od
mítl morfium, protože chtěl mít neza- 
střené smysly. Mluvil jsem s Lubošem 
pár minut poté, co odešel z nemocni
ce a nikdy na to, co mi řekl, nezapo
menu. Dodnes se jaksi snažím odpo
vědět Palachoví na to, co jsem pocho

pil jako jeho morální výzvu, abychom 
společnému boji za svobodu dali ze 
sebe vše, co máme. Jen tak budeme 
hodni jeho odkazu a nemusíme mít 
obavu, že zemřel zbytečně.
Z: Vy jste od roku 1967 studoval v An
glii, viďte?
K: V roce 1966 vyhodili z fakulty a po
slali do armády Jirku Můllera, v roce 
1967 Luboše Holečka a mně bylo na 
podzim 1967 naznačeno, že já budu 
ten třetí. Děkan mi tehdy doporučil, 
že jediný způsob, jak se tomu vy
hnout, by bylo požádat o přerušení 
studia na jeden rok a jet do Anglie, 
kde bych pracoval na diplomové prá
ci. Diplomku jsem měl psát o činnosti 
studentů během války. To mé zajíma
lo, protože jsem věděl, že v Anglii bu
du studovat věci týkající se mého ot
ce, který byl v Británii během války 
šéfredaktorem časopisu, který se 
jmenoval Students at War. Souhlasil 
jsem a v říjnu 1967 jsem odjel do An
glie, krátce předtím, než jsem měl být 
vyloučen. Jenomže jsem v Anglii 
dlouho nevydržel a pár dni po stra
hovských událostech jsem se vrátil. V 
roce 1968 jsem se do Anglie vracet 
nechtěl, protože v Praze to bylo příliš 
zajímavé. Diplomku jsem nedodělal 
včas a tak jsem si vyjednal na univer
zitě v Oxfordu, že tam budu moci na
stoupit v říjnu 1968 a rok tam praco
vat. Ale když v listopadu 1968 vypukla 
studentská stávka, tak jsem to zase 
nevydržel a zase jsem se vrátil. Začát
kem roku 1969 jsem měl zase odjet do 
Oxfordu tu diplomku dodělat, ale vy
skytly se komplikace.

Byl jsem tehdy předsedou zahra- 
ničně-politické komise SVS. Zaují
mali jsme politický postoj ke všemu. 
Samozřejmě i vůči invazi, kterou jsme 
odmítali, a to bez ohledu na to, že v říj
nu 1968 Federální shromáždění po
byt vojsk v Československu dočasně 
schválilo. Proto jsem v lednu 1969 na 
celoevropské konferenci student
ských svazů, která se konala v Buda
pešti, tuto politiku SVS hájil. To vedlo 
k tomu, že ta konference poprvé 
skončila bez závěrečného komuniké, 
které musí být schváleno všemi sva
zy. Konference se v podstatě rozpad
la. Z toho jsem pak krátce po návratu 
do Prahy měl značné potíže.
Z: Jak dlouho po Palachově smrti jste 
tedy odjel?
K: Myslím, že až v dubnu nebo kon
cem března 1969. Pak jsem se ještě 
jednou vrátil, v květnu 1969. Chtěl 
jsem vystoupit na druhé konferenci 
SVS, neboť jsem byl stále zodpověd
ný za zahraniční politiku SVS, kterou 
jsem tam přijel hájit. A chtěl jsem vy
světlit, proč jsem byl proti členství 
SVS v Mezinárodním svazu student
stva, který byl řízen z Moskvy. Mí přá
telé na této konferenci zároveň vy
světlovali, proč nedoporučují vstou
pit do Národní fronty, i když bylo jas
né, že když nevstoupíme, že nás zruší. 
Většina delegátů podpořila nás, radi
kály a v červnu 1969 byl SVS rozhod

nutím ministerstva vnitra rozpuštěn. 
Tou dobou jsem se už vrátil do Ang
lie dokončit diplomku. Než se mi to 
podařilo, dostal jsem vyrozumění z 
fakulty, že jsem ze studií vyloučen. To 
bylo někdy v první polovině roku 1970. 
Z: Co jste tady v Anglii potom dělal? 
K: Do srpna 1970 jsem byl v Británii 
legálně. Zůstat tam bylo pro mne veli
ce složité rozhodnutí. Nevěděl jsem, 
co mám dělat, jak bych mohl být uži
tečný. Moje rodina byla prakticky ce
lá v Anglii, v Československu jsem 
měl své nejlepší přátele. Představa, že 
bych se měl stát dlouhodobým emi
grantem, mi byla nepříjemná. Naivně 
jsem se domníval, že to může trvat tak 
maximálně pět šest let. Tak jsem si 
tenkrát legálně změnil jméno a jel 
jsem na britský pas do Prahy. Úřady 
si toho nevšimly, takže jsem se mohl 
poradit s přáteli, co dělat dál. Drtivá 
většina mi radila, že pokud se ještě 
dostanu ven, abych jel zpátky a po
máhal jim z Anglie. Abych vycházel 
vstříc jejich potřebám a musím se při
způsobovat jim, protože čím déle bu
du v Anglii, tím odtaženější budu od 
dění doma.
Z: Myslím, že by se, zvlášť v dnešní si
tuaci, mělo říct: samozřejmě, že lidi, 
kteří ž iji v dané zemi, mají právo o ní 
rozhodovat, ale taky si myslím, že v 
jejich zájmu by bylo dobré, kdyby 
brali v úvahu i názory lidi, kteří se na 
danou zemi a je jí problémy dívají z 
širšího kontextu.
K: To je možná pravda, ale já jsem to 
tenkrát tak neviděl. Byl jsem rád, že 
jim mohu nějak pomoci a čekal jsem, 
co budou chtít. Chtěli různé věci, po
čínaje kopírkou Gestetner a konče 
knížkami.
Z; No, to je opravdu velký zločin posí
lat knížky z jedné země do druhé.
K: Záleží, za jaké vlády.
Z: Podle rozhlasové stanice Hvězda 
se od 12. prosince koná v- Zrcadlové 
síni pražského Klementina výstava 
zakázaných publikaci, ať vydaných 
doma nebo v zahraničí.
K: Takových knížek prošla mýma ru
kama spousta. Posílal jsem tam nejen 
knihy, ale také periodika, především 
Svědectví a Listy a knihy vydané zvlá
ště v Torontu Zdenou a Josefem 
Škvoreckým a v Kolíně Indexem. To 
jsem dělal od roku 1970. Tím jsem se 
trochu uklidnil, protože můj pobyt ta
dy v Anglii začal dávat smysl. Komu
nikace se potom dobře vyvinula. Za
čal jsem dostávat spoustu informací 
odtamtud, včetně samizdatových ča
sopisů a jednotlivých prohlášení opo
zičních skupin. Ty jsem tady překlá
dal do angličtiny a dával k dispozici 
sdělovacím prostředkům.
Z: Které o ně asi neměly příliš velký 
zájem.
K: Zájem o to měly miniaturní. Takže 
drtivá většina mého času nebyla, jak 
se nesprávně domnívali na policii, 
strávena pašováním věcí do Česko
slovenska, ale přemlouváním zdej
ších novinářů, aby tyto texty publiko
vali.



Z. A J iři Můller?
K: Jirka Můller byl také velice aktivní v 
opozici. Byl zatčen v listopadu 1971 
krátce po nejúspěšnéjší akci opozice 
v té době, kdy se šest skupin spojilo a 
vydalo letáček, jímž se obyvatelstvo 
Československa upozorňovalo na to, 
že dle existujících zákonů mají právo 
buď nevolit anebo volit tajné a škrtat z 
kandidátky, Rada lidí byla zatčena, 
mezi nimi i Jiří Můller a byl odsouzen 
na pět a půl roku. Propustili ho v pro
sinci 1976 a on hned podepsal Chartu 
1977. Byl jedním z prvních signatářů. 
Z; Co jste pak dělal v Londýně v osm
desátých letech?
K: Pokračoval jsem ve vedení agentu
ry Palach Press. V prvních deseti le
tech své existence toho agentura na
dělala strašné spousty. Jednak fun
govala jako jiné tiskové agentury, 
překládala a rozšiřovala zprávy o Če
skoslovensku nejen novinám, ale i 
lidsko-právním organizacím jako 
Amnesty International, OSN, Komisi 
pro lidská práva aj. V rámci toho jsme 
vydávali Bulletin Palach Pressu a 
Summary of Available Documents. 
Bulletin Palach Pressu obsahoval ne
zkrácené anglické překlady přede
vším dokumentů Charty 77 a prohlá
šení VONSu. Summary of Available 
Documents byly shrnutím delších 
studií českých samizdatových auto
rů. To jsme vydávali až do roku 1987. 
Od roku 1988 vydáváme místo toho 
Uncensored Czechoslovakia, což je 
vlastně anglická mutace pražských 
Informací o Chartě 77. Současně na
bízíme univerzitním knihovnám a dal
ším zájemcům svázané fotokopie ně
kolika desítek českých samizdato
vých periodik, např. Kritický sborník, 
Revolver revue, Obsah, Vokno a pod.

Pak ovšem Palach Press posílal do 
Československa knížky a kromě toho 
taky organizoval finanční pomoc, po
kud se mi podařilo nějaké peníze se
hnat, pro činnost tam nebo pro rodiny 
politických vězňů. Tahle činnost se 
stále rozšiřovala, takže v roce 1984 
jsme založili dobročinnou organizaci 
jménem Jan Palach Information and 
Research Trust. Bohužel jsme však 
nikdy nesehnali tolik peněz, kolik by
lo pro činnost této organizace zapo
třebí. Peníze jsme dostávali zhruba ze 
dvou zdrojů: z etablovaných západ
ních dobročinných organizací zabý
vajících se lidskými právy a pak od 
jednotlivců. Tento trust občas finan
coval i překlady knížek.

