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Marihuana 1993
Zatímco strážmistři a nadstrážmistři obvodních oddělení
Policie tráví čas zabavováním truhlíků s podomácky
vypěstovaným konopím, tvrdé drogy jako kokain, hašiš či
pervitin se šíří bez výrazných policejních zásahů. Situaci
na české drogové scéně mapuje JiříX . Doležal
Strana 4
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pad ČSFR nevyhnutný?
Tuto ázku si klade rok po vzniku dvou nezávislých států
slovenský publicista žijící v Praze Fedor Gál
Strana 10

Zrada dlouhá přes půlstoletí
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Těsně po druhé světové válce odvlekla Rudá armáda z již
svobodného Československa velký počet čs. občanů
a azylantů, kteří dříve uprchli z Ruska. Bezpříkladný akt se děl
za tichého vědomí vlády prezidenta Beneše. Podrobnosti
přináší příloha časopisu Západ
Strany 15 až 22

Strom
„A potkám paní K., a ta mne sem vítá a ptá se, jak se mám,
a já si stěžuji, že nám někdo ukradl strom, a ona roztáhne
ruce i koutky úst, přičemž oči zúží do štěrbin a má je kočičí
a řekne: - Tady to už jinak nechodí: Co sluníčko ukáže, to
měsíček dá.“ Povídka Edy Kriseové
Strana 24

Otevřený dopis otevřené duši
Milá Carolo Biedermannová, píše ve svém otevřeném, jinak
však ryze soukromém dopise autorce knihy Mstivá kantiléna
spisovatelka Zdena Salivarová
Strana 26

Americká novinka: Sex toliko s ústním souhlasem!
Pasivita, mlčenlivé přikývnutí nestačí. „Ano, já tě chci rovněž
políbit," tak to správně musí být, nabádá Ota Ulč odvolávaje se
při tom na nejnovější „pravidla obcování" platná na prestižní
Antioch College
Strana 31

Žoldnéři míru
Každá demokratická vláda, která musí ve
dovolí zasáhnout proti násilí silou, protože stačí
JAN URBAN
všem svém počínání bez přestání počítat hlasy
několik článků o „zbytečných obětech v nejas
Praha
voličů v příštích volbách, se v zahraničně poli
ných konfliktech, do kterých nám vlastně nic ne
tických otázkách stále častěji dostává do neřeši
n í“ a většina demokratických vlád se raději vra
telných situací. Svět a mezinárodní vztahy se změnily před očima. Tytam cí k debatám o rodinných hodnotách a domácí kriminalitě.
jsou pohodlné doby jediného obrovského komunistického nepřítele, který
Nejsmutnějším příkladem této logiky byla reakce sdělovacích prostřed
slyšel na ideologický boj, mírové soužití a vzájemné jaderné odstrašování. ků a části politické scény ve Spojených státech na ztrátu životů dvanácti
Dnes se každý „rozumný" západní politik raději soustřeďuje na domácí vojáků v somálském hlavním městě Mogadišu. Nejde o to, žeso byli dobro
problémy, protože ví, že v zahraničních vztazích je obtížněji a nepopulár volní, dobře placení a velmi dobře vycvičení profesionálové, a ani o to, že
něji, než po celé minulé půlstoletí. A přitom jsou to pouhé tři roky, co se mnohem víc amerických vojáků přijde každý rok o život při dopravních ne
rozpadl sovětský blok a sjednotilo Německo. Evropa roku 1990 vypadala hodách a při výcviku. Každý život je příliš cenný, aby byl utrácen nesmysl
otevřenější, silnější a perspektivnější, než kdykoliv předtím. Političtí vůdci ně. Ale emoce a hněv amerických sdělovacích prostředků nebyly namířeny
si navzájem nadšeně blahopřáli k vítězství nad komunismem ve studené proti neuvěřitelně amatérsky a nezodpovědně naplánovanému přepadení
válce a předpokládali, že byla odstraněna jediná překážka na historické jednoho hotelu, ale proti přítomnosti jednotek americké armády v operaci
cestě světa k demokracii a tržnímu hospodářství. Rozpad sovětské super- OSN v Somálsku vůbec, která zachraňuje tisíce somálských životů každý
velmoci a vojenská porážka irácké agrese proti Kuvajtu to jenom potvrzo den. V době války v Perském zálivu by si nikdo nedovolil zpochybňovat vů
valy. Na chvíli se zdálo, že svět jde správným směrem.
li a schopnost světového společenství zastavit agresi kdekoliv ve světě.
Dnes už mluvíme nejistě o domnělém vítězství nad totalitní ideologií 0 dva roky později jsme díky příkladu Jugoslávie v situaci, kdy alespoň
a o naivních předpokladech demokratických politiků té doby. Zlomyslnější dočasně pravidla hry a řešení konfliktů určuji prolhaní politici místního
komentátoři ještě předhodí, že rychlý pád sovětského komunismu nečekala významu, opovážliví teroristé, váleční zločinci.
ani jedna z desítek slavných světových sovětologických institucí. A možná
Už mnohokrát v minulosti přestaly mít rozvinuté společnosti chuť nasa
ještě připomenou, že když v roce 1988 navrhl americký finančník George zovat životy svých vlastních občanů pro prosazování svých zájmů a cílů.
Soros na semináři v Berlíně, aby se Západ raději co nejrychleji začal při Námezdné oddíly zajišťovaly rozkvět renesančních městských států a Itálii
pravovat na obdobu Marshallova plánu pro období po rozchodu sovětské stejně dobře jako jednotky sipáhiů a Arabská legie rozkvět Britského impé
ho impéria, byl považován za podivína. Dnes jsme moudřejší - a jak se ria nebo Cizinecká legie zájmy Francie. Dnešní svět je plný skvěle vycvi
zdá, ještě bezradnější. Svět se proměnil a namísto jednoho Nepřítele mají čených profesionálů, kteří při snižování početních stavů armád udělají
demokratické vlády v Evropě a Severní Americe co do činění s několika všechno, aby zůstali vojáky. Vnímají válku jako práci a případnou smrt
menšími konflikty najednou. Jednoduchost jaderného odstrašení státu pře v ní jako její smutnou, ale přirozenou součást. Jejich smrt by nikoho v de
stala fungovat proti neregulérním polovojenským, partyzánským nebo mokratických zemích nešokovala. Nová uniforma s modrou přilbou by
otevřeně teroristickým skupinám, se kterými se světové demokratické spo Z nich spolu s vysoce profesionálním, tvrdým a politicky sofistikovaným ve
lečenství dnes setkává na Balkáně, v Angole či v Somálsku. Dnešní demo lením vytvořily potřebný nástroj, který dnes mezinárodnímu společenství
kratická vláda váhá použít vlastní vojenské síly k prosazování vůle nějaké chybí. Pokud to někomu zní cynicky, ať se podívá na rostoucí znechucení
ho mezinárodního orgánu. Důvodem je strach z dopadu případných ztrát vojáků UNPROFOR v Jugoslávii, kteří nesmějí ani dopravovat humanitár
na veřejné mínění, sdělovací prostředky a příští volby. Důsledky této nové ní konvoje miliónům mrznoucích a hladovějících lidí ve střední Bosně, aby
situace jsou hrozné. Jakákoliv jednotka fanatických hrdlořezů, připrave po cestě náhodou nedošlo k přestřelce s přiopilou partou ozbrojenců míst
ných vraždit civilní obyvatelstvo po tisících, dostala návod, jak získat re ního velitele. Cynické je, že v Evropě mohou statisíce bezbranných umírat
spekt, beztrestnost, anebo jak vybudovat stát. Jediné, co je dnes po jugo v anonymitě, zatímco každá jednotlivá smrt vojáka NATO se objeví na prv
slávském vzoru zapotřebí, je trocha území, trocha zbraní a neomezená ních stránkách novin. Evropa potřebuje dobrovolníky v modrých přilbách.
schopnost vraždit a vyhánět bezbranné staré lidi, ženy a děti. Nikdo si ne Říkejme jim třeba žoldnéři míru.

Český lev, zvaný kocúr
Je několik teorií
JIŘÍ HANÁK
o
tom, jak se lev do
Praha
stal do našeho státní
ho znaku. Jediná
pravdivá a vědecky mysl je netoliko synem českého krále, nýbrž
doložená je přirozeně i jeho nástupcem.
ta o Bruncvíkovi, sy
S množstvím ocasů našeho erbovního zvířete
novi Stilfrýda. Brunc- to však bude jinak. Trochu jako v hanbatém úslo
vík si to dobré zvíře ví: kdyby lev neměl druhý ocas, byla by to lvice
přivezl z dalekých a basta fidli, bez ohledu na to, co mu umělci kreslí
cest, kde si oba navzá mezi zadníma nohama. V „erbologii" to tak prý
jem zachránili životy. funguje. Orel s jednou hlavou je pouhá orlice
Foto Karel Cudlín
Kdo nevěří, ať se jde (Polsko), orel se dvěma hlavami orel. Ruský med
podívat na Karlův most do Prahy. Bruncvík je tam věd dvě hlavy nemá, půjde zřejmě o medvědici.
jako živý, jen s holuby zápasí mamě.
Ani u galského kohouta neváhejme. Má jednu hla
Ostatní teorie už tak pěkné nejsou a také žád vu, je to tedy kohoutíce.
ná z nich se nemůže pochlubit trumfem sochy
Kdyby měly národy a státy ve svém znaku to,
jako živé. Od heraldiků se přirozeně žádná poe co je opravdu charakterizuje, vypadal by erbovní
zie čekat nedá. Bez vzletu a fantazie tvrdí, že zvěřinec jinak. Pro nás si dovedu představit pla
poprvé se lev objevuje na jezdeckém pečetidle chého plcha. Jistě by nám stačila plšice s jedním
Přemysla II., později zvaného Otakar. Lev pou ocasem a neusilovali bychom o vylepšení. Jinému
hou svou přítomností na pečetidle hlásá, že jeho národu - nejmenovat - by arciť slušela straka. Dal
pán je rodově příslušný k přemyslovské dynastii, šímu lenochod. I klokan s bezednou kapsou by na
dva lví ocasy manifestují důležitý fakt, že Pře šel uplatnění. Erbovní lev nám dělá lepší image,