Od roku 1978 jsem byl ve styku s 
polskými přáteli, kteří měli zájem o 
spolupráci s Chartou 77. Byl jsem ně
kolikrát ve Varšavě a zprostředkoval 
jsem styky mezi některými chartisty a 
polskou opozicí. Myšlenka, že by 
opozice ve všech středoevropských 
zemích měla spolupracovat, mi 
vždycky byla velice blízká. V roce 
1985 jsme založili jiný dobročinný 
trust pod názvem East European 
Central Foundation na podobném 
charitativním základě jako Jan Pa

lach Information and Research Trust. 
EECF např. mohla zkoordinovat v le
tech 1968-1988 řadu společných pro
hlášení opozičních aktivistů z řady 
zemí východní a střední Evropy. Byl 
jsem také ve styku s českou redakcí 
VIA, nezávislou Východoevropskou 
informační agenturou, nebo s Polsko- 
československou Solidaritou. S řa
dou středoevropských spolupraco
vníků, kteří žijí převážně na Západě, 
jsme pak začali vydávat anglický 
čtvrtletník, časopis East European 
Reporter.
Z: Ted’ k vaší nedávné návštěvě Čes
koslovenska. V Praze jste byl týden, 
od soboty 26. listopadu do včerejška 
1. prosince. Proč jste tam jel?
K: Celou dobu pečlivé sleduji, co se 
v Československu odehrává. Snažím 
se co nejvíc napomáhat. Od srpna 
1988, kdy došlo k té první větší de
monstraci, jsem žil v naději, že dojde 
ke zvratu. Po každé takové demon
straci jsem se snažil co nejvíc o tom 
publikovat a současně mě tady začali 
brát na vědomí. Interviews v rozhlase 
a podobně. Samozřejmě jsem se po
koušel i nadále dělat velké politické 
kampaně za zavřené. Najednou došlo 
k téhle krvavě potlačené, zmasakro
vané demonstraci 17. listopadu. To 
jsem samozřejmě netušil, kam to po
vede, protože odtud se to tak přesně 
nedalo odhadnout. Od roku 1988 
jsem byl však přesvědčen, že režim 
v Československu je slabý a že už je 
to jen otázka času, kdy padne. Netušil 
jsem ovšem, že to bude otázka dnů. 
Když se mě BBC ptalo 17. listopadu, 
co podle mého názoru bude dál, řekl 
jsem, že nepředpokládám, že velké 
demonstrace budou pokračovat jako 
během Palachova týdne v lednu 1989, 
ale že napětí v zemi se brutálním zá
sahem jistě zvýší a to se projeví nej
později na opoziční demonstraci 10. 
prosince. Ale když o tři dny později, 
v pondělí 20. listopadu, přišlo na Vá
clavské náměstí 200.000 lidi, bylo mi 
jasné, že tohle je začátek konce re
presivního Československa. I aktivis
té doma byli překvapeni. Petr Pospí
chal mi řekl, že si nejdřív myslel, že te
lefonující informátor jednoduše to 
množství přehání, ale pak mu to ne
dalo a běžel se tam podívat. To já 
jsem udělat nemohl a jak ty demon
strace každý den pokračovaly a v hla
sech mých přátel v telefonu zaznívaly 
nejen čím dál tím větší únava, ale i čím 
dál tím větší optimismus, zmocňovala 
se mne strašná frustrace a i jakýsi po
cit viny, že nejsem při tom. Byl jsem 
poměrně dobře informován, protože 
mi sem každý den volali alespoň lidé 
z VIA, ale stejné, zprostředkovaná in
formace není v takové chvíli uspoko
jující.
Z: Takže i po dvaceti letech se citite 
naprosto skrz naskrz Čechem, nikoli 
Angličanem.
K: No, na dvě stě procent. Nejenom 
Čechem, ale i českým aktivistou. Ne
mám žádnou pochybnost, kam nále

žím. Nejen ke kterému národu, ale 
k jaké skupině toho národa. To jsou 
mí nejbližší kamarádi.
Z: Tak jste tam zase je l na svůj anglic
ký pas.
K: Ano, ale na jiné anglické jméno, 
neboť jsem se v roce 1981, kdy má 
matka zemřela na rakovinu, nechal 
tady legálně přejmenovat. Přijal jsem 
příjmení jejího druhého manžela, an
glického malíře. Protože jsem tam na 
toto jméno a na tento pas byl loni a 
doslechl jsem se z Prahy, že se o tom 
policie dověděla, předpokládal jsem, 
že čs. úřady budou vědět, kdo jsem. 
Vízum jsem dostal okamžitě, ale na 
letišti v Ruzyni mé pak stejně zadrželi. 
Bylo to v sobotu 26. listopadu, den po 
pádu Jakeše. Z rozhovoru vyplynulo, 
že úřady vědí, kdo jsem, takže jsem 
do Prahy nakonec vjel jako Jan Ka- 
van, z čehož jsem měl velikou radost. 
Z: Z toho, co říkáte ovšem vyplývá je 
den depresivní závěr: že totiž tajná 
policie tam v podstatě funguje dál.
K: Jistěže stále existuje. Vždyť je to 
obrovská struktura budovaná 40 let. 
Ta se přece nemůže změnit přes noc. 
Z: Jaké jste měl dojmy, když jste opu
stil letiště?
K: Rozdíl mezi atmosférou na letišti 
a atmosférou v ulicích je obrovský.
V ulicích v podstatě už vládne pře
svědčení, že ten proces je nezvratný. 
Z: A je ten proces skutečně nezvrat
ný, jak jste řekl v přímém přenosu 
z Václavského náměstí v televizi 
BBC?
K: Já si myslím, že to nezvratné je, ale 
možná, že si tím nejsem tak stopro
centně jistý, jak jsem to řekl v BBC, 
kde samozřejmě nebyl čas věc rozvá
dět. Kdybych měl více času, tak bych 
asi řekl, že si myslím, že je to nezvrat
né, ale že pořád mám v koutku duše 
jisté obavy. Represivní' systém jako 
takový se prosté nedá rozpustit za 
čtrnáct dní. Tomuto aparátu jde pře
ce jen o vlastní přežití, což je z jejich 
hlediska naprosto přirozené.
Z: Ale ztratili svůj raison ďétre.
K: Možná ano.
Z:Jde o naprostý ideologický rozpad. 
K: To ano. Jenomže já si zase myslím, 
že tomuto systému o ideologii zrovna 
moc nešlo. Moje druhá obava prame
ní z toho, že nevím, jestli — aspoň za
tím — tohleto fantastické lidové hnutí 
není geograficky trochu nevyvážené. 
Je možná o poznání silnější v Praze, 
Brně, Bratislavě, ale daleko slabší 
v malých městech, na venkově a hlav
ně na východě. Znepokojující, i když 
nevím, jestli je pravdivá, je zpráva 
z Ostravy, kde prý několik tisíc lidí na 
manifestaci skandovalo, že chtějí 
“bojovat za socialismus". Předpoklá
dám, že neměli na mysli socialismus, 
který jsme všichni poznali, ale že tím 
mysleli navrácení státu quo ante. I v 
Praze mi z Občanského fóra sdělovali, 
že v Ostravě jsou jisté problémy. Sly
šel jsem, že na Slovensku, kromě Bra
tislavy a Banské Bystrice, je stávkové 
hnutí dost omezené. Ovšem ani to ne



musí být pravda. V menších městech 
se místní úředníčkové snaží hnutí 
bojkotovat, sabotovat. Je příliš brzy 
na to mít přesné informace z celé re
publiky. Občanské fórum se nemůže 
opřít o žádnou silnou strukturu církve 
nebo svobodných odborů, jeho sílaje 
jen a jen v podpoře těch statisíců, co 
šly do ulic. Doufám jen, že nepropad
nou únavě nebo obavě, že případnou 
generální stávkou nezničí ekonomiku 
země tak, aby se to potom odrazilo 
dlouhodobé na jejich životní úrovni. 
Chci jen říci, že mám obavu z jisté 
možné manipulovatelnosti méně in
formovaných lidí. Znepokojují mě 
zprávy, že balíky Svobodného slova 
určené venkovu se tam nedostanou, 
protože je někdo vyhazuje z vlaků.
Z: Ale teď, když už televize vysílá rela
tivně svobodně?
K: No to je pravda, ta vysílá fantastic
ky svobodně. Moje obavy jsou možná 
dány tím, že sedím tady v Londýně. 
Po dvaceti letech emigrace jsem 
skeptik.Tolikrát jsem byl v životě zkla
mán. Kdybych byl v Praze pod každo
denním vlivem toho, co se tam dnes 
děje, asi bych skepsi nepodlehl. Vím 
ale, že zdaleka není ještě vyhráno, že 
nás čeká ještě moc práce, než budou 
základní demokratické struktury za
ručeny a institucionalizovány.
Z: Teď by bylo asi dobře stručně zre
kapitulovat pro čtenáře Západu, jak 
k tomu 17. listopadu došlo.
K: Jak čtenáři Západu asi vědí, napětí 
v Československu trvalo už dávno. 
Čekalo se jen, až se najde nějaký ka
talyzátor, ta poslední kapka, kterou 
přeteče pohár i českým dělníkům. Na 
rozdíl od Maďarska a Polska, v Če
chách byli katalyzátorem vždycky 
studenti. Faktorů ovšem bylo několik. 
Plus objektivní, dlouhodobé příčiny: 
trauma osmašedesátého, neschop
nost a neochota režimu udělat jaký
koli ústupek, žádná glasnost, jen ma
linko perestrojky, no a pak ten režim 
spoléhal na poměrně slabou tradici 
protestů a na poměrně slušnou život
ní úroveň mnoha lidí, kteří proto měli 
co ztratit. To, co se dělo v Polsku a 
Maďarsku, působilo sice povzbudivé, 
ale na dělníky to moc povzbudivý vliv 
nemělo. Hlavní dopad, myslím, mělo 
to, co se stalo v Německu, protože s 
tím se lidi mohli víc identifikovat. Jed
nak ekonomicky, jednak s povahou 
režimu (taky represivního, šedého, 
byrokratického). Ale i tak je nutno 
přiznat, že tím katalyzátorem byli stu
denti. Kdyby nějaký trulant komunis
tický nebyl dal příkaz k masakru 17. 
listopadu, asi by to šlo ještě nějakou 
dobu ve starých kolejích. To krvavé 
bití lidi nejen zpolitizovalo, ale roz
hněvalo. Jana Petrová z Nezávislého 
mírového sdružení mi řekla, že důle
žitým bodem bylo to, že tentokrát by
la zmlácena instituce — studentstvo. 
Účastníci dřívějších demonstrací byli 
přece jen sociálně i generačně roz
různění a tak dopad obušků a slzného 
plynu byl rozptýlenější.

Jeden americký novinář se na tis
kovce Občanského fóra zeptal, my
slím, Havla: Vy disidenti tady dvacet 
let bojujete za změnu, dvacet let se 
nic neděje a najednou se režim takhle 
sesuje za čtrnáct dní. Jak se vám to 
podařilo? A Havel odpověděl: Jestli si 
myslíte, že my disidenti jsme to tady 
zvládli za čtrnáct dní, tak absolutně 
nechápete naši situaci. My jsme to 
neudělali. My jsme tady jenom ad hoc 
zvolení mluvčí, kteří artikulují názory 
Občanského fóra. Změny dosáhla če
skoslovenská společnost, a to nejdří
ve studenti, pak divadelníci a pak děl
níci. Společnost se vzbouřila v tomhle 
pořadí. Kdyby se dělníci nebyli přidali 
v tom týdnu od studentské a divadel- 
nické stávky a kdyby nebylo úřadům 
a vládě dost jasné, že dělníci se přidají 
ve velikém množství, pak to mohlo 
někoho povzbudit, že by nařídil re
presi proti studentům a divadelní
kům. Proslýchá se, že i v době, kdy už 
byly v ulicích tisíce lidí, někdo ve ve
dení uvažoval o možnosti “čínského 
řešení” . V tomto směru jsou dělníci 
nesmírné důležití, a to i dneska. Prav
du mají všelijaké nápisy na pražských 
zdech: "Nenechme se opít rohlíkem, 
pořád jsme ještě nevyhráli” . Je třeba 
vytrvat dál.
Z: Prý se vyskytuje množství demago
gických letáků o různých bývalých 
buržoustech a milionářích.
K: Viděl jsem mnoho provokačních 
letáků, které se snažily vrazit klín me
zi studenty a dělníky, mezi studenty a 
Občanské fórum. Spolupráce těchto 
tří složek stoupencům státu quo ante 
nejvíc vadí. Anonymní provokační le
táky jsou často krásně rozmnožené, 
výbornou technikou a jsou rozhazo
vány z jedoucích aut.
Z: S kým jste se v Praze setkal?
K: Se strašnou spoustou lidí, protože 
jsem většinu času trávil v Občanském 
fóru, na valných hromadách, tiskov
kách, které byly každý den. Taky jsem 
se snažil pomáhat v Nezávislém infor
mačním středisku, které funguje v ga
lerii U ňečických ve Vodičkově ulici. 
To vydává Informační servis, který ta
ké zveřejňuje materiály Fóra a dělá i 
jiné věci na Fóru nezávislé. S nimi ta
ké spolupracuje VIA, Východoevrop
ská informační agentura, v těchže 
místnostech. Tohle středisko pracuje 
hlavně pro Československo, nikoliv 
pro zahraniční novináře. V poslední 
době mění trochu náplň své práce, 
podle toho, jak svobodněji píše če
skoslovenský tisk. V tomto středisku 
jsou aktivní lidi z Revolver revue, ze 
Sportu a z VIA.
Z: To jsou dva samizdatové časopisy. 
K: Ano, takové ty radikálnější. Vedle 
toho střediska je ještě tiskové středis
ko Fóra, které vede Jan Urban. Vydá
vá čistě dokumenty Fóra a zařizuje i 
jejich překlady do cizích jazyků. Stej
ně jako Občanské fórum bylo toto 
středisko v Laterně magice. Vždycky 
jsem tam viděl desítky neodbytných 
novinářů. Klobouk dolů před aktivis
ty, jak to zvládali.

Z: Vypadalo to v Československu teď 
obdobně jako v roce 1968 či 1969?
K: Ne. Takovou atmosféru jsem neza
žil nikdy. Možná jen vdobé Palachový 
smrti začátkem ledna 1969.1 když vté 
době to byl konec, kdežto dnes je to, 
doufejme, začátek. V tomto smyslu 
jde o téměř klasickou “ people’s 
power” , moc obyčejných lidí. S ro
kem 1968 to nemá mnoho společné
ho.
Z: Ideologicky jistě ne...
K: Ani jinak, protože ti lidi, co byli ten
krát v ulicích, v podstatě podporovali 
politiku Dubčekovy KSČ. Ten dnešní 
dav nepodporuje žádnou stranu nebo 
definovanou politiku, natož nějakého 
jednotlivce. Pokud podporuje něco či 
někoho, pak podporuje Občanské fó
rum. To není politická strana, ani ne
může a nechce jí být.
Z: V postatě ale formulovanou kon
krétní politiku nemá nikdo. Neexistu
je tam trochu vakuum, i když Občan
ské fórum asi vytvoří předpoklady k 
z d e m o k ra tiz o v á n i m ocenských  
struktur?
K: Jisté vakuum tam je, ale je to, my
slím, zdravé vakuum. To, co Občan
ské fórum dělá, dělá, myslím, velice 
dobře. Vydalo svůj program, doku
ment nazvaný "Co chceme” . Ten má 
sedm oddílů, kde se píše o kulruře, o 
zahraniční politice, o vnitřní politice,
o ekologii a tak dál. Toto prohlášení 
je, myslím, důležité právě pro tuto 
přechodnou dobu. Obsahuje základ
ní zásady, nikoli podrobný program 
či instrukce, co by kdo měl dělat. Ta
kové instrukce Fórum nechce vydá
vat, naopak. I ostatním provinčním a 
nově se vytvářejícím Fórům zdůraz
ňuje, že není jejich nadřízeným orgá
nem, že lidi sami v daných místech 
musejí vědět nejlíp, co chtějí.
Z: Jeho programatickým postojem je 
tedy podporovat osobni a místní in i
ciativu?
K: Jisté. Podporovat to, aby každý 
člověk začal hrát svou politickou roli 
a choval se jako občan.
Z: Jak se na tohle všecko dívají oby
čejní lid i na ulici, třeba číšnici v resta
uracích?
K: Nadšeně. V restauracích byli číšní
ci vždycky nevrlí. Dávali najevo, že je 
zákazníci otravují tím, že vůbec jsou. 
Najednou jdete do hospody a číšník 
je zdvořilý. Když něco nemá, tak se 
omlouvá. Připadal jsem si jak v Jiříko
vě vidění. V každé restauraci, v každé 
hospodě, u každého stolu se hlasité 
hovoří o politice. Taxikáři se dali k 
dispozici Občanskému fóru. Je to 
fantazie. Lidi chodili, nabízeli svá au
ta, své schopnosti jako překladatelé, 
písařky, házeli peníze do beden na 
příspěvky na Fórum. Poprvé po tolika 
letech jsem viděl lidi v Praze se smát. 
Poprvé jsem zažil, jak jsou k sobě 
zdvořilí. V maličkostech. Jdete v davu 
a stane se, že do vás někdo strčí, ale já 
nevěřím svým očím, když se mi za to 
omluví. Možná že tahle atmosféra ne- 
potrvá, ale teď tam je.



Z. A mají obyčejní lidé nějakou před
stavu, co bude dál?
K: S mnoha obyčejnými lidmi jsem 
nemluvil, ale předpokládám, že čeka
jí, až se vytvoří demokratické struktu
ry. Všichni chtějí demokratické volby 
a konec monopolu KSČ.
Z: Takže nápisy "Konec vlády jedné 
strany" jsou všude?
K: Všude. Naprosto všude.
Z: Byl jste někde mimo Prahu?
K: Nebyl.
Z: Začínají se tvořit nějaké strany? 
Slyšel jsem o straně Zelených a o So
ciální demokracii.
K: Ano. Viděl jsem například, že pod
poru sociálním demokratům lze vyjá
dřit na Národní třídě ve špálově gale
rii, kde je možné podepsat petici Ně
kolik vět, podporu Občanskému fóru, 
dokonce někde i Chartu 77. Strana 
Zelených už nějaká vznikla, ale všiml 
jsem si, že někteří velmi nezávislí eko
logové se k ní zatím nevyjádřili. Je to 
všecko v naprostých počátcích. A ne 
vždycky přehledné. Petr Uhl a Egon 
Bondy založili, levicovou skupinu, 
která se jmenuje Levá alternativa. Ně
kteří bývalí komunisté z roku 1968za
kládají skupiny demokratického soci
alismu. Zcela jistě budou křesťansko
demokratické strany v Čechách i na 
Slovensku. Reformě naladění komu
nisté z existující komunistické strany 
založili Demokratické fórum komuni
stů, které vedou lidé z Prognostické
ho ústavu ČSAV. Předsedou této sku
piny je Valtr Komárek.
Z: Jak myslíte, že to v Českosloven
sku nakonec dopadne. Co to bude za 
stát?
K: Myslím, že to bude demokratické 
Československo, které bude humani
stické, tolerantní, se smyslem pro so
ciální spravedlnost a důstojnost člo
věka. I když v první fázi bude asi exis
tovat větší množství politických sku
pin, které budou navzájem soutěžit
o přízeň voličů, ale časem jich ubyde. 
A bude taky spousta lidí, kteří naskočí 
na tu loď, která se bude jevit nejsilněj
ší.
Z: Myslíte, že se tam znovu zavede ně
jaké takové proporční zastoupeni, ja
ké existovalo za první republiky?
K: Nevím, zda to bude stejný systém 
jako za první republiky, ale usuzuji, že 
to nějaká forma proporční reprezen
tace bude. Ti, s nimiž jsem o tom mlu
vil, říkali, že je to nejdemokratičtější 
forma, jakou znají.
Z: Myslíte si, že by se estébáci někdy 
zase mohli vrátit k moci?
K: Doufám že ne. Vývoj k demokracii 
by možná ještě mohli zpomalit, ale 
zastavit už ne.
Z: Závěrem mi povězte: co bude s Pa
lach Pressem? Budete dál pokračo
vat nebo se vrátíte do Českosloven
ska?
K: Pokud bude československý tisk 
tak svobodný, jak dnes vypadá, pak 
Palach Pressu není zapotřebí. East 
European Reporter ale neztrácí rai- 
son ďětre. Pořád by mohl hrát užiteč

nou roli jako časopis, který by nabídl 
své stránky analýzám, komentářům, 
diskusi o problémech, které jsou 
vlastně společné celému tomu bloku 
a které budeme muset řešit ještě pěk
nou řádku let.
Z: Ten časopis by vlastně mohl trochu 
sblížit jednotlivé středoevropské ze
mě. Vydával byste ho z Londýna nebo 
z Československa?
K: Zatím nevím.
Z: Dlouhodobě se tedy nevracíte?
K: Ne. Rád bych se tam podíval teď na 
vánoce. Chtěl bych požádat o zrušení 
rozhodnutí ministerstva vnitra o zba
vení mého občanství. Byl jsem zba
ven čs. občanství v roce 1979 za práci 
pro Chartu 77. Nechci žádnou amne
stii, žádný zločin jsem nespáchal. 
Chci, aby ten dokument byl prostě 
anulován. Pak jako československý 
občan budu mít právo se vrátit do 
vlasti. Předpokládám, že se tam vrá
tím, ale nevím přesně kdy. Po dvaceti 
letech v Británii mám samozřejmě jis
té rodinné a jiné závazky.
Z: Myslíte, že se časem vytvoří středo
evropská federace?
K: Nevím. Spíš si myslím, že se evrop
ské země budou sbližovat a pokud 
dojde k větší integraci, středoevrop
ská federace nebude nutná. Myslí, že 
se postupně budou zmenšovat rozdí
ly mezi východem a západem. Dlou
hodobé vidím Evropu jako daleko in
tegrovanější celek. Myslím, že půjde
o velice pozvolný proces, protože, jak 
víme, některým západním politikům 
tato představa příliš nevyhovuje.
Z: Co budete o vánocích v Českoslo
vensku dělat?
K: Chci se setkat s daleko větším 
množstvím lidí v trochu klidnější době 
a dávat jim podobné otázky, jaké dá
váte vy mně. Chtěl bych taky vyjet za 
Prahu a podívat se, co se děje jinde. 
Z: Děkuji vám za rozhovor.