než si zasloužíme. A my se k němu chováme ma
cešsky. Zvláště si užil za posledních třiatřicet let.
Nejdříve mu sebrali královskou korunu a naraže
ním trnové hvězdy na hlavu ho proměnili v pleša
tou hyenu. Pak se do něho vrážela pomlčka, nako
nec ho nacpali do jakési minizoo. Nevím, jestli je
na světě jiný stát, který by měl ve znaku tolik zví
řat, jako máme my.
Nedosti na tom všem. Když jsme „vyklízeli1*
Slovensko po rozpadu Československa, zanechali
jsme tam našeho pána zvířat jako nepotřebného
pohrobka. Stojí tam opuštěně kousek od nábřeží,
láskyplně objímá slovenský znak a nechá si nadá
vat do kocůrů. Spíše než lev je to však pechvógl.
Dvakrát byl v Bratislavě vztyčen - a dvakrát se ně
kolik týdnů poté rozpadlo Československo. Toho
kocoura prý mu přišil zakladatel Slovenského Stá
tu Adolf Hitler. Lev na jeho přání zmizel, po krát
kém čase však i Slovenský štát. No, jen žádné po
věry, pro jistotu bychom našeho lva přece jen měli
v Bratislavě nechat.
Doufejme, že nám to náš lev všechno odpustil.
Však on ví, !e ho stejně máme rádi. Bruncvík
dobře věděl, koho nám do znaku přivedl.

FOTO PETR JEDINÁK

DROGY

Everybody’s smoking marihuana!
Drogová scéna v Č eské republice v roce
1993 je charakterizována dvěma základ
ními znaky. Za prvé: Drogy jsou všude.
Včetně drog tvrdých a importovaných. Za
druhé: Pěstitelé marihuany jsou i nadále
hystericky pronásledováni a vězněni.
S majetkovou diferenciací populace v Čes
ké republice se vytvářejí podm ínky, které
jsou alespoň principiálně srovnatelné se situ
ací ve vyspělejších zemích západní Evropy.
I v České republice už existuje - a poměrně
početná - vrstva lidí, pro které nákup jedné
d áv k y d ra h é , tv rd é im p o rto v a n é drogy
za „světovou cenu“ neznamená investici mě
síčního příjmu, ale pouhé zajímavé (byť nelevné) zpestření večera. Zároveň se zformo
vala (jako v ostatních postkom unistických
zemích) početná vrstva osob, pro které jsou
typické „rychlé peníze" - ať už jde o podivné
taxikáře, majitele pornoshow, veksláky, pro
stitutky nebo další zástupce „pestré zóny“ .
Výše zmíněným výčtem se samozřejmě ne
chci dotknout poctivých taxikářů či slušných
bordelmamá - jenom konstatuji, že ve vyjme
novaných profesích je poloveksláků více než
mezi - řekněme - archiváři.
Základní předpoklad fungování drogové
ho trhu obvyklého v evropském prostředí je
tedy naplněn. Tvrdé drogy přestávají být do
ménou zubožené komunity „feťáků" - „perníkářů", odkázaných na tuzemské „vařiče",
připravující (byť často velmi kvalitní) drogu
z kradených surovin v polních podmínkách.
Tato komunita, přestože i v ní samozřejmě
platil neúprosný čas absíáků a nekom pro
m isní mrav nože za nezaplacenou dávku,

JIŘÍ X. DOLEŽAL
Reflex, Praha
O B C H O D SEM ENY
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(JIM ČERT)

byla poměrně uzavřená a především nekoupěschopná. Proto se i zájem dealerů a velko
obchodníků s drogami na deklarovanou sku
p in u n ija k zv lá šť n e z a m ě řil. S rů ste m
finančních m ožností poloveksláků (jejichž
způsob života je abůzu tvrdých drog, v po
čátečním období především kokainu, tradič
ně nakloněn) však vznikla poptávka - a na
bídka na sebe samozřejmě nenechala dlouho
čekat.
Vzhledem k tomu, že na drogy jako na ja 
kékoliv jiné zboží fungují zákony trhu (pří
má úměra mezi mírou represe a cenou drogy
budiž příkladem), má i nabídka tendenci se
rozšiřovat - přesahovat uvedenou skupinu
„b a re v n é zó n y ", z a sa h o v a t i je jí o k raje
a přetékat je. V oblasti tvrdých drog jsme
dosáhli světové úrovně. Co se týče počtu zá
vislých osob, jsm e sice ještě hluboko pod
evropským průměrem, ale není třeba propa
dat neodůvodněném u pesimismu. V ypěsto
vat si návyk a klesnout až na dno přece jen
nějakou chvíli trvá - za pět let budeme svě
toví i v tomto ukazateli.
Drogová scéna v oblasti tvrdých drog te
dy v současnosti vypadá následovně: Uza
v ře n é k o m u n ity „ p e r n ík á ř ů " e x is tu jí
v prakticky nezm ěněné podobě jako před
otevřením hranic. Novinkou ovšem je vývoz
ja k této drogy, tak technologie. P ervitin
(metamphetamin) se stává součástí drogové
ho trhu především v Německu, kde úspěšně
k onkuruje zejm éna kokainu. Jeho účinky
jso u srovnatelné, srovnatelný je i způsob
užívání (obě dvě tyto drogy lze bezbolestně
šňupat) - p ervitin však má m nohem delší