1. a 2. prosince 1989 hovořil 
v Londýně s Janem Kavanem 
Jan Culík, Glasgow.

Vzdělavatel, bratr Milan Kocourek 
napsal třísetstránkovou studii o ději
nách Sokola Londýn. Toto dílo zahr
nuje četné obrazové přílohy, fotogra
fie a dokumenty včetně dopisů dr. E. 
Beneše a jeho choti. Kromě činnosti 
jednoty, mezi jejímiž členy a hosty byli 
T.G. Masaryk, Jan Masaryk a dr. E. 
Beneš, toto dílo zahrnuje i nástin dějin 
čs. kolonie v Londýně.

Cena knihy bude 6.00 liber plus po
štovné. Objednat si ji můžete u: 

Miroslava Dvořáka
19 Spring Rise 

Chelmsford, Essex 
CM2 8SH  

ENGLAND

Jak to bylo za 
povstání
Hovoří člen jednací skupiny Václava 
Havla, horník Milan Hruška.
(Zapsal Richard Drtina)

Byl v Havlově týmu za povstání, byl 
při jednáni s premiérem Adamcem. 
Chartista a horník, třicetiletý Milan 
Hruška, ženatý, otec dvou děti, bydli 
v Podkrkonoší, v Červeném Kostelci 
na Náchodsku. Ač vzdálen od hlavní
ho města 150km, jezdil od roku 1988 
do Prahy při každé příležitosti, aby se 
zúčastnil demonstraci. 28. říjen — 
Den samostatnosti, 10. prosinec — 
Den lidských práv, 19. leden — smrt 
Jana Palacha. Demonstrace navzdo
ry policejním zákrokům, ranám pen
dreků případně zatčeni. V lednu 1989 
se účastnil soudu s Václavem Havlem; 
po jeho propuštěni v květnu ho na
vštívil na Hrádečku u Trutnova. Ná
sledovaly policejní výslechy a zákaz 
návštěv Prahy. V záři 1989 založil M i
lan Hruška v Červeném Kostelci 
Sdruženi T.G. Masaryka. Říká o tom:

Když jsme tady v Kostelci založili 
Sdružení T.G. Masaryka, získávali 
jsme postupně víc a víc lidí. Už dříve 
tu byli dva chartisté, Rosťa Brát a Jan 
Rydval. Měli styky s Prahou přes Jaz
zovou sekci a také s Janou Petrovou z 
Nezávislého mírového hnutí. Ale byli 
tu izolováni, protestovali jako jedinci,
i svým zjevem, ale jiná komunikace 
nebyla.

Věřil jsem, že přes Sdružení T.G.M. 
můžeme získat více lidí. Brzy nás bylo 
přes dvacet, většinou mladých. Zís
kávali jsme podporu, ale lidé se dost 
báli, nevěřili ve změny. Také jsme ta
dy na podzim 1989 rozšířili manifest 
Několik vět. Sebral jsem brzy na 150 
podpisů ze všech vrstev. Někteří s tím 
souhlasili, ale báli se podepsat. Nato 
mi v září 1989 sebrali pas. Pak jsme ta
dy ve městě zorganizovali pietní akt k 
uctění památky T.G. Masaryka u po
mníku legionářů v parčíku před ško
lami. Také jsme dopisem požádali 
MNV, podepsalo ho 120 občanů, o 
přejmenování náměstí Rudé armády 
na původní Masarykovo. Z místní kro
niky jsme totiž zjistili, že tu T.G.M. 
byl na návštěvě a že byl čestným ob
čanem města.

Tak lidi poznali, že se tu něco děje.
I když se Čharty báli, podpořit Sdru
žení T.G.M. bylo snadnější. A tak 
jsme na 14. září zorganizovali pietní 
oslavu. Z ONV nám to zakázali, proto
že prý nejsme organizováni v Národní 
frontě. Tento zákaz nechali všude vy
lepit. My jsme se rozhodli, že oslavu 
přesto uskutečníme. Den předtím 
jsem byl u Václava Havla na Hrádeč
ku. Tam mě StB nafilmovala, měli tam 
tu hlídací boudu. Dali si v těch svých 
hlavách nějak dohromady, že Havel 
asi přijede sem do Kostelce, takže tu



bude veliká provokace. V den oslavy 
proto hlídali všechny přístupové ces
ty. Věděli jsme, že by nás mohli zavřít 
za nepovolené shromáždění. Šli jsme 
proto k pomníku už ve čtyři ráno a po
ložili jsme tam věnec se stuhou z tri- 
kolory s nápisem: T.G. Masarykovi — 
čestnému občanu Červeného Kostel
ce — Věrní občané. Sehnal jsem i ob
raz T.G.M., ten jsme zarámovali, pře- 
lepili trikolorou a umístili také na po
mník, aby to děti viděly, až půjdou rá
no do školy. Na příkaz ředitele školy 
Nývlta byl pak obraz v osm ráno od
nesen. Věnec s nápisem tam ale zů
stal. Odvezla ho StB kolem deváté. 
Místo něj tam umístili tabuli s vyhláš
kou ONV Náchod, že se naše mani
festace zakazuje. Já proto hned oběhl 
všechny známé i neznámé ve městě a 
řekl jsem jim, ať se jdou podívat k po
mníku, že je tam zpráva. Takže tam 
začaly chodit proudy lidí a četli ten 
nesmyslný zákaz. Ten den ve dvě ho
diny mé sebrali. Udělali se mnou vý
slech, protokol a pak mě zase pustili.

Pak přišel 28. říjen. To jsme se zno
vu chtěli sejít u pomníku legionáře a 
oslavit státní svátek. Zase nám to ale 
soudruh Rostislav Kejdana z ONV v 
Náchodě zakázal. Už pár dní před 28. 
říjnem umístili kamery blízko mého 
bydliště, dokonce i obytný přívěs. Já 
se začal skrývat, spal jsem po chatách 
a u známých. V den svátku jsme se se
šli kus dál na sokolském hřišti, všich
ni pěkně oblečeni, každý měl kytku a 
šli jsme k pomníku legionářů ve dvo
jicích a tam jsme se procházeli, takže 
nás nemohli obvinit ze shromažďo
vání. Při tom jsme zpívali Ach synku, 
synku. Kolem bylo asi dvacet unifor
movaných policajtů s pendreky a také 
estébáci. Shromáždilo se asi čtyřicet 
lidí, ale byli od pomníku nekompro
misně vyhnáni. Mne hned na to se
brali k výslechu do Náchoda, vyslý
chal mě nějaký kapitán Postupa. Moc 
nám toho nedokázali, a tak mé zase 
pustili. Potom byl 2. listopad, památ
ka zesnulých. Řekl jsem si, že by bylo 
vhodné, když je tu na hřbitově pocho
ván známý generál Kratochvíl (byl v 
západní armádě a pak i u Dukly), zase 
nechat udělat věnec a položit ho na 
jeho hrob. Tak jsme to udělali. Na stu
hu jsme nechali napsat: Generálovi 
Kratochvílovi v úctě Sdružení T.G. 
Masaryka. Ústně jsme se domluvili, 
že půjdeme průvodem z náměstí. 
Oznámili jsme to na ONV, odkud nám 
zase přišel zákaz. Ten vyvěsili kromě 
jiného i na hřbitově. My jsme to ale 
udělali a přišlo asi tři sta lidí, což je 
na malé sedmitisícové město pěkný 
počet. Zase jsme šli ve dvojicích. Na 
hřbitově byla kamera, StB nás filmo
vala. Lidé říkali policejnímu kamera
manovi, to je pěkné, že se vám tak líbí 
náš hřbitov, že ho filmujete, to vám 
děkujeme.

Nesli jsme věnec s Tomášem Ků
rou, lidé udělali špalír a čekali. Na vě
ži zvonily zvony. To nebyla náhoda. 
Položili jsme věnec a poklonili se. Lidí

přibývalo, byl svátek, policajti neza
sahovali. Vystoupil jsem na okraj 
hrobky a poděkoval lidem za účast, 
ale upozornil jsem je, že všude jsou 
policajti a že se musíme rozejít. Pak 
jsme odešli a za branou hřbitova mé 
zase sebrali. Odvezli mě do Náchoda, 
sepsali protokol a pak mě pustili. Če
kal jsem, co bude. Potom jsem se do
zvěděl, že od 21. prosince na mne mě
la být uvalena vazba. Už při výslechu 
mi řekl vyšetřovatel, vy si neuvědo
mujete, jakou strháváte lavinu v tom 
červeném Kostelci, tam je to přece 
samý bývalý obchodník nebo živ
nostník, tam se lidé ještě oslovují "pa
ní doktorová" a podobné. Takže jsem 
byl pro né nebezpečný.

Když vypuklo v Praze listopadové po
vstání, horník a chartista Milan Hruš
ka se stal členem malé skupiny před
stavitelů Občanského fóra, která pod 
vedením Václava Havla vyjednávala s 
předsedou vlády L. Adamcem. Vyprá
ví o tom následovně:

Pak došlo k 17. listopadu a k ma
sakru demontrujících studentů. Už
18. listopadu jsme založili u nás ve 
městě Demokratickou iniciativu. 
Okamžité se přihlásilo třicet lidí. Na
19. listopad, v neděli, jsme měli do
mluvenou schůzku v Praze, v bytě 
prof. E. Štolbové. Pár se nás tam do
stalo, ale další už zadrželi policajti. 
Tam jsem se dozvěděl, že se na večer 
připravuje shromáždění v Činoher
ním klubu na podporu stávky studen
tů. A ve čtyři odpoledne, žejedemon- 
strace na Václavském náměstí. Šli 
jsme tam a pak v průvodu na Národní, 
tam nám mávali herci z Národního d i
vadla, bylo nás dobře přes sto tisíc; 
chtěli jsme jít až na Hrad. Za mostem 
ale stály proti nám spousty policajtů 
se štíty a pendreky. Rozešli jsme se 
do uliček a směřovali jsme nahoru, 
ale u Loretánského náměstí byly už 
všechny cesty ke Hradu hermeticky 
uzavřené policií. Šli jsme tedy zpátky 
na Václavák. Odtud jsem šel do Čino
herního klubu, byl už večer a bylo tam 
plno lidí. Už se jednalo a Václav Havel 
navrhl, aby se utvořila skupina lidí, 
kteří mají důvěru a ti že se pokusí jed
nat s vládou. Horáček a Kocáb pak 
kontaktovali premiéra Adamce. Byla 
utvořena dvanáctičlenná skupina 
Občanského fóra. Většina už byla na 
jevišti. Ještě vyzývali lidi z hlediště, 
jestli chtějí někoho navrhnout. Já 
jsem se tedy přihlásil a řekl jsem, že 
by tam taky mohl být někdo z venko
va. Ptali se mé, co jsem zač. Řekl 
jsem, že jsem z malého města a že 
jsem horník - tak mé hned do té sku
piny přijali. Byl tam Havel jako hlavní 
mluvčí, Saša Vondra, Jirka Křižan a 
další, celkem dvanáct lidí. Formulo
valy se požadavky, hlavně odstoupe
ní Jakeše a spol. Kocáb s Horáčkem 
udělali výbornou věc, že otypovali 
Adamce, který s námi byl ochotný 
jednat. Adamec tehdy asi sehrál klí

čovou roli. Dříve nikdo nechtěl s opo
zicí jednat. Třeba by se i střílelo. Ada
mec se po té nedělní demonstraci zlo
mil, když viděl, že na Václavák přišlo 
na dvě sté tisíc lidí. Kocáb a Horáček 
mu volali a on přistoupil na schůzku. 
Musela se tedy vytvořit menší skupi
na k jednání. Byl v ní V. Havel, J. Ruml, 
herec Jiří Bartoška, zástupce studen
tů Mejstřík a já. Došlo pak k jedné vě
ci, která se ani nedala do tisku, kvůli 
lidem. Adamec se bál a odmítal při
jmout Havla k jednání. V té době se už 
řídící skupina Občanského fóra roz
rostla asi na padesát lidí. Byli tam už 
odborníci jako např. dnešní m in istrfi- 
nancí Klaus a další, kteří měli jasné 
představy, co dělat. Takže se také 
zvyšovaly požadavky. Protože Ada
mec odmítal jednat s Havlem, chtěli 
jsme být nekompromisní, předložit 
pouze naše požadavky a zase odejít. 
Havel ale pochopil, že by všechno 
mohlo zkrachovat na jeho osobě. 
Adamcův mluvčí Krejčí nám domlou
val, že nemůžeme naráz přeskočit pět 
schodů a že je možné, že Adamec při
jme Havla zítra nebo pozítří. Havel te
dy navrhl, že by se tam mělo jít bez 
něho a novinářům se řekne, že on de
legaci doprovázel. Na Občanském fó
ru že to sám vysvětlí. Tak jsme tam šli 
bez Havla, bylo to v úterý 21. listopa
du na předsednictvu vlády. Došlo 
hned k tomu, že Mejstřík ze Svazu 
studentstva vystoupil, protože šla fá
ma, že se vysoké školy obsazené stu
denty, vezmou útokem pomocí milice 
a že se vyčistí. Také byla zase demon
strace ve čtyři hodiny, fáma (asi od 
StB) také tvrdila, že se bude střílet, 
aby se všechno zlikvidovalo. Mejstřík 
se tedy hned ptal Adamce, jestli je 
pravda, že se chystá masakr. Adamec 
odpověděl, že se zaručuje svou ctí, že 
se nic takového nechystá. Mejstřík šel 
toto dementi hned telefonovat stu
dentům, mezi nimiž byla velice napja
tá situace. Pak jsme Adamcovi před
ložili naše požadavky. Přijal je s tím, 
že se znovu sejdeme. Zdálo se, že s 
našimi požadavky souhlasí. Bylo však 
vidět, že neměl valnou moc rozhodo
vat. Pak jsme šli zpět do Laterny Ma
giky, našeho hlavního stanu. Bylo 
jasné, že se musí demonstrovat dál. 
Já jel mezitím domů, měl jsem nepla
cenou dovolenou. Pak jsem jel do 
Prahy znova. Řekl bych, že Adamec 
se tehdy zachoval čestně, ale pak ne
využil šance. Kdyby nesestavil novou 
vládu s většinou komunistů, mohl mít 
podporu lidí i Občanského fóra. Ne
využil toho. Demonstrace pokračova
ly. Jakešovo vedení padlo v pátek 24. 
listopadu. V neděli 26. listopadu jsme 
se měli znovu sejít s Adamcem. Po 
středečním jednání byla tisková kon
ference, došlo tam k zajímavým mo
mentům. Vašek Havel řekl při odcho
du, že teď už není cesta zpátky; to už 
by nás museli jedině zastřelit. Ještě 
se ale stále nevědělo, jak se vše vyvi
ne. Jakešovým pádem v pátek se zřej
mě Adamec cítil posílen. Další schůz



ka s ním se konala v Obecním domě v 
neděli 26. listopadu. Tam se předlo
žily už další požadavky, také na no
vou vládu. To už se také organizovala 
generální stávka. Podnět k ní dali stu
denti už v sobotu 18. listopadu. Šlo o 
to, získat dělníky. Studenti a herci 
utvořili dvojice a jezdili po závodech, 
ukazovali videofilm z masakru 17. lis
topadu. Tak se dělníkům ještě víc ote
vřely oči. Mezitím se utvářela Občan
ská fóra v dalších městech.

V neděli při jednání bylo vidět, že 
Adamec už z toho byl dost nervózní. 
Bylo vidět, že se bojí generální stávky. 
Ta dopadla výborně a moc byla zlo
mena. Adamec pak nepostavil dobře 
novou vládu a to mu zlomilo vaz. Zřej
mé podlehl tlaku komunistů. Nevyšlo 
mu to. V nedělním jednání už byl hlav
ním mluvčím Havel.

Co se týká té generální stávky, lidé 
byli pro ni, ale přesto bylo vidět, že 
mají trochu strach. Na závodech byla 
milice, hrozby od ředitelů a vedou
cích komunistů. Ale přesto se jim to 
všechno rozsypalo a stávka dopadla 
nad očekávání dobře.

Po Adamcovi to pak vzal Calfa. Ten 
měl nejdříve nedůvěru Občanského 
fóra, byly proti němu i různé osobní 
výhrady. Nakonec mu dali šanci a on 
ji využil. Pak se zjistilo, že je pružný a

přizpůsobivý a že přesné odhadl situ
aci. (Předtím byl náměstkem premié
ra.)

Pak Občanské fórum vyčlenilo štáb 
na přípravu kampaně pro volbu prezi
denta. Šlo o to zvolit Havla. Bylo nut
né spojit se se Slováky. Byly navázá
ny kontakty s opoziční organizací 
zvanou Veřejnost proti násilí. Havel 
také jel na Slovensko a získal velké 
sympatie. Pokud se týká Dubčeka, 
Občanské fórum pro jeho kandidatu
ru na prezidenta nebylo. Uznávali 
jsme, že má být rehabilitován, ale zá
roveň bylo faktem, že byl dvacet let 
spíše v ústraní, zatímco Havel vystu
poval a byl vězněn. Byli tu ovšem Slo
váci i starší generace, Havel zas nebyl 
tolik znám, byl intelektuál a komunis
tickým tiskem byl dříve stále pomlou
ván. Podařilo se však sDubčekem do
bře vyjít. Jednali s ním a přesvědčili 
ho, takže se kandidatury vzdal a pak 
to i řekl. Byly navázány kontakty s Fe
derálním shromážděním, aby se Dub
ček stal jeho předsedou. Pomocí tla
ku donutili voliči zdola řadu členů Fe
derálního shromáždění odstoupit a 
místo nich tam byli kooptováni noví 
lidé mající důvěru. Takže Občanské 
fórum v Praze pracovalo výborné.

Podobným způsobem, pomocí tla
ků zdola, koordinovaným místním

Občanským fórem, byli odstraňováni 
kompromitovaní funkcionáři z ven
kovských MNV a ONV. Do Občanské
ho fóra např. v Náchodě vybírali ob
čané své zástupce rovnou ze shro
máždění na náměstí. Pak odstoupila 
celá rada ONV a byla nahražena zá
stupci z Občanského fóra. Také byli 
pak odvoláni vedoucí odborů a jme
nováni noví. Takže dnes už existuje 
dobré proporcionální zastoupení lidí 
z Občanského fóra v ONV, také z j i 
ných stran a pár lidí i z KSČ. Někde na 
MNV necháváme dosavadní funkcio
náře až do voleb, neb je těžké všech
ny hned nahradit, ale jsou pod naší 
kontrolou. Na volby se těšíme. My
slím, že KSČ moc hlasů nedostane. 
Spousta lidí z ní vystupuje. Občan
ské fórum má důvěru a ve svých řa
dách má lidi ze všech vrstev.

Takže revoluce zdárně pokračuje.

Toto vyprávěni bylo natočeno 2. led
na 1990 v červeném Kostelci, okres 
Náchod. □

1990 is the 25th Anniversary of 
our Canadian Flag.

Leťs celebrate the flag 
and who we are 
as Canadians:

W ere  a people dedicated to the 
principles of justice and equality. 

A people w ho have built a bilingual 
and m ulticultural society that draws 
stiength from the rich and colourful 
diversity of our nation. A people with 
a deep sense of caring and compassion 
for ou r fellow Canadians.

Leťs fly ou r flag even m ore proudly 
this year as w e rem ind ourselves of 
the values and the symbols that unitě 
us as Canadians.

THK
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H  B  Multicuíturalism and Multiculturalisme et 
Citizenship Canada Citoyenneté Canada l+l Department ot the Secrelary 

ot State ot Canada
Secrétariat ďÉtat 
du Canada Canada



Literatura

Dušan šimko

Vznikla Obec spisovatel’ov 
Slovenska

Na mimoriadnom zjazde sloven
ských spisovatelův, literárnych ved- 
cov, kritikov a překladatelův, ktorýsa 
konal 7. decembra 1989 v Spoločen- 
skej sále bratislavského Parku kultu
ry a oddychu došlo ku rozkolu a to 
proti voli osvedčených aparátčikov a 
“diplomatov” Zvázu slovenských spi
sovatelův. Časť disidentných a mla
dých spisovatelův sa po prečítaní 
diskusných príspevkov a po pokuse o 
otvorené riešenie páťčivých problé- 
mov v priebehu rokovania dostala do 
otvoreného konfliktu so starým vede
ním Zvázu. Ladislav Ballek, doterajší 
sekretár Zvázu sa pokúšal spolu s 
inými autormi ako Šikula, Hagara, 
Štrasser, Johanides a Ferko zachrá
nit' ďal’šiu existenciu stalinisticko- 
ždanovovskej obludy zvanej Zvázslo
venských spisovatelův. Ukázalo sa 
jednoznáčne, že si vel'ká časť sloven
ských spisovatelův vóbec nevie 
představit’ existenciu ako slobodni 
autoři, ktorí nežijú z milosti štátu, ale 
zo svojich občianských povolaní a 
publikačnej činnosti. Desaťročia do- 
mestikácie a perfídna pacifizácia 
slovenskej literárnej scény počas 
“vlády” bývalého ministra kultury M. 
Válka priniesli svoje plody. No na- 
priek opatrnosti, zbabělosti a ekono
micky podmienenému oportunizmu, 
dynamickejšia časť slovenských au- 
torov ako Chrobáková, Hamada, Ši
mečka, Ponická, Kadlečík, Vanovič, 
Kováč, Špitzer, Hrůz, Pius, Kaliský 
demonštratívne opustila alibistické 
rokovanie Zvázu a večer o 19 hodině 
sa zišlo 48 spisovatelův na ustavujú- 
cej schódzi na ktorej založili vol’né 
združenie autorov pod názvom Obec 
spisovatelův Slovenska. Dóležitým je 
rozhodnutie spisovatelův prijať za 
členov aj záujemcov z radov sloven
ských autorov v zahraničí. Zakládajú- 
ca listina volůého združenia spisova
te lův má následovně znenie:
1. OSS združuje spisovatelův bez o- 
hl'adu na ich generačnú, národnost
ní! či politická příslušnost’. C ielům 
členov OSS je slobodná autorská 
tvorba, vol’ná čitateťská distribúcia 
a nezávislý literárny život.
2. Základné etické a hodnotové prin
cipy OSS sa opierajú o ideály, ku kto- 
rým sa hlási aj občianská iniciativa 
Veřejnost' proti násiliu.
3. OSS chce demokraticky riešiť his
toricky novů situáciu spisovateTskej 
veřejnosti.
4. OSS chce obhajovat právo na slo
bodu slova a bude presadzovať legis
lativně zakotvenie tohto práva.