účinky na organismus. Prodává se nezřídka stále početnější vrstvu poloveksláků - ti k ní slávie. Snědí prodavači hašiše jsou trvalou
přicházejí především stykem s lidmi, kteří součástí koloritu spodní části Václavského
pod obchodním názvem „čeko".
Vyšším stupněm našeho zásahu do evrop s kokainem obchodují i do zahraničí. Mezi nám ěstí a ví se o nich stejn ě dobře ja k o
ské d ro g o v é sc én y je vývo z s p e c ia lis tů vrstvy na přechodu mezi běžnou nekriminál- o p ro stitu tk á c h před hotely. Jde od nich
a technologií. Od prostého nákupu a vývozu ní populací a „barevnou zónou" se kokain (stejně jako od některých prodavačů indic
ve velkém (zabývaly se tím hlavně romské dostává především v nočních podnicích - kého stříbra v centru Prahy) koupit i m ari
gangy ze severu Čech) postoupil organizo diskotékách. Jde však o drogu, která je za huana - ale to je droga, která se prodává
málo a vymyká se popsaným mechanismům
vaný zločin v Německu k vyšší, efektivnější tím jen na začátku své popularity.
V
podobné situaci je heroin - ten je sice prodeje.
formě obchodu: Český „vařič" je převezen
Jaký je důvod? Její domácí produkce. T a
na krátkou pracovní stáž do Německa, kde perspektivně určen pro zcela jiné vrstvy, ale
v improvizované laboratoři za úplatu vyrobí v současnosti je stále na okraji zájmu. Jeho to lehká, v mnoha zemích víceméně tolero
masívní invazi očekávám nejpozději do pěti vaná droga, je v podstatě rozemletý uschlý
z tamní suroviny (efedrinu) pervitin.
To je nejpodstatnější přínos České re let. Jde o optimální drogu pro ztroskotance, vrcholek konopě seté (C annabis sativa).
publiky k evropském u drogovém u dění. ruiny (na rozdíl od „m anažerského" kokai Některé kultivary obsahují více účinné látky
(tetrahydrocannabinolu), jiné
D ru hý, n em én ě p o d sta tn ý
méně, ale v podstatě jde pořád
zásah, je in iciativa českého
o stejné konopí, které chodívá
o r g a n iz o v a n é h o z lo č in u
močit Andulka.
v tranzitu tvrdých drog přes
Tuzemské klima, bohaté
území ČR.
zkušenosti pěstitelů z dob uza
T akzvaná balkánská cesta
vřených hranic a jistá poetičje spojována především s tu 
nost pěstování marihuany způ
reckými, jugoslávským i a bul
sobuje, že tato droga prochází
harskými zločineckým i orga
z c e la d ife re n tn ím v ý v o jem
nizacem i. Je to sam ozřejm ě
než ostatní ilegální drogy. Ve
pravda - ale ne celá pravda.
zdrcující většině se neprodává
Obvyklé povědom í o organi
- buď si ji konzument sám vy
zovaném zločinu je totiž příliš
pěstuje, nebo ji dostává darem
o v livněno před stav am i p ře 
od pěstitele. Je s ní spojeno vzatým i z levných italských
díky tomu, že nepodléhá z pří
film ů . Id e je „ k o n fe r e n c í" ,
čin sam o v ý ro b y tržním m e
„pevné struktury" a „bossů",
chanism ům - m nohem m éně
ja k js o u d e m o n stro v á n y ve
zla a zločinu než s ostatním i
starších detektivkách, se v re
drogam i. A to i přes skuteč
alitě p rakticky nevyskytuje.
nost, že jd e o zdaleka nejroz
Vše má více rodinný charak
šířenější ilegální drogu, která
ter a český organizovaný zlo
v některých sociálních skupi
čin se strukturálně neliší od
nách začíná úspěšně konkuro
bandy taxikářů na jednom sta
vat i legálnímu alkoholu.
novišti, kteří mají svá šméčka,
Pěstování konopí a kon
podplácejí pochůzkáře a prozumace marihuany s sebou ne
pichují konkurenci pneum ati
se mnohem méně zla a utrpení
ky. Český organizovaný zlo
než kontakt s jakoukoliv jinou
čin má obdobně nevyzrálou
ile g á ln í d ro g o u . P ře s to je
a vratkou upocenou strukturu
protidrogová represe (přes ně
osobních vazeb, „nenávistikteré dílčí, přesto však o b d i
ček“, starých účtů a představ
vuhodné úspěchy protidrogo
nových zisků, jako naše veksv ý ch je d n o te k ) z a m ě ře n a
lácko-taxikářská partička. Je
z velké části právě na malonom jde o mnohem větší pení
pěstitele konopí.
ze, které gang to čí - a tomu
P ro č ? R o stlin y js o u
o d p o v íd ají i tech n ic k é p ro 
snadno identifikovatelné a nastředky, které se mu vyplatí
lezn u teln é. Jejich sklizeň je
používat. Na balkánské cestě
pro policii bezpracná a v očích
se velice obstojně živí nejm é
veřejnosti získávají cenné bo
ně několik desítek skupin pa
dy. Z malopěstitelů konopí ne
šeráků drog - a české gangy
musí mít strach, jde o neškod
nejsou mezi posledním i. Náš
organizovaný zločin - opět především R o nu), které dosud u nás zachovávají věrnost né, většinou mladé lidi bez peněz a vlivu.
mové ze severu Čech - pašuje především ko tradici a alkoholu. Pro užití v těchto vrst Symptomatické je, že specialisté z protidro
kain (což neznam ená, že by se nezabýval vách je však heroin mnohem lepší než etha- gové jednotky „trávu" sklízejí jen výjimeč
obchodem s ostatními drogami). K tranzitu nol - pocit zapomenutí navodí spolehlivěji. ně - ono p o v ěstn é „ k á c e n í“ je dom énou
z Turecka používá houfně mladé manželské Dnes se dá koupit jak v podnicích typu dis- bezvýznam ných strážm istrů z obvodních
páry, kterým zaplatí cestu do Turecka. M la co, tak v zařízeních pro alternativce - un a obecních oddělení policie.
Veškeré snahy o dekriminalizaci výroby
dí lidé tam obdrží středně velkou zásilku ko derground.
Tam slaví úspěchy h lavně trip - LSD. marihuany jdou zatím do ztracena. Konopí kainu (pocházejícího z Kolumbie) a převe
zou ji do Č ech. D ostáv ají za to obvykle Obrázek za tři nebo čtyři sta korun je k do přestože de facto není o nic škodlivější než
sumu kolem tisíce DM. Když je chytnou, stán í p rak tick y všude, ve všech klubech alkohol nebo tabák - je řazeno do stejné ka
čekají je v Turecku desítky let vězení (pro a centrech alternativní mládeže. Je to první tegorie jako tvrdé prodávané drogy. Pěstite
Evropana prakticky jistá smrt).
importovaná droga (dováží se hlavně z Ho lé jsou zastrašováni a hrozí, že jich perspek
V
České republice se kokain ani neo landska), která v naší republice zdomácněla tivně ubyde. T vrdé drogy získávají stále
větší popularitu a lze očekávat, že s pokra
hřeje a putuje, v menším balení, do N ě a můžeme mluvit o masovém rozšíření.
mecka. Jen malá část zůstává na dom á
P o sle d n í h o u fn ě p ro d á v a n á d ro g a je čující represí marihuany budou nabývat vr
hašiš. Nejedná se samozřejmě o drogu tvr chu. Heroinová a kokainová epidemie, která
cím trhu.
Tím se pomalu dostáváme k domácí na dou, ale jde o import. Prodej zajišťují často přichází, je z velké části zapříčiněna represí
bídce. Kokain je určen především pro onu arabští dealeři nebo občané z bývalé Jugo marihuany.

Střelný prach v ulicích
Alfred Tofflcr v knize „Powershift“ tvrdí,
že násilí je jedním ze tří základních zdrojů
m oci. D a lším i z d ro ji m oci jso u p en íze
a znalosti. Možná že toto je hlavní důvod,
proč použití individuálního a nezákonného
násilí jed n oh o člověka vůči druhém u je
dnes v USA na takovém vzestupu, jako ni
kdy v minulosti. Násilí a zločin se šíří z vel
kých měst i na venkov. Vrazi řádí náhodně,
spontánně a neočekávaně v restauracích, ve
školách, v soudních budovách, v knihov
nách i v bytech, v biografech a v obchod
ních střediscích.
Mezi lety 1960 a 1980 vzrostl počet obyva
tel USA o 26 %, ale počet vražd o 160 %. Mi
lión amerických občanů ročně zemře v důsled
ku vraždy nebo seb e v ra ž d y . N e jč a stě jš í
příčinou smrti černých i bílých mladých ame
rických mužů ve věku 16 až 19 let jsou střelná
zranění. Typickou obětí vraždy je mladý, chu
dý, svobodný, intoxikovaný muž. Sebevražda
střelnou zbraní je také nejčastější příčinou
smrti, dokonce i u dětí a adolescentů, a počet
sebevražd se v minulých třiceti letech zdvoj
násobil. Tyto údaje jsou v USA sedmkrát vyš
ší než v Anglii, o polovinu vyšší než ve Fran
cii, a třikrát vyšší než v Holandsku.
N ovinář M arshall Ingwerson v novinách
Christian Science Monitor v květnu 1992 citu
je lékaře, který říká, že by sice měl lidem ra
dit, že jedno jablko denně chrání člověka před
lékařem, ale k čemu tato rada je, když jeden
z dvaceti sedmi mladých černochů je zabit dří
ve, než dosáhne věku 18 let, bez ohledu na ja 
blka.
Společnost se vzestupu zločinnosti brání,

STANISLAV REINIŠ
Waterloo
ale příliš úspěchů zatím vidět není. Prezident
Clinton navrhl v srpnu ’93 nový zákon, kte
rým zvyšuje počet policistů o 50 000, zřizuje
nové podmínky pro prodej zbraní, pro mla
distvé zločince chystá ne vězení, ale vojensky
řízené tábory. Clinton podporuje trest smrti
a chce zřídit policejní sbory, v nichž budou
mladí muži sloužit čtyři roky a pak získají ná
rok na univerzitní stipendium.
Tento zákon se dosud projednává, a tak se
mezitím A m eričané opevňují ve svých do
mech, kupují bezpečnostní zařízení, najímají
si strážce, a opatřují si stále více zbraní, proto
že každý chce být ozbrojen, aby se v případě
potřeby ubránil. S počtem zbraní se ovšem
zvyšuje nebezpečí použití zbraně v rodině.
Americká společnost je zmražená násilím, kte
ré však bohužel každý považuje za nevyhnu
telné. V Americe vládne strach.
Příčin vzrůstající zločinnosti je mnoho. Jed
nou z nich je už jen to, že každý může mít
zbraň. Potyčka, která se u nás řeší nejvýš ra
nou pěstí do tváře, končí v Americe smrtí.
Dalšími příčinami jsou chudoba, drogy, neza
městnanost, nadbytek volného času, i násilí
v rodině a ve společnosti.
Ačkoliv se této spojitosti mnoho Američa
nů brání, vinna je i kultura, filmy, hudba, tele
vize. D ívat se na americkou (anebo kanad
sk o u , a n g lic k o u , ja k o u k o liv e v ro p sk o u )
televizi je permanentní horor. Kolik filmů, to
lik mordů, střelby, krve. Děti se dívají na kres

lené seriály, kde zajíček padá ze skály a zarazí
se do země, leč vyskočí a běží dál. Žertovného
umírání se v dětských filmech vidí plno. Po
zději se mladí dívají na kýbly kečupové krve
a baví je to. Dr. Victor Strassburger, profesor
pediatrie na lékařské škole University of New
Mexico, odhadl, že mladí lidé zhlédnou každý
rok na obrazovce asi 1000 vražd, znásilnění,
loupežných přepadení a ublížení na těle. Rekl:
„Je to subtilní a postupný proces. Děti se učí
souhlasit s násilím, násilí se pro n ě stává při
jatelným řešením komplexních problémů, a to
hlavně tehdy, když jste na dobré straně. “
David Gelman v Newsweeku v srpnu 1993
napsal: „Vposledních třiceti letech byl v USA
vybudován kult násilí, který proniká vším, pro
jevuje se v naší řeči, ve hrách, v zábavě, ve
stylu obchodu... Nebezpečí je ve stálém opako
vání projevů násilí, které znecitlivuje každého
stejně jako psychiatr desensitizuje pacienta tr
pícího fóbií. Obrazy násilí nejsou realitou, ale
im plantují do m yšlení každého diváka p ře
svědčení, že v naší zemi není možné se vyhnout
násilí. “
Sandra Campbellová z konzultační firmy
Viva Associates v Torontu říká, že dospělí se
nemohou divit, když jejich děti napodobují
násilí viděné ve filmech a televizi a používají
zbraní k vyřešení problémů podle vzoru mla
dých mutovaných želváků Ninja. Děti ani ne
vědí, nikdo jim to neřekne, že kromě násilí
existují i jeho alternativy, přátelská domluva,
dohoda, porozumění. 1 dospělí jsou násilím
v televizi manipulováni k napodobování. Nej
horší jsou v tomto ohledu videorekordéry, kte
ré dětem zpřístupnily filmy jako Nightmare on