5. Základným princípom OSS je ob- 
čianska rovnost’ všetkých jej členov. 
Z tohto principu vyplývá plné rešpek- 
tovanie názorových, estetických a 
iných odlišností, ktoré utvárajú au- 
torskú individualitu. Tieto principy 
OSS rešpektuje aj vo vzťahu k ostat- 
ným spisovatelům.
6. Základnou funkciou OSS ako sta- 
vovskej organizácie bude uspokojo- 
vanie publikačných, sociálnych a 
právnych potrieb svojich členov.
7. OSS demokratickými tajnými a pri- 
amými volbami volí zo svojho středu 
koordinačnú skupinu. Koordinačná 
skupina zvoláva podl’a potřeby (naj- 
menej raz za dva mesiace) zhromaž- 
denie OSS. Zhromaždenie OSS 
zhodnotí činnost’ koordinačnej sku
piny, rozhodne o jej ďalších úlohách 
a posúdi jej mandát.

Natálie Princová

Hlášení
Alexandra se rozhlédla svýma krát

kozrakýma očima po Valdeku, i když 
dobře věděla, že jí to nebude nic plat
né.

Nadechla se a vykročila do mlhy. 
Relax, říkala si, relax. Však ho najdeš, 
bud’ ti sám zamává nebo tě k němu 
dovede vrchní, jestli teda ten z tý starý 
školy tady ještě je a jestli té vůbec po
zná v tomhle obalu nebo jestli nám 
třeba neumřel či ho nedali do penze. 
Anebo třeba jen nemá službu.

Žaludek se jí jen trošku svíral, ale 
na puse měla nalepený úsměv pod
tržený lesklou rtěnkou, stejně už dáv
no nebyla z těchto setkání tak ustra. 
šená.

Nedívala se na ušmudlané, zašedlé 
ubrusy a po koberci prošlapaném de
sítkami let kráčela poměrné sebejistě.

Jen kdyby ho už uviděla.
U okna sedělo pár rozmazaných 

postav, ale to nemohl být on, bude 
přece sám. Nebo nebude? Nebo si při
vede posilu? Blbého pana Horáčka? 
Pokud pan Horáček byl ovšem pan 
Horáček a pokud Jaromír byl ovšem 
Jaromír, s nejvétší pravděpodobno
stí ne.

Tak sakra, kde je, nebudu tu přece 
obcházet. Kdyby aspoň zvednul ruku. 
Jakoby nevěděl, že jsem krátkozraká 
a ješitná k tomu. Však to má v papí
rech.

Otočila se po vrchním, protože už 
stála uprostřed kavárny a bylo tedy

nutné vydat se n ě k t e r ý m  směrem, 
ale kam, když všichni vypadají bez 
brýlí, tedy bez jejích brýlí, úplně stej
né?

Jsem vůl, říkala si, měla jsem přijít 
hodně brzy a sednout si prostě ně
kam sama, Jaromír by si pak jen při
sedl. Jenže to nedokázala, jednak v 
životě nedokázala někam přijít včas 
a to ani v Dánsku, kde všude mohla 
jezdit svým morriskem a nebyla odká
zaná na nějakou veřejnou dopravu, 
ale v Praze už vůbec ne, buďkvůli par
kováni nebo vražedným intervalům 
tramvají. A pak, čekat, jako ženská 
prostě někde čekat na chlapa, to jí 
připadalo prostě trapné. Mohla se si
ce schovat za zídku časopisu nebo 
knížky, zapálit si cigaretu, aby měla 
co dělat s rukama, objednat kafe ne
bo drink a pomalu usrkávat... ano, to 
měla udělat a to příště taky udělá. 
Kdyby ovšem radši už žádné takové
hle příště nebylo. Ale všecko je lepší 
než tady takhle pitomě stát a čumět a 
nic nevidět. No, nedá se nic dělat, 
obejdeme to po obvodu, někde nako
nec sedět bude.

Hledáte místo, slečno, ozvalo se za 
ní známým hlasem, jehož barvu upra
vily tisíce cigaret, a Saše se prudce 
ulevilo. Tak nám neumřel. Obrátila se 
na starého vrchního a on ji hned po
znal.

Ááá, to jste vy. Nějak dlouho jste u 
nás nebyla, že jo, začal konverzovat 
a lehce ji rukou kormidloval k jedno
mu ze stolků. Kde samozřejmě seděl 
Jaromír. Vrchní věděl moc dobře, že 
k sobě patří, měl na tohle mnohaletý 
trénink, žádný z nich tam nikdy ne
chodil sám ani s někým jiným, tedy 
aspoň Alexandra ne, o Jaromírovi to 
přirozeně nevěděla, ale předpokláda
la, že v jeho povolání existuji nějaká 
pravidla, vždyť ji varoval hned na za
čátku, že kdyby se někdy náhodou 
sešli na ulici nebo v tramvaji, nesmí se 
k němu hlásit ani pohledem... takhle 
je prosté mohl každý mít za mladou 
holku a postaršího ženáče, kteří se 
scházejí v dopolední kavárně, když se 
oba ulili z práce. A jejich občasné 
hádky (tedy hádala se jedině Alexan
dra a když zvedla hlas — což se jí, bo
hužel, stávalo poměrně často — Jaro
mír okamžitě chlácholivě položil ruku 
na její zápěstí a ona se snažila uklid
nit, ale napřed si většinou musela 
šluknout z cigarety nebo se napít ko
ňaku, kterých za těch pár hodin Jaro
mír vždy objednal několik), to jen po
tvrzovaly.

Nebyla, řekla Alexandra roztržitě, 
nebyla jsem v Praze...

Aha, aha, rozesmál se vrchní niče
mu a přivedl ji ke stolku.

No, pán už čeká.
Ahoj, řekla Alexandra a podala mu 

ruku. Jaromír naznačil povstání, ale 
jen naznačil, aby se v tomhle prostře



dí moc neztrapňoval a taky proto, že 
ho to naučili v kurze, ovšem do krve 
mu galantnost stejné nikdy nepřešla. 
Sice nepatřil do žádné první garnitu
ry revolucionářů, taky nikdy nelítal v 
milicionářské rádiovce, ale vyrůstal v 
době kostkovaných košil a beztva
rých kalhot, kdy holky nebyly dámy, 
ale soudružky a nestály o to, aby se 
jim pomáhalo do kabátu.

Jenže Alexandra byla už další ge
nerace a na ty se muselo zase jinak. 
Kromě toho byla provdaná na Zápa
dě.

Alexandra si sedla a položila na stůl 
balíček.

Tak, tady to máš.
Jaromír mrknul na balíček, ale ne

vztáhl po něm ruku. Jak se máš, řekl 
a než stačila odpovědět, všiml si vrch
ního, který ještě stál u nich a v ruce 
držel popelník s jedním špačkem.

Co budeš pít? Jako obvykle? A tím 
myslel kafe a pak ty koňaky.

Ale Alexandra neměla najednou na 
lógr chuť.

Přeskoč kafe, řekla a vrchní se chá
pavě usmál. Bylo sice teprv půl jede
nácté, ale alkohol se směl nalívat od 
desíti.

Jaromír na sobě nedal nic znát a 
kafe tedy také přeskočil. Když vrchní 
odešel, zadívala se Alexandra zase na 
balíček. Jaromír sáhnul do náprsní 
kapsy, vytáhl peněženku a odpočítal 
svazek stokorun.

Tak se na to aspoň napřed podívej, 
naléhala Alexandra.

Já ti věřím, jistě je to  v pořádku. Phi
lips, třífrézovej.

Jasně, ale podívej se na to, trvala na 
svém Alexandra.

Jaromír jakoby jen pokrčil rameny, 
ale dal si říci. Dělal, že ho ten holicí 
strojek vůbec nezajímá, podařilo se 
mu zakrýt dychtivost. Alexandra se 
mu nedívala na ruce, ale do obličeje, 
na kterém se najednou objevil úplně 
jiný výraz, výraz kluka, který dostal 
svůj první vláček, osahává si ho, aby 
se ujistil, že je vážně jeho. To trvalo 
ale jen několik vteřin. Když Jaromír 
zvednul oči, byly už zase z šedavého 
skla, jen ústa se usmívala.

Tak díky.
Přistrčil jí hromádku stokorun, po

chopitelně právě když přišel vrchní 
s koňaky. Alexandra na ně rychle při- 
šoupla kabelku, ale bylo to jen nápad
nější. Radši se na vrchního vůbec ne
podívala. Jaromír naštěstí strkal stro
jek už do aktovky.

Alexandra se napila.
Tak povídej, řekl Jaromír a napil se 

taky.
Moc toho není, řekla otrávené.
Od tebe je toho snad někdy moc?
No tak co mám dělat, copak žiju v 

Kodani nebo co? Kolik myslíš, že je u 
nás asi Čechů?

To já vím.
A nepochybné lip než já.
No taky, Alexandro, špatné ses vy

spala nebo co?

Janečkovi budou žádat o úpravu, 
řekla neochotně.

Jaromír vyčkával.
Alexandra vzala konečně stokoru

ny a strčila je do kabelky. Přitom vy
táhla kentky. Nabídla Jaromírovi, vzal 
si a oběma připálil.

A co dál, zeptal se, když vyfoukl 
kouř.

Co dál, co dál, to víš, že mi datum 
neřekli.

To mě nezajímá, to se dovím stejně.
No, on dělá toho mistra ve fabrice...
... a ona u kasy v samoobsluze, to 

taky vím. Platy se taky dozvím. Ale co 
dál?

Alexandra věděla moc dobře, kam 
míří, ale nechtělo se jí do toho. Jenže 
co jí zbývalo. Matka už vyplnila for
muláře na výjezdní doložku.

Jenže já to nevím určitě, řekla ali
bisticky.

To nech na nás, to si ověříme.
No tak on... na jednom mejdanu u 

Jany... Janečková byla zrovna v ne
mocnici... tam prostě zůstal přes noc...

U který Jany?
Olafsenový...
Hvížďálkový?
Jo.
S ní?
Ne, s Eliškou... Langerovou...
Jaromírovi vylétlo obočí nahoru.
A copak pan Langer?
Ten byl pryč. Od firmy.
Víš to nabeton?
Jasně, podřekla se Alexandra, ale 

neuvědomila si to. Jana mi to sama 
řekla... když pak převlíkala postel, 
tak...

Tak co?
No tak nebuď nechutnej, jo. Snad 

víš co.
Asi nevím.
Ale víš.
No nevím, jen mi to řekni.
Alexandra se radši znova napila ko

ňaku a alkohol jí už trochu stoupnul 
do hlavy. Sklínka byla prázdná.

Jaromír se ohlédl po číšníkovi a ho
nem taky dopil.
Udusila cigaretu.

Tak řekneš mi to, jak to ta Jana po
znala?

Kolik je ti, prosímtě, let? Přeci jseš 
snad ženatej...

Ovšem zkušenosti tvýho druhu ne
mám, ujelo Jaromírovi.

Hele, nech si toho. Že jsem chodila 
do Jalty, to ještě neznamená, že jsem 
se vyspala s každým, kdo mě pozval 
na večeři.

S každým teda asi určitě ne.
Důraz na asi.
Ty seš tak...
Položil jí známým způsobem ruku 

na zápěstí.
Už se zase vztekáš.
Tak nemáš bejt sprostej.
Ty prostě nesneseš škádlení, že.
Už se zase nechala nachytat jak 

malý dítě. Přece věděla, jak mu dělá 
dobře ji provokovat.

Vrchní konečně přišel s novými ko
ňaky.

... se nám to počasíčko zase pokazi
lo, zakonverzoval a vyměnil popelník.

No, na březen je docela hezky, od
poroval Jaromír.

Vrchní se zase zasmál ničemu a od- 
šustil.

Venku skřípaly tramvaje a někde 
burácela sbíječka, jak rozkopávali 
další ulici.

A co ještě víš?
Už nic, řekla Alexandra zamračeně.
Ale no tak, má milá, přece musíš být 

rozumná. Přece musíš pochopit, že 
tohle je snad trochu málo, ne?

Málo na co?
Neodpověděl.
Tak pustíte mámu ven nebo ne, vy

hrkla, když se napila na kuráž.
Pokrčil rameny. To půjde těžko...
Ale tys mi to přece slíbil!
Usmál se. Jenže tys mi také něco 

slíbila.
Copak já za to můžu, že brácha je 

takovej vul a píše do těch jejich emi- 
grantskejch plátků...

No, za to asi nemůžeš, řekl, ale hla
vně neřvi.

Tak vidíš, triumfovala.
Jenže v tom případě maminku ne

můžeme ven pustit. Co kdyby se tam 
s bratrem setkala... a on na ni mél ně
jaký, řekněme, neblahý vliv?

Karel? Na mámu? Trochu se za
smála..

Neznáš ani Karla ani mámu.
No ale stejně se to stává, při jeho 

názorech...
Jenže Karel je přeci v Americe. A 

máma chce ke mně do Dánska!
Karel klidně z Ameriky může do to

ho Dánska přiletět. Při těch příjmech, 
co má od těch emigrantských centrál.

Jojo, ten má příjmy, určitě. Prosím
tě, vždyť už je tam šest let a ještě ne
byl ani u nás v Evropě. Ani když se na
rodil Janík.

Jak se daří tvému chlapečkovi, za
jímal se Jaromír zdvořile.

Ale jó, řekla otráveně. Jenže ho po
řád musím všude sebou tahat. I sem. 
A máma má malej byt.

Proč nezůstane u babičky v Dán
sku?

Ta by na to divně čuměla. Tam to 
není zvykem, aby se babky staraly o 
vnoučata. Tchýně má ten svůj tenis a 
kurs malování a čajový dýchánky a 
všecko možný, kluk by ji tam jedině 
překážel.

No vidíš, řekl nepřítomné.
Tak co bude s tou mámou, řekla na

léhavě a znovu si přihnula koňaku a 
cigaretu navrch.

To všechno záleží jediné na tobě...
Ale no tak do háje, co ti mám pořád 

vykládat? Přeci nemůžu furt chodit za 
lidma a vnucovat se jim a tak, vždyťto 
víš, jaký jsou emigranti, většinou se 
s námi nechtějí stýkat, že jezdíme 
sem.

Jenže oni sami sem přece taky 
chtějí jet. Proč by jinak žádali o úpra
vu vztahů, bezmyšlenkovitě vytáhl 
kentku z krabičky na stole, když mu 
Alexandra prve nenabídla.



DopisyNo právě proto. Záviděj nám, že je 
to stojí balík ve tvrdejch a my že to 
střihly za pár stovek ká čé, podle 
vzdělání teda.

Ale to snad není ten hlavní důvod, 
že ne?

Jó ne, to bys musel slyšet tu svini 
Kaláškovou, jak ta o mně všude drbe. 
Sama je to taková kráva vyhublá, oš
klivá jak noc ale mně jinak neřekne 
nežtuzexka. Už jsem jí taky jednou po 
telefonu vynadala.

Ty seš teda číslo. Proč si děláš ne
přátele?

Jaký nepřátele? Copak jsme někdy 
byli přátelé. Ona má pěknýho chlapa, 
inžinýra, učí u nás na vysoký a holky 
po něm jedou, a proto ona každou 
ženskou, která je hezčí, úplně nená
vidí. A hezčí je skoro každá!

Tak se nerozčiluj a napij se, když 
víš, proč o tobě drbe.

No jo, ale není to spravedlivý.
A oni si vztah upravovat nebudou? 
Skleničky byly zase prázdné. Ten

tokrát stačil vztyčený prst, protože 
vrchní je od baru pozoroval, viděl, že 
se hádají.

Jo, to nevím... Zarazila se Alexan
dra. To víš po tý scéně s telefonem 
u nich mám utrum. Ne, že by mi to va
dilo...

Ale vadí to mně.
Nojo, že ti o nich nemůžu nic doná

šet.
Už se zase vztekáš. Napij se. No vi

díš. A jak ti jde dánština, změnil radši 
na chvíli téma.

Tak, godt, řekla upjatě.
To bylo dánský?
Ne, čínsky.
No tak, Sášo.
Neříkej mi Sášo, to byl Dubček. 
Kroutil v prstech zapalovačem. 
Dívala se na něj dychtivě. Teďjsem 

zase nasrala já tebe, milánku.
Ale ne. Cetl její myšlenky a ovládal 

se mnohem lépe. To už je dávno uza
vřená kapitola.

Kde? V Leopoldově? Nebo na ura
nu, pokud tam ještě nějakej zbyl?

Nedělej se tak chytrá, dívenko, 
řekl lehce. Mohlo by se ti to nevypla
tit.

No, to jsme to pěkně dopracovali, 
nedala se zastavit už opilá Alexandra. 
Já mu přivezu originál zápaďáckej 
holicí strojek a on mi bude ještě vy
hrožovat.

Díval se na ni chladně. Byla opilá. 
Necháme toho. Pojď se ještě napít. 
To bude nejlepší, souhlasila.
Bylo.
Venku skřípaly dál tramvaje, škrá

baly o koleje, sbíječka chvílemi umlk
la, sluníčko se vůbec neukázalo a za
čalo mrholit.

Na nějaké jaro už nikdo radši vůbec 
nemyslel.

□

Přesná analýza
Doufáme, že časopis, který taky jis 

tě přispěl k dnešním změnám v Čes
koslovensku, bude i nadále udržovat 
vysokou úroveň žurnalistiky mimo 
Československo, kterou se dosud vy
značoval, a těšíme se na příští ročník.

Poblahopřejte, prosím, za nás panu 
Reinišovi k jeho jasnozřivé, přesné 
analýze v článku “Jak mizerná musi 
být mizerie?" Takové dobře fundova
né a promyšlené články dělají Zápa
du opravdu čest.

J. Jelínek, Holandsko

Konečně bude svoboda
Jsem vděčným čtenářem Vašeho 

skvělého časopisu, i když se mi poda
řilo sehnat jen několik čišel, a to ještě 
s vynaložením značného úsilí. Moc 
rád bych se stal jeho stálým odběra
telem.

I u nás v Československu snad už 
konečně bude svoboda. Je to ovšem
i Vaše zásluha a já Vám děkuji za vše
chny zavřené za plotem ve vlastní ze
mi.

I. Stern, Československo

Obtíže turistiky do USA
Čtenáře Západu jistě bude zajímat, 

že vzhledem k měnící se politické si
tuaci v Československu, americké za
stupitelské úřady zpřísnily kriteria k 
vydáváni turistických víz do USA čes
koslovenským občanům.

Na písemný dotaz u amerikého vel
vyslanectví v Praze jsem dostal odpo
věď, že žadatel o víza do USA v Praze 
je automaticky považován za "případ
ného" emigranta (podle Section 214b 
od Immigration and National Act) a 
musi “dokázat", že nehodlá do USA 
emigrovat.

Za důkaz se nepovažuje zpáteční 
letenka anebo dostatek valut po dobu 
pobytu.

Podle neoficiálních zpráv, americ
ký zastupitelský úřad nevydává turi
stická víza mladým lidem, ani rozve
deným občanům — tito lidé se pova
žuji za případné emigranty bez ohle
du na výše uvedené “důkazy".

Pišta Slovák, USA
Nudný film
Nemóžem súhlasiť s recenziou na 
film I. Passera - Hounted Summer, 
ktorá hodnotí tento film ako kvalitně 
umenie (Západ č. 5/89) . Technická 
stránka filmu je sice perfektná, ale 
priemerný divák sa bude nudiť. Sú- 
hiasim, buďme patrioti, ale to by ne
muselo znižovaťnaše umelecké krité
ria.

Ladislav Hurta, USA

Nejkrásnějši děti na světě
S údivem jsem 4.1.90 vyndal ze 

schránky Váš časopis Západ. Požá
dali jsme o něj snad před dvěma léty 
(ani si to už nepamatuju). Byli jsme

proto velmi překvapeni. Snad je to 
známka toho, že konečně protizákon
ná cenzura tiskovin již skončila.