the Elm Street (Hrůza v Jilmové ulici), kde je
asi po deseti minutách filmu rozčtvrcena žena.
Každé dítě zná jméno hrdiny filmu, Freddieho
Krugera, děti se o něm baví ve škole a běda
tomu, které film nezná.
Spojitost mezi četností použití násilí a nási
lím, které vidí v televizi, je u mladých lidí pře
svědčivá. To už není otázka estetiky umělec
kého díla, že dívat se na vraždu vyvolává
nevolnost. Násilí v televizi se stalo otázkou
veřejného zdraví. Dr. S trasb u rg er hovoří
o epidemii. Kdyby takové množství mladých
lidí um íralo na neštovice, vzbouřilo by to
OSN a celý svět. „Střelné zbraně jsou veřej
nou hro zb o u zd r a v í n á ro d a č íslo je d n a ,
a oslavovat je v televizi je závaínou chybou. “
Carol Nagy Jacklin, děkan sociálních studií
na University of California, poznamenává, že
zprávy Hlavního chirurga již léta poukazují na
to, jak násilí v televizi vyvolává projevy násilí
u dětí. „Na jedné straně odsuzujeme násilí ve
skutečném životě, a na druhé straně nechceme
odstranit jednu z jeho příčin. Bezprostředními postižených dětí je nemožné, děti končí u sou
příčinami násilí jsou drogy a snadný přístup dů a v rehabilitačních centrech, jak se tu vzne
ke zbraním. V delší perspektivě jsou to však šeně říká polepšovnám. Kanadská pediatrická
ku ltu rn í vlivy, televize, film y, videové hry společnost proto doporučila, aby Kanadská
a hračky, které jsou za násilí v praktickém ži komise pro rozhlas, televizi a radiokomunika
ce vyžadovala od televizních stanic dodržová
votě odpovědné. “
V
p o pulárním film u B atm an napočítal ní etických standardů, a aby programy pro děti
dr. Robert Cadotte, psycholog z Montrealu, 41 a mládež splňovaly určité sociální a kulturní
vražd, 152 výstřelů, tři salvy ze samopalu, 54 předpoklady.
rvaček a dvě hororové scény. Děti jsou po
Velké televizní společnosti, které na těchto
zhlédnutí takového filmu vystrašené a depri programech vydělávají, se po několika slyše
mované. „Děti nevnímají svět tak jako dospě ních v americkém Kongresu zavázaly, že na
lí. Věří, že postavy v televizi jsou skutečné, “ začátek každého tak o v éh o program u dají
říká Sandra Campbellová. Přitom ve filmu Ar oznámení, podobné varování na krabičce ciga
nolda Schwarzenegera „Total Recall“ (Úplné ret: „Pozor, násilí, díváte se na film na svou
upamatování) je kupř. realisticky slyšet lámání vlastní odpovědnost.14
Televizní monopoly se po dlouhou dobu
kostí a trhání kůže.
Děti s psychickým i problém y jso u dnes bránily podobným opatřením a zpochybňovaly
v Americe a v Kanadě častým zjevem, častěj veškerý výzkum v této oblasti. Je to jasné,
ším než kdykoli předtím. Léčení stovek takto řekne si divák-laik, dítě se učí pozorováním.

co vidí v televizi, o to se pak pokouší. Přes tu
to očividnost je výzkum souvislosti mezi nási
lím ve filmu typem lidí, kteří tuto zábavu vy
h le d á v a jí, a je jic h ch o v án ím n e u stá le
zpochybňován.
Televizní společnosti říkají:
„Televizní sítě jsou snadnějším cílem než
Národní střelecká asociace (National Rifle Association), která má spousty peněz na to, aby
prosazovala, že každý Američan má právo na
zbraň. Nejvíc násilí není v zábavných progra
mech. V televizních zprávách je násilí mno
hem víc.“
Jonathan Friedman, profesor psychologie
na University of Toronto, změřil a dokázal, že
agresivní' děti se rády v televizi dívají na násil
né činy. Otázkou však je, zda násilí na televizi
je udělá ještě agresivnějšími. „Důkazy pro to
jsou protichůdné a nekonzistentní. Je snadné
napadat televizi, je obtížné odstraňovat chu
dobu a nezaměstnanost, “ říká.
Naproti tomu psycholog Glendon Centerwall zjistil na příkladu USA a Jižní Afriky, že
od doby, kdy se začnou v televizi ukazovat
vraždy, uplyne asi 15 let, než se počet vražd
v zemi zdvojnásobí. Je to opatrný vědec, a tak
říká, že kauzální příčina se takto sice nedá do
kázat, ale asi to tak je.
Svůj vliv patrně mají i genetické vlivy. Ro
bert Plomin z univerzity v Cambridgi v Anglii
zjistil, že adoptované děti si vybírají televizní
programy podle toho, jaké programy si vybíra
jí jejich biologičtí, a nikoliv jejich adoptivní
rodiče.
Přesto však musely i televizní společnosti,
autoři, dramaturgové a jiní pracovníci přistou
pit k určitým opatřením. V zákoně, který od
hlasoval americký Kongres v roce 1990, se
doporučuje dobrovolná samoregulace jako je 
den z účinných prostředků. Televizní společ
nosti dostaly dva roky na to, aby vypracovaly
způsoby snížení násilí v televizi. O tom, že se
opravdu něco děje, musejí ted televizní pra
covníci přesvědčit Kongres.
Nechce se jim. Vydělávají na tom, násilí je
oblíbené, násilí je prodejné, a zaručuje příjmy.
A tak letos v srpnu senátor Paul Simon prohlá
sil na konferenci o násilí v televizi, že televiz
ní firmy mají 60 dní na to, aby něco udělaly,
jinak že Kongres zasáhne. Výsledek už by
chom tedy měli vidět co nejdřív.
Snad to pomůže. A my v České republice
bychom se měli starat dřív, než bude zle.

KULTURA

MALOVANÉ
OSUDY
Rozhovor s filmařkou,
která málem získala
Oskara
sů. Jsou to docela obyčejní, prům ěrní lidé.
Na počátku léta 1993 se mladá česká filVLADIMÍR KŘÍŽ
Zatím všechny film y , které jse m natočila,
mařka M ichaela Pavlátová objevila letos
San Francisco
jsou o takových lidech. O tom, ja k si počína
už podruhé v San F ranciscu. T entokrát
j í v běžných životních situacích. Technika
přijela za přáteli, zatímco důvodem první
cesty za oceán byl j e j í za tím p o sled n í K rátkého film u, takže dip lo m n í práce stu  těchto krátkých snímků, to je poctivé klasic
kreslený film , který byl navržen na nej- dentů se u vá d ěly vždycky ja k o p ře d film y ké rozkreslování postav a jejich pohybů. N e
vyšší film ové ocenění - Oskara. Přestože v kinech. Snad si na ty krátké kreslené film y jd e lší z mých filmů je osmiminutový - a to už
snímek nakonec skončil na druhém místě, leckdo je š tě pamatuje. M ožnost předvést své je vlastně dost dlouhé dílko!
je sama nominace na tuto cenu pro český dílo veřejnosti měla pro nás velký význam.
kreslený film velkým ú sp ěch em . A pro A když se můj první takto uvedený film líbil Co to obnáší, natočit takový kratičký sní
nás nepochybně důvodem k rozhovoru. a také získal cenu na přehlídce, nabídli mi mek?
P ráce na k reslen ém film u trv á a si tři
P rvní otázka se, jak jin a k , týkala okol vytvořit druhý, třetí... Tak to docela příjem 
ností, za nichž se M ichaela začala zabývat ně pokračovalo a já proto vydržela a nezbě- čtvrtě roku. Což je vlastně značný nepoměr
hla jinam.
mezi vynaloženou p ra cí a délkou hotového
kresleným filmem:
film u , ale jin a k to zatím nejde. Ve studiu
Moc ráda pozoruji lidi v různých situa
mám vždy k dispozici pomocníky ke kreslení,
cích a ba ví mne dom ýšlet si je jic h osudy. O čem ten první film vlastně byl?
Jm enoval se „Etudy z a lb a ", j e z roku kameramany, zvukaře apod. Ovšem já toho
Z výrazů tváře, posezu, mimiky si skládám
jejich historky, třeba vymyšlené, možná m yl 1987 a trvá čtyři minuty. V nich jsem se p o  nejraději dělám co nejvíc sama, protože mi
né, ale baví mne to. Začala jsem s tím už ve kusila zachytit část života starších manželů, připadá velmi obtížné s někým spolupraco
škole, tam jsem si malovala spolužáky, p ro jejich rozdílné názory a hledání kompromi vat, připravovat takovému pomocníku přes
fe s o ry , a to m a lo v á n í m ě u ž n e o p u stilo .
A tak jsem se pak rozhlížela, kam se přihlá
sit dál. Zjistila jsem , že u profesora Jágra
v ateliéru animovaného film u dělají něco, co
je mi blízké - veselé obrázky. A práce, které
odtamtud vycházely, byly vtipné a svěží. Tak
jsem se tam přihlásila. A pak už logicky ná
sledovala Vysoká škola um ěleckoprům yslo
vá. Z vlá štn o stí té doby bylo, že na rozvoj
animovaného film u byly věnovány nesm írně
velké fin a n čn í částky. Bylo mu přáno snad
až příliš. Z té druhé stránky to ovšem nebylo
vidy tak růžové. Sam ozřejmě existovaly fi l 
my, které šly do trezoru, i zakázaní tvůrci.
A docházelo k paradoxům. Například Švankmajer, jedno z největších es českého film u.
Házeli mu klacky p od nohy, ja k mohli, ale
jeh o film y se Č eskoslovensko chlubilo. Na
přehlídkách Švankm ajerovy film y získávaly
ceny a n e jrů zn ě jší pocty, on sám byl ale
osobou „nežádoucí".
Jaké byly vaše začátky?
V ysvká škola m ěla sm louvu se studiem

né instrukce, zasvětit ho do všech záměrů,
dát mu čas na vystižení stylu práce - je to
vše příliš zdlouha vé.
A co další filmy? Pokud je mi známo, zís
kala vaše kreslená dílka ceny na přehlíd
kách na nej různějších místech světa.
Můj druhý film „ Křížovka“ (mapoval opět
vztahy mezi mužem a ženou, což mne zajímá
nejvíc) mi získal 1. cenu na mezinárodní pře
hlídce v Espinho v Portugalsku. To bylo v ro
ce 1989. A další film „Řeči, řeči, řeči" z roku
1991 získal asi 15 cen, včetně dvou „Grand
Prix" - v Kanadě, Španělsku, Portugalsku,
Německu, Polsku, Jugoslávii, Itálii, USA. M é
film y se účastnily také přehlídek ve Finsku,
Japonsku, Číně. Mělo to jednu velkou výho
du, že jsem s nimi mohla někdy vyjet do za
hraničí, protože tvůrce bývá obvykle také
zván. Krátký film na to m íval fondy, takže
mohl hradit cestu a já tímto způsobem cesto
vat i v dobách, kdy se u nás cestováni silně
nepřálo. A naštěstí se mnou neposílali ani
Žádného špicla. Zatím mým posledním filmem
je opět několikam inutový snímek „Strýcové
a tety", který jsem natočila pro N1CO CRAMA Productions v Holandsku v roce 1992.
Jak jste se ocitla letos už podruhé v USA
a jak to bylo v březnu s nominací na Os
kara?
Přijela jsem v lé tě v rám ci „Pražského
projektu". Jde v něm o skupinu čtyř umělců
(Mirek Vodrážka - hudebník, filo z o f a přední
pražský fem inista, výtvarnice lva Vodrážková, dále pak přední pražská rockerka Pavla
Slabá a já ja ko animátorka), z nichž každý
tady uvede nějakou přednášku ze svého obo
ru, koncert, výstavu apod. Takže vlastně ta
ková malá kulturní mise, trvající dva měsíce.
O tom, že m ůj film „Řeči, řeči, ř e č i“ byl
v březnu v Los Angeles nominován, jsem se
dozvěděla poté, co babička, poslo uch a jící
v kuchyni rozhlas, silně vykřikla. Já přiběhla
a tam se mluvilo o m ně a o tom, že můj film
byl navržen na Oskara. S tím film em jsem už
dva roky jezdila na různé přehlídky, ale toh
le m ě překvapilo, protože jsem vůbec nevě
děla o tom, že by! do Los Angeles poslán.
Většinou totiž vůbec nevím, kde se mé film y

IG-Nobelova cena
IG-N obelova cena je každoročně udělo
vána Č asopisem nereprodukovatelných
výsledků na M assachusetts Institute of
Technology jako satirická verze tradiční
Nobelovy ceny. Letos tuto cenu dostal
autor Louis Keran, který ve své knize
Biologické transm utace tvrdí, že vaječ
né skořápky se tvo ří ve vejco v o d ech
p tá k ů tz v . s tu d e n o u ja d e r n o u fú z í.
V oboru matematiky dostal cenu Robert
Faid z Greenvillu v Jižní Karolíně, kte
rý vyp o čítal, že přesná p rav d ěp o d o b 
nost toho, že M ichail Gorbačov je An
ti k r is t, je 8 606 091 751 882 ku 1.
V oboru psychologie dostali cenu John
M ack z H a rv a rd s k é lé k a ř s k é šk o ly
a D avid Jacobs z T em ple U niv ersity ,
protože vědecky zjistili, že mnozí jejich
pacienti, kteří tvrdí, že byli uneseni lé
ta jíc ím i ta líř i, jim i o p rav d u u n esen i
byli(iš)

právě potloukají světem. Ostatně, je to doce
la komická historka: Tenhle můj film na Os
kara navrhl americký distributor a pak p o 
slal do Prahy dopis, že by bylo dobré do té
soutěže zaslat oficiální přihlášku za Krátký
film . Přihláška ležela na ředitelství celkem
bez povšimnutí, protože nikoho zřejm ě nijak
zvlášť nezaujala. Ono na n í totiž stálo, že jd e
o Cenu akadem ie film o vých umění. To zni
celkem obyčejně. Ovšem asi za měsíc to tam
někdo náhodou spatřil na stole a vykřikl:
„ Víte, co se vám to tady válí?! To m usíte
okam žitě poslat, to je přece O skar!" Takže
se chytili za hlavu, film p řih lá sili a on se
sku tečně um ístil m ezi p rvn ím i pěti. A tak
jsem mohla přijet do Hollywoodu na přehlíd
ku, která byla součástí velkého slavnostního
cerem oniálu. O skara dostala A m eričanka
Joan G ratzová za a b stra ktn í film o vývoji
malířství, já byla pravděpodobně na druhém
místě, což ale neoznamovali, takže to nevím
zcela jistě.

jsem se nějak zamyslela a pak jsem zjistila,
Že sedím ve škole za katedrou, aniž bych vů
bec věděla, ja k jsem se tam dostala, kudy
jsem šla. Asi jako kůň-tahoun, který dělá ta
ké m noho věcí bezm yšlenkovitě. Takže ten
film bude o takových lidech a o tom, co se
může stát, když se tohle m imoděčné či bez
myšlenkovité a zautomatizované jed n á n í ně
ja k poruší, posune. Pak bych je š tě natočila
ráda krátký kreslený film pro dospělé o sexu.
Veselý film , žádné porno nebo něco takové
ho, ale kom ické postřehy z té oblasti. Oba ty
film y budou mít délku prom ítání asi 8 minut.
Na „Cik cak" už mám podepsanou smlouvu
s akciovou společností Krátký film Praha.

Ve vašich film ech bývají prvky černého
humoru, zabíhající někdy až do hororu.
Odkud se berou?
N ejtěžší na film u je vždycky vymyslet ho.
Nad tím strávím třeba i rok. Ne ovšem rok
so u sta vn é p rá ce, p ro to že m ezitím dělám
množství jiných věcí. Učím film ařinu na vy
Líbí se vám v Americe ?
soké škole, cestuji. To vymýšlení ale zabere
V
březnu jsem byja v USA čtrnáct dnů, týveškerý volný čas, často se nad tím i dost
den v Los Angeles a týden v San Franciscu. trápím, než nápad začne dostávat podobu,
Byl to p ro mne šok z té m nohosti národů jakou bych si přála. Chtěla bych - a doufám,
a národností, žijících tady spolu, vše se mi že se mi to i většinou daří - aby mými film y
zdálo na první pohled nádherné a zajímavé. prostupovala vždy lidskost, jakési čapkovské
Při druhé návštěvě, p o d sta tn ě delší, už le člověčenství, které by přineslo nakonec, přes
ccos vidím i kriticky. Když člověk nezná p ří všechny ty prvky, o kterých se zmiňujete, po 
liš prostředí, neví, co je bezpečné a co ne. zitivní vyznění. Rýpnout a pořádně šťouch
Vlastně se tu i trochu bojím a nemohu se ani nout do dřímajícího maloměšťáčka si ale ne
svo b o dn ě pohybovat, p ro to že vždycky jd u odpustím nikdy, p ro to že jse m v p o d sta tě
s někým, jed em e někam autem atd. Takže satirik. Selanka by m ě nebavila v životě, na
sp íš mám pocit pozorovatele než účastníka tož v mém film u! Nechci ale, aby moji „ hrdi
dění. Ale jsem moc ráda, že tu žijí Češi, není n o vé" byli zlí. A nechávám je nakonec na
mi tu proto smutno, pro to že já jsem jin a k cházet to, co jim chybí - lásku.
v podstatě člověk pom ěrně domácký. A cítím
M ic h a e la P a v lá to v á se n a r o d ila
se m ezi nim i dobře. D oufám , že z pobytu
v Americe vytěžím p ár nápadů, leccos si už 27. února 1961 v Praze, kde žije a pracu
promýšlím.
je. Po absolvování Vysoké školy um ělec
*
koprům yslové v Praze (1980) pracovala
Chystáte nějaký nový film?
jako animátorka v pražském studiu „B ra
Připravuji film s pracovním názvem „Cik tři v triku“. V letech 1981 až 1987 studo
cak", o tom, ja k m ají lidé, aniž by si to uvě v a la na A k a d e m ii v ý tv a r n ý c h u m ě n í
dom ovali, za u to m a tizo va n é u rčité pohyby v Praze a hned její absolventský krátký
nebo i chování. Inspiroval mne k tomu vlast kreslený film „E tudy z alb a“ j í vyn esl
n í zážitek z Prahy. Jednoho dne jsem po sní 1. cenu na přehlídce ANIMAFILM v Čes
dani odešla z domova učit do školy. Cestou kých Budějovicích.