S podivem a uspokojením můžeme 
konstatovat, že naše děti se projevily 
zcela jinak, než jak se jevily v článku 
Stanislava Reiniše "Děti, budoucnost 
národa". Je to úžasné po dvaceti le
tech tvrdé komunistické výchovy. 
Snad na tom máme malinkou zásluhu
i my, rodiče dětí, které jsou nejkrás- 
nějšimi dětmi na světě. Žádný národ 
se takovými dětmi pochlubit nemůže.

Jirka - Lida - Eva Cyhlářovi, 
Československo

Co je to demokracie?
Děkuji za zasláni časopisu Západ, 

došel v pořádku. Doposud jsem o exi
stenci tohoto časopisu nic nevěděl, 
držím ho v ruce poprvé v životě a jsem 
překvapen, neboť se již delši dobu o 
exilovou literaturu zajímám.

Situace v naši vlasti se radikálně 
změnila, osobně jsem nestál mimo 
veřejné dění ani před 17. listopadem a
0 to je větší moje radost, i když jsem 
si vědom, že nás čeká moc a moc prá
ce ve všech oblastech života. Osobně 
vidim největší problém v uvědomění 
si, co to demokracie je a jak funguje. 
Jak jsme se k tomu "dopracovali" to 
nebudu rozvádět, to je myslím všeo
becně známo. Dle mého názoru zde 
budeme potřebovat literaturu k sou
časné politologii. I časopis Západ,
1 když je určen především slovenským 
a českým čtenářům na Západě, má co 
říci nám doma ve vlasti.

J. Černý, Československo

Pavel S.

Dopis z Českých 
Budějovic

Jak víš, nespokojenost se stávající 
mocí, situací politickou, ekonomic
kou, ekologickou, kulturní a morální 
se formovala už dávno. Viz Charta 77, 
Několik vět, demonstrace v lednu, 
srpnu a říjnu ’89 atd. Aktivizovala se 
zejména ve velkých městech, a nejví
ce v Praze, což venkov pojal jako ne
pořádky, které budou potlačeny nebo 
zaniknou jinak. Po represích proti 
demonstrantům v Praze 17. listopadu 
se to rozjelo naplno, s týdenním zpož
děním i tady v Budějicích.

Ani jsme se nestačili divit. Nemá 
smysl vypočítávat změny, které toto 
údobí přineslo, byla jich kvanta a mají 
stále rychlý spád a stále rychle stár
nou. Ale byly to události krásné, a tak 
přece jenom — v Sušici a Klatovech, 
ve městech, která byla v roce '45 
osvobozena americkou armádou, by
ly reinstalovány pamětní desky (od



straněny byly v padesátých a pak v 
sedmdesátých letech), shromáždění 
lidé mávali československými a ame
rickými vlajkami a zpívali hymny 
obou zemí. Bylo to nezvyklé a krásné, 
stejně tak jako  vidět ty pány Baťu, Se- 
luckého, Sika, Pelikána, Kohouta, re
žiséra Němce, Kryla, Landovského, 
Martu Kubišovou, paní Chramosto- 
vou... Dobře se také poslouchá, že 
máme depolitizovanou armádu, že 
máme Sokoly a Skauty, Zlín místo 
Gottwaldova, že si neříkáme soudru
hu, ale pane, že se objevila Masaryko
va a Čapkova náměstí i ulice, že zmi
zely sochy a jiné symboly komuni
stické ideologie. To je fakt moc pěk
né.

Totalitní moc KSČ byla šokována a 
ochromena. ÚV zřejmé pozbyl svou 
dlouholetou, pohodlnou a bezpeč
nou existencí schopnost jakékoliv 
akce, a stejně to vypadalo na ostat
ních stupních stranického řízení, kte
ré byly zvyklé jen plnit direktivy sho
ra. Komunistická moc by jistě byla 
schopna ubránit své pozice obušky 
nebo tanky, ale ukázala se bezradná 
proti geniálnímu nenásilí chytrých li
dí. Je mimo diskusi, že podmínky 
úspěšného zvratu vytvořila příznivá 
mezinárodní situace a zejména změ
ny v soczemích východní Evropy. A 
události pokračovaly — generální 
stávka přinesla na druhý pokus re
konstruovanou vládu, tzv. Vládu ná
rodního porozumění. Zasedání Ná
rodního shromáždění byla prostřed
nictvím TV přítomna široká veřejnost 
a tak jsme sledovali, jak komunističtí 
poslanci ochotně zvedali ruce pro 
kandidaturu a posléze i volbu pana 
Havla do úřadu prezidenta republiky. 
Tak se stalo, že ještě před čtvrt rokem 
disident je nyní prezident. Jo  je obrat, 
kterým byla završena změna politic
kého klimatu v Československu.

Nový prezident má morální a tedy 
neformální autoritu a velikou podpo
ru lidu, která nevyplývá z jeho úřadu, 
ale z jeho minulých statečných posto
jů. Ke všemu, co jsem uvedl, se váže 
nevídaná občanská uvědomělost vět
šiny lidí, politická vyspělost a kultur
nost studentstva a fascinuje mě, jak 
nehluboko byly zasuté (po dvaceti a 
vlastně čtyřiceti letech manipulace a 
útlaku národního vědomí) atributy 
češství a vlastenectví. Je samozřej
mé, že ne všichni jsou nadšeni a přejí 
těmto změnám. Jsou to přátelé sta
rých pořádků, především garnitura 
těch politických a administrativních 
pracovníků, kteří z režimu profitova
li (od politických špiček ve státě,přes 
aparátníky v krajích a okresech, ředi
tele podniků a jejich náměstky, až po 
jednotlivce zcela lokálního bezvýzria- 
mu, kterým strana dávala pocit důle
žitosti) a také vexláci, spekulanti a 
všelijací chytráci, tedy všichni ti, kteří 
v tom tak řečeno uměli chodit, a kteří 
těžili z hospodářského nedostatku a . 
měnové neroviny. Nelze pominout 
ani lid venkova, který žije v relativním

dostatku a nemá žádné větší nadstav
bové potřeby.

Tohle jsem Ti chtěl napsat o entuzi
asmu a společenském dění v Česko
slovensku na konci roku ’89. Popsal 
jsem možná jen jedno procento 
změn, těch změn, které se mi líbily, 
a na které jsem si vzpomněl. Není a 
ani nemůže to být úplné, ale o to ne
jde. Čas emocí pomalu končí a začíná 
čas realizací, čas konkrétních změn a 
snažení o stabilizaci hospodářské a 
společenské struktury. Podmínky pro 
dobrý vývoj jsou dány, ale bylo by ne
seriózní a neuvážené psát o tom, jak 
bude vývoj probíhat. Napsat lze jen, 
jak by to za určitých podmínek mohlo 
být. Osobně si myslím, že současné 
krásné, ale panenské a křehké mož
nosti, lze velice snadno zprznit a zne
hodnotit. Je totiž spousta lidí, kteří se 
byznají, jsou aktivní, ambiciózní a 
mají bleskovou orientaci, a to vždy, ve 
všech situacích a podmínkách. A to je 
nebezpečné. Vážným nepřítelem do
brého vývoje budou i naše dlouholeté 
návyky, naše narušená morálka, naše 
neumění zacházet se svobodou. Je 
ovšem možné sázet na mladé lidi, 
především na studenty, kteří se tak 
znamenitě projevili, a na chytré lidi s 
vysokou morálkou. Já ale víc věřím 
tomu, že přestavbou čekoslovenské 
ekonomiky se současně očistí i spo
lečnost.

Podívej, víme, že naše ekonomika 
je pokleslá a mimo realitu. Viz fiktivní 
mzdy, ceny, poloha koruny k západ
ním měnám a hospodářský výkon vů
bec. Má-li se situace zlepšit,a to snad 
všichni chceme, znamená to gruntov
ní rekonstrukci našeho hospodářství. 
Zastaralý, neefektivní a konkurence 
neschopný průmysl by potřeboval na 
své vzkříšení devizové injekce, což 
ovšem předpokládá obchodní zájem 
Západu a radikální organizační změ
ny. To není jediný zdroj úspěchu, na
še hospodářství má řadu jiných re

Veseló Velikonoce přeje Pavel Kantorek

zerv. Bude zřejmé nutná i změna dr- 
žebního systému a forem vlastnictví, 
při které by vznikly nové sféry, akcio
vé i soukromé. To by přineslo žádoucí 
konkurenci. Je samozřejmé otázkou, 
do jaké šířky a hloubky zasáhla lidi 
čtyřicetiletá devastace pracovní i lid
ské morálky, protože, jak víme, je ně
co jiného se dva měsíce /adovat a 
prožívat věci bezesporu krásné, a je 
také něco jiného chtít a umět praco
vat pod tlakem vysokých nároků. Nic
méně, hospodářství takto ozdravené 
bude mít velkou samočisticí' schop
nost a rychle se zbaví všech nepro- 
duktivních přítěží — zbytečných od
dělení, přebujelé administrativy, ne
výkonných jedinců, což by měl být 
přirozený výběr podle klíče: morálka, 
profesionalita, výkonnost. A z této 
skutečnosti pramení moje víra v očis
tu a ve stabilizaci ekonomiky a spo
lečnosti. To zákonité přinese nutnost 
rekvalifikací a zřejmě i jistou neza
městnanost, ale to je pro společnost 
menším zlem než zaměstnanost umě
lá. Viz naše dřívější rozohovory — lidé 
nebudou zbytečně znehodnocovat 
papír a mnohé další suroviny, spo
třebovávat energii, zato si budou více 
vážit pracovní příležitosti. Současný 
a logický nedostatek schopných ma
nažérů všech úrovní by mohl být vcel
ku brzy vyřešen stážemi a studiem v 
západních zemích, které by touto 
cestou dokázaly svůi postoj k vývojo
vým trendům v Československu. 
Moudré však je, ponechat realizaci 
změn odborníkům a tak jen dodám, 
že cesta k úspěšnosti bude možná, 
budou-li správní lidé na správných 
místech, a nebude-li je brzdit ideolo
gie, která se zcela jednoznačně pro
kázala jako nesmyslná a zhoubná.

Vše prověří a ukáže čas. Zatím na
píšu jen to, že jsem optimista, a má 
víra má — zdá se — solidní základ.

17. ledna 1990



ARMED FORCES
Iťs also the Reserve anada

For more information, visit your 
nearest recruiting centre or call 
collect -  we’re in the Yellow 
Pages™ under “ Recruiting”.

Join

the Reserve
Become a part-time member 
of Captain Johnsoiťs team...
While pursuing your full-time 
civilian career, take on the challenge 
of learning a part-time trade 
in either the Militia, Naval, Air or 
Communication Reserve.
Earn extra and benefit from varied 
employment and travel opportunities with 
the Canadian Forces Reserve.
Join us now!