Česko-anglický

SLOVNÍK IDIOMŮ
a ustálených rčení metaforických,
obrazných a lidových
Po Anglicko-českém slovníku idiomů vychází česko-anglická verze, která je určena především potře
bám a požadavkům uživatelů aktivních, kteří anglic
ky nejen mluví, překládají, ale i píší, popř. vyučují.
Oba tyto slovníky jsou unikátní tím, že jsou to vů
bec první slovníky tohoto druhu a nemají je ani země
s mnohem příznivějšími vydavatelskými možnostmi.
Česko-anglický slovník je zároveň podrobným rejstří
kem slovníku anglicko-českého.
Cena činí 41 kanadských dolarů včetně poštovného. Do USA a jiných zemí
činí cena 40 US dolarů, rovněž včetně poštovného. Knihu obdržíte obratem po
zaslání peněžní poukázky (money order) na adresu:
Břetislav Kroulík, 30 Teesdale Plače, # 2008,
Scarborough, Ont., Canada, M1L 1L2

ÚVAHA

Bol rozpad ČSFR
N EVYH N U TN Ý?
.P o s tk o m u n is t ic k ý
vývoj
býva
sprevádzaný - ako ukazujú fakty - celým
radom p rob lém ov, z ktorých m nohé sú
z r e p e r to á r u sp o lo č e n sk ý c h ú ch y lie k .
Sem p atři aj sep a ra tizm u s a agresívn y
n a cio n a lizm u s. B olo však n ev y h n u tn é,
aby sa táto skutočnosť sp red m etn ila do
rozpadu ČSFR? Alebo: skrýval sa za rozpadom Č eskoslovenska aj nějaký iný, či
„objektívne nevyhnutný1* proces?
Skůr než na uvedené otázky odpoviem ,
ešte niekoTko slov k východiskám m ójho
nazerania na problém.
Po prvé: Postkom unistická transform ácia je proces sm erujúci z m arazm u, a nie
naopak. Fakt, že jej súčasťou sú aj drámy
v každodennom živote [udí, strata zaběha
ných stereotypov, rast náročnosti podm ienok živ o ta, ale tiež obm ěna p o litick ý ch ,
ekonom ických a kultúrnych elit, účtovanie
za minulost' a podobné, je prirodzené a patří
k veci.
Po druhé: Ideologick á blízkost' kom u
nizm u a n acio n a lizm u n esp o čív á ani tak
v tom, aké heslá vystavujú ich vyznávači na
oči veřejnosti, ale v tom, čo odmietajú. Obe
ideologie odm ietajú dem okratický a dialo
gický přístup k riešeniu spoločenských pro
blémov. Fakt, že sa niekto cíti byť súčasne
Slovák, Žid, Čechoslovák a Európan, interpretujú bez zaváhania: Je to zlý Slovák!
Po tretie: A kákolvek n enásilná zm ěna
režim u je sprevádzaná rýchlym prezliekaním kabátov starých mocenských elit. Bolo
až zarážajúce, ako rýchlo sa například na
Slovensku z niektorých aktivistov kom unis
tického režimu stali nacionalisti. Motívom
tu však nebola ani tak ideologická blízkost
komunistického a nacionalistického videnia
s v ě ta , ak o p o tř e b a z a c h o v a t’ si v p ly v
a hm otný životný Standard. N apokon, je
všeobecne znám e, že nebyť m im osúdnych
rehabilitácií (reštitúcií a podobné), jediným
skutočným ašpirantom na vstup do světa
velkého podnikania boli zazobanci kom u
nistického režimu. Nikto iný kapitálom ne
disponoval.
Č eskoslovensko sa však nerozpadlo len
preto, že postkomunistická transformácia je
ťažká a dramatická. Nerozpadlo sa ani preto,
že staré politické elity dezertovali k bývalé
mu nepriateíovi. A už vonkoncom sa neroz
padlo preto, že iba takto bolo možné uspo
k o jit' e m a n c ip a č n é sn a h y s lo v e n s k é h o
národa. Tvrdím, že Československo sa roz
p ad lo aj pre n ad rad zo v a n ie ú čelo v ej (či
pragm atickej) politiky nad snahu pochopit
požiadavky a problémy toho druhého. Roz
padlo sa aj pasivitou, chybami a neprezieravosťou mocných. Nepochybujem o tom, že
s odstupom času sa začne táto katastrofická

ko-slovenských vzťahov vložila už neprezieravosť ponovembrových politických lídrov
na Slovensku. V ed sa stačilo len pozorné
porozhliadnuť po strednej a východnej Európe, aby bolo jasn é, že nacionalistickým
tendenciám nem ožno čeliť ústupčivosťou
a strkáním hlavy do piesku.
Na začiatku nešťastného sporu o názov
republiky stál Václav Havel a jeho prezentácia unáhleného a nedobře připraveného ná
vrhu. Slovensko vnímalo rozhodnutie federálneho parlamentu ako výsměch, zahraničie
ako vtip, Čechy ako gesto voči infantilnej
potrebe Slovákov. Pred Slovenskou národnou radou došlo vtedy k prvým demonštráciám slovenských nacionalistov. Fakt, že sa
prvý česko-slovenský spor po novem bri
1989 odohral právě kvóli názvu republiky
a že sa v jeho centre ocitla právě najcharizm atickejšia postava ponovem brových
mocenských struktur, nemožno dnes hod
notit' inak, než ako chybu.
Velmi výrazným spůsobom přispěl k radikalizácii politickej scény spůsob, akým sa
„očisťovala" spoločnosť od tzv. „starých štruktúr". Například lustračný zákon postihol
takm er výhradně agentov tajnej policie. Bez
ujm y ostali nom en k latú rn e kom u nistické
epizóda v dějinách Čechov a Slovákov mý- kádre a kmeňoví pracovníci Štátnej bezpeč
tizovať a heroizovať. Súhlasím však s názo- nosti so špecializáciou na vnútorného neprirom Vladimíra Svatoňa, pod Ta ktorého „Dě atela. V úplnom pokoji sa mohli venovať
jinná st je stejně jako všednost opakem mýtu, nacionalistickej propagandě, pričom im výje výsledkem zám ěrné lidské činnosti, vášní datne pom áhala časť ich obětí - spolupraa zájmů, neuskutečňuje se v n í věčný řád covníkov Štb. Ilusťráciou může byť rola Já 
kosmu (přírody i společnosti), ale vítězí v n í na Budaja či A rpáda M atějku pri rozpade
hrubá moc. Svět není prolnut harmonickým Veřejnosti proti násiliu a vzniku Hnutia za
řádem, je p rostě takový, ja k je j zformovala dem okratické Slovensko, vplyv Rádiožurkrutost a síla ." (Iniciály 4/1991, s.l). Nie- nálu S lo v en sk éh o ro zh lasu pri esk alácii
„protifederálneho" napatia a podobné. Pod
korko celkom konkrétných ilustrácií:
V
predv o leb n o m pro g ram e V eřejn o sti statnou však ostane skutočnosť, že to boli
proti násiliu sa pred volbam i v roku 1990 právě diletantský uskutočnené lustrácie
objavili form ulácie, ktoré v oblasti štáto- a nekvalitný lustračný zákon, čo zjednoprávneho usporiadania otvorili dveře k pre- tili ponovembrovú opozíciu a na dlhý čas
sadzovaniu konfederatívnych prvkov (zvy- ohrozili prestiž a funkčnost' parlamentov.
šo v an ie su v eren ity rep u b lik o d o b eran ím A je tiež nesporným faktom , že to boli
kom petencií federálnym orgánom nad kri- právě iniciátoři rozpadu ČSFR, ktorí to
tickú hranicu, t. j. nad hranicu, pri ktorej by ho dokázali využiť.
V
predvečer schvalovania jazykového zá
ešte mohla byť federácia funkčná) a neskorším česk o - slo v en sk ý m k o m p eten čn ý m kona (jar 1990) Vladimír Mečiar na mítingu
sporom. K tomu třeba dodat', že Veřejnost' občanov, ktorí ho přišli podpořit' v jeho spo
proti násiliu bola najprofederálnejším poli re s ministrom vnútra, odmietol konfrontátickým zoskupením na Slovensku a akcen- ciu s nacionalistami v mene vlastnej popula
táciou národných prvkov vo svojom progra rity. Vtedy sa prem iér vlády za Veřejnost'
me „čelila" narastajúcemu tlaku Slovenskej proti násiliu prvýkrát dištancoval od vlastnárodnej strany a Křesťanskodemokratické ného politického zoskupenia a stal sa hovorho h n u tia. Čeliť tým to tlakom bolo však com militantnej časti slovenskej veřejnosti.
možné aj opačné - zvýrazňovaním občian- Ked som z tohoto mítingu odchádzal, počul
skeho charakteru spoločnosti a zdůrazněním som Tudí skandovat': „N ech žije M ečiar,
sk u to čn o sti, že b u d o v an ie fed era tív n e h o hanba VPN!“ Vládna koalícia (resp. VPN)
štátu sa nedeje na úkor suverenity republik, na S loven sk u sa vted y m ohla v zo p rief
ale v ich prospěch. S odstupom času možno vodcovskému principu a zabránit nástu
teda konštatovať, že časovanú nálož do čes pu nacionálneho populizmu. Namiesto to

FEDOR GÁL
Praha

ho presviedčala Mečiara, aby stiahol svo- ked bola dohoda na dosah ruky, Jan Kalvo
da zvrátil priebeh rokovaní rýdzim právnic
ju demisiu.
Ján Čarnogurský - ako premiér vlády Slo- kým purizmom. Zdálo sa mu podstatné, že
venskej republiky - v roku 1991 v rozhovore zmluvu budú signovať republiky a nie parla
pre Libération spomenul slovenská stoličku menty. Od tejto chvíle nebolo cesty spať a hviezdičku na nebi Európskych spoločen- tém a štátoprávneho usporiadania vplynula
stiev a sym bolicky tým vyjádřil politická do obdobia predvolebnej kampaně. Túžba
vólu určujúcu tvár vtedajšieho KDH. Uvie- ukončit' štátoprávnu disk u siu do konca
dol sice ako horizont pre realizáciu svojej prvého - dvojročného - volebného obdo
vízie rok 2000, ale lavina už bola spustená. bia sa u k á z a la ak o c h y b n á . H ek tick á
C elé ponovem brové obdobie na S loven  d is k u sia o p o ň a tí fe d e r á ln e h o š tá tu ,
sku sa paradoxně nieslo v duchu napátia o zmluvách medzi republikami, o kompemedzi konfesijným a národným konzer- tenciách, postupné splývala s mocenskými
vativi/.m om křesťan sk ých dem ok ratov a m b ícia n ii je d n o tliv c o v a p o litic k ý c h
a liberalizm ům V eřejnosti proti násiliu. stráň na úkor věcného riešenia. Absencia
D osled k om b oli n ielen sp ory o scen á r d o h o d do k o n ca v o le b n é h o o b d o b ia
ekonom ickej reform y či školskej a kul- v mnohom předurčila charakter povolebtúrnej politiky, ale aj uvolnovanie pries- ného p olitického sm erovania v krajině.
toru pre a n tireform n é a sep a ra tistick é A - to třeba zdůraznit' - tomuto finále predtendencie. Dnes je zřejm é, že šlo o spor ch ád zali dva m ilió n y p o d p iso v občanov
jalový a často aj osobný (katolíci versus Československa pod žiadosť o referendum.
evanjelici, prednovembrový katolicky diVáclav Klaus so svojou ODS vstúpil tes
sen t versu s lib erá ln í in telek tu á li a po ne pred parlam entným i v olbam i 1992 na
slovenskú pódu s tým, že posilní profederáldobné).
28.
októbra 1991 sa prezident Václav Ha ne a proreform né politické cítenie na S lo
vel vracal cez B ratislavu z cesty v USA. vensku. Nepripravil tým o hlasy ani komuProgram návštěvy obohatil o účasť na mítin- nistov, ani nacionalistov, ale profederálne
gu slovenských nacionalistov. Napriek to  a proreformné politické zoskupenia. Stratu
mu, že mal priebežné informácie o tom, akí p re s tiž e lib e rá ln y c h p o litic k ý c h h o d n ů t
Tudia sa tam zišli, vystúpil na tribunu a vy v tom čase ovplyvnila aj jalová snaha pravi
zval rozvášněný dav k dvom minutám ticha ce kvalifikovat' všetko nekonzervatívne ako
za tých, ktorí položili životy za spoločný Tavičové, ba dokonca kryptokom unistické.
štát. Takúto úlohu by nezvládli ani v zabě N e sc h o p n o st p r o fed e rá ln y ch a p rorehaných demokraciách. Nezvládli to, samoz- formných politických zoskupení postupo
rejme, ani účastníci tohoto mítingu. Slováci vat' koordinované předurčila ich volebnú
vzápatí vstúpili na titulné stránky českej porážku.
a světověj tlače ako národ nacionalistov,
N ajsilnejšie politické strany v Čechách
s ktorými sa jednoducho nedá. Fakt, že nie- (najma Občianska demokratická strana) po
kolko stoviek deviantov dokázalo vytvořit stavili svoju kampaň na rétorike bytostné
ta k ý to o b r a z S lo v e n s k a v z a h r a n ič í spatej s ekonomickou reformou a razantneji v Č echách, možno považovat nielen za šou politikou voči Slovensku. Zabudlo sa,
dósledok jedného chybného rozhodnutia, že prioritou, aj pre ekonomická reformu, je
ale aj za smutný ddkaz roly médií pri es- Státoprávně usporiadanie. Nie je náhoda, že
kalácii slovensko-českých nedorozumění.
účastníci predvolebných mítingov ODA či
Tesne pred zahájením predvolebnej kam ODS najnadšenejšie aplaudovali výrokom
paně v roku 1992 sa v Milovách konalo klú- o neústupnosti dalším slovenským požiačové rokovanie koaličných stráň k štáto- davkám. Vo veřejnosti sa postupné zakoprávnemu usporiadaniu. V kritickej chvíli, reňovala představa, že v případe volebné

Líbající soudce
W alter H ryciu k , d ev ěta p a d e sá tile tý
so u d c e z O n ta r ia , byl v T o r o n tu
o b ž a lo v á n a p r o h lá š e n v in n ý m
z p ř e č in u se x u á ln íh o o b tě ž o v á n í
(sexual harrasement). Podle rozsudku,
k terý v y p r a c o v a la so u d k y n ě Jean
M a c F a r la n d o v á , se je h o c h o v á n í
r o v n a lo
z n á s iln ě n í.
Soudkyně
M acF arlandová ve svém zdůvodnění
napsala: „Provinění soudce Hryciuka
p o d sta tn ě n a r u šilo je h o v e ř e jn o u
v á ž n o st a d ů v ěru a p r o to n em ů že
nadále vykonávat povolání soudce.“
Vyšetřování případu začalo tím, že si
p ro k u r á to rk a K elly S m ith o v á (3 0 )
stěžovala, že ji soudce dvakrát políbil ve
vstupní hale soudu a vsunul jí přitom
ja z y k do ú st. S o u d c e se b rá n il
vysvětlením, že ji políbil proto, že ji už

dlouho u soudu neviděl a měl radost ze
setkání. P rokurátorku polib ek šokoval
a zhnusil tak, že z toho onemocněla.
Poté se p řih lásila jin á prokurátorka,
Susan Lawsonová, která si stěžovala, že
ji soudce řekl, že ji vášnivě miluje a činil
jí návrhy.
Třetí stížnost podala soudní sekretářka
Kelly Anne Jamesová, která svědčila, že
v roce 1991 při předvánočním večírku jí
při tanci uchopil za dolní konec zad tak
silně, že ji odzadu strčil prst do pochvy.
Soudní znalec z oboru lidské anatomie na
přinesené kostře dokázal, že Hryciuk by
k tomuto výkonu musel mít prsty dvacet
až třicet centim etrů dlouhé. Přesto byl
Hryciuk odsouzen a bude muset odejít ze
s tá tn í slu ž b y . V rá tí se k p o v o lá n í
advokáta.
(iš)

ho víťazstva HZDS hrozí Čechám zo Slo
venska kom unistický virus a zastavenie
ekonomickej reformy.
Politické elity i médiá vytvárajú vzápStí
po vyhlášení výsledkov volieb v júni 1992
atmosféru nesúmeraternosti a nezlúčitelnosti politických rep rezentácií na Slovensku
a v Čechách. Táto propaganda sa však ne
zrodila len tak. Ak vyhrá na Slovensku Mečiar, štát sa rozpadne - vyhlašuje V áclav
K laus v R akúsku pol roka pred volbam i
(svedectvo o tomto jeho výroku podal M ar
tin Porubjak, v tom čase předseda Občianskej demokratickej únie, koaličného partne
ra Klausovej strany). Úprimne povedané,
p sych ologick á p redpríprava na rozpad
ČSFR mala v mnohom racionálně jádro V ladim ír M ečiar a m ocenské struktury,
ktoré jeho volebné víťazstvo postavilo na
nohy, boli nedóveryhodné tak pre českú
veřejnost’ ako aj pre odborníkov. Zabud
lo sa však na dve veci: na fakt, že v dem o
kratických krajinách rozpadu spoločného
štátu predchádza referendum, a na to, že
nešlo o posledné vorby v oboch republi
kách.
Na z á v ě r ted a m ožno k o nštatovať, že
rozpad ČSFR je autorizovaný proces a že
jeho prezentácia ako čohosi nevyhnutné
ho je púhou snahou autorov vyhnúť sa
zod p ověd n osti za jeh o d ósled ky. A tie,
ako sa nazdávam, móžu byť fatálně.
P. S.: P ó vo d n á verzia textu bola tém ou
přednášky na konferencii Trnavskej univer
zity 11.11. 1993.
Foto archív

Nezávislý

Československý týdeník
vychází od dubna 1990.
Informuje o posledních událostech
v bývalé Československé republice,
kde má stálé dopisovatele.
Aktuálními články pomáhá čtenářům
vyznat se v labyrintu sociálních
a ekonomických změn.
Věnuje se nejen životu krajanských
spolků, organizací a církví
v Severní Americe, ale i obrodě
tradičních a zakládání
nových organizací, spolků a hnutí
v českých zemích a na Slovensku
a nesnadné obrodě těchto nám
drahých společností.
Navíc Malý oznamovatel,
Uvařte si s námi, křížovka, vtipy
a plná stránka sportu doplňují
pestrou paletu tohoto dvojjazyčného
čtrnáctideníku.O ukázkové číslo si napište
nebo zavolejte na:

Československý týdeník
26 Gruber Drive, Glen Cove
New York 11542, USA
(516) 674-9438 • fax (516) 671-3147
\ ______________________________________ /

OSUDY

Ne, naskočil jsem do vlaku za hranicemi
za Lanžhotem, tam, kde nejede tak rychle.
Tak jsem tam byl mnohokrát, nejčastěji jsem
převáděl lidi z Čech na Slovensko, kde bylo
přece jen bezpečněji.
Byl některý z těch případů výjimečný?
Bohužel ano. Bylo to někdy v roce 1944,
m ěl jse m p řevést ukrývající se m ladou Ž i
dovku k příbuzným na Slovensku. Vysvětlil
jsem j í přesně, kde a ja k bude muset nasko
čit a kde vyskočit z vlaku. Smála se, že jako
Pražačka, která naskakuje do tramvaje, to
lehce zvládne. Mohlo j i být tak osmnáct, by
la moc hezká, na jm én o si ale už nepam a
tuji.
Promiňte, že se ptám tak neomaleně, ale
kolik takové převedení stálo?
O
tom nikdy nebyla řeč, něco takového
m ě vůbec nenapadlo!
Zachraňoval jste těm lidem přece životy!
N o a? D oba byla vypjatá. Za takovou
službu se přece neplatí. B ii jsm e skauti a
Sokoli, vychovávali nás p o d le M asaryka,
naštěstí pro nás.
Riskoval jste přece svůj život.
Vždyť byla válka! Tehdy riskovala spous
ta lidí. Z ato po válce m i to v osvobozené
vlasti všechno spočetli: 11 let (od roku 1949
do roku 1960) v kom unistických lágrech,
nejdéle v Jáchymově.

urbanisty
JANA KLUSÁKOVÁ
Praha
Architekt Zdeněk Mlčoch* (narodil se ro
ku 1920 v Břeclavi), který už léta žije tr
vale ve Š výcarsku, má na vizitce svého
pražského bytu titul „urbanista“ . Díky je 
ho urbanistickým snahám jsm e se před
časem seznámili: pan M lčoch vyprovoko
val rozsáhlou rozhlasovou besedu na té
ma D oprava v Praze. N ahlédněm e a les
poň na chvíli do jeh o pestrých životních
osudů:
V mládí jste mnohokrát přecházel ilegál
ně hranice. Kdy a kde to bylo poprvé?
Když za války v B rně Němci popravovali
české studenty, m atka jednoho chlapce mi
svěřila, že j í jeden esesák slíbil synův život
za sto tisíc cigaret. Dala mi peníze, a já je š 
tě ten den odjel do Bratislavy, protože u nás
cigaret nebyly, kdežto na Slovensku ano a
navíc levné. N akoupil jsem dva kufry cigaret
a odjel na hranice Slovenska a Protektorá
tu. Na slovenské straně bylo Brodské, na na

ší Lanžhot a j á m usel p ře jít řeku M oravu
pokrytou ledovou tříští. Z kabátu a bot jsem
svázal uzlík. Ten jsem držel v zubech a oba
kufry jsem přenášel na ramenou. V polovině
ře ky u ž js e m b y l m ra ze m ú p ln ě z tu h lý ,
vzdychl jsem si, ale ja k jsem otevřel pusu,
balík se šatstvem mi vypadl do vody. Bylo to
někdy začátkem prosince, břehy byly příkré
a zmrzlé, kufry mi klouzaly zpátky... N ako
nec jsem se vrátil pro balík, ale našel jsem
je n kabát a musel jsem do Lanžhota bosky.
Tam bydlel spolužák, půjčil mi tenisky a já
pak dojel do Brna, odevzdal kufry s cigare
tami a šel se domů vypotit.
A co ten student? Zůstal naživu?
Ano, ten byl v pořádku.
Jak se jmenoval?
To nevím, ani jsem se o to nezajímal.
Riskoval jste život...
Ta matka byla zoufalá - a já byl chlap a
věděl jsem , že by to mohlo vyjít. Za tři dny
jsem už zase byl zpátky na Slovensku.
Zase přes řeku?

Vraťme se raději k tomu osudnému pře
chodu hranic.
Čekali jsm e na nákladní vlak, dívku jsem
vysadil napřed, pak jsem naskočit i s jejím
kufrem. Když vyskočila, zapom něla na od
středivou sílu, špatně se odrazila a při do
padu roztáhla ruce i nohy. A levou nohu str
č ila p o d v la k ... Jen tě ž k o si m ů že te
představit, ja k mi bylo. Dostal jsem příšerný
strach - a holka řvala jako tur. Musel jsem
j í nafackovat, aby zmlkla, protože na neda
lekém n á draží b yli esesáci. Z bytek šlachy
jem odřízl kapesním nožem, ránu ja k ž takž
zavázal a šel jsem hledat pomoc. Našel jsem
starého slovenského železničáře, toho jsem
se nebál, protože staří lidé bývali zpravidla
féroví. Pomohl mi s n í do vlaku a slíbil, že ji
odveze do nemocnice ve Skalici.
Nebál se převážet Židovku bez dokumen
tů?
O
dokladech ani o rase nebyla vůbec řeč.
Stalo se neštěstí a on pro stě pomáhal.
A co vy?
Naneštěstí se tam nachomýtl četník. A že
musím jít s ním. Nechtěl jsem utíkat, abych
neupozornil na tu dívku. Nechal jsem se te
dy zavřít do slovenské šatlavy a pak (dneska
Žasnu nad svou teh d ejší odvahou a silou)
jsem urval nohu od železné stoličky a zdolal
dveře z d v o jité h o o p lech o va n éh o prkna.
Zkrátím to - štěstí mi prostě přálo a nakonec
se mi podařilo vyskočit z druhého patra do
lů, pelášil jsem k řece Moravě, přeplaval ji
a dostal se do Brna.
Jak dopadla ta zraněná dívka?
V
nemocnici předstírala, že je Slovenka a
Že ztratila doklady, dala vědět příbuzným do

Bratislavy a ti si ji odvezli. Po válce jsem se
díky spletitým náhodám dostal do Belgie a
když jsem se v sedmačtyřicátém roce vrátil
do Prahy, vyhledala mne matka té dívky a
pozvala m ě k nim domů. Děvčeti amputovali
nohu až nad kolenem. Chodit mohla, ale s
protézou...
Vám ovsem tohle dobroružství nestačilo.
Pomáhal jste lidem do zahraničí i po „vítězném“ únoru, vzpomenete si na některý
případ?
Emigroval jsem, v Belgii mi poskytli poli
tický azyl a jedn o u m ě v Bruselu vyhledal
anglický důstojník s jakousi Polkou. J ejí tři
m alé děti se ocitly v Československu. Uká
zala mi dopis, v něm ž j í únosci vydírají a
prosila o pomoc.
Takže vy, em igrant, jste měl ilegálně jet
domů, vyhledat a unést do zahraničí děti,
které jste jakživ neviděl?
Takhle to nesmíte brát. Považoval jsem za
svou povinnost pomoci lidem, kterým Čecho
slováci ublížili. Odhodlal jsem se k akci, kte
rá mi dnes připadá málem fantastická. Veš
k e ré d o k la d y js m n e c h a l dom a, všech n y
hranice přešel pěšky a dostal se do Varšavy
k babičce těch dětí. Rodiče, kteří emigrovali,
doufali, že se budou moci pro děti vrátit, ale
už to nešlo. Babička mi sdělila, že děti jsou
schované u známých u Varšavy, takže ten vyděračský dopis z Čech byl jen pokusem zís
kat balík dolarů. Ačkoliv m ě ta dáma nikdy
předtím neviděla, nechala děti přivézt a dru
hý den mi j e svěřila. Byly to tři holčičky, čty
ři, pět a sedm roků. Tu nejmenší jsem nesl, v
druhé ruse zavazadlo a ty dvě se m ě držely

za kalhoty. Polsky jsem neuměl, tak jsm e si
moc nerozuměli - a navíc skoro pořád breče
ly. Jeli jsm e do Českého Těšína, tam vystou
pili z vlaku, přes řeku jsem je přenesl, dál
jsm e jeli vlakem do Prahy. Doufal jsem , že
se mi podaří prostřednictvím známých dostat
d ě ti do le ta d la na B ru se l. J e n že zro vn a
vstoupilo v platnost nařízení, že každé dítě
m usí mít pasovou doložku (nebyl jsem první,
kdo hodlal poslat děti bez papírů za rodiči,
kteří emigrovali). Odjeli jsm e tedy na Šuma
vu, kde jsem znal jednu cestu přes čáru, už
jsem tam někoho převáděl. Přijeli jsm e do
Srní, jenže tam byly zrovna úplné manévry,
p ro to že asi p r á v ě někd o utekl. Tak jsm e
stopli náklaďáček - jako že jsm e na výletě - a
vystoupili u Železné Rudy. Byl jsem tam prv
ně v životě, bez mapy, bez buzoly. Šli jsm e
nazdařbůh do lesa, orientoval jsem se jen
přibližně podle slunka.

nasedli na vlak a je li přes celé Německo na
Cáchy. Přechod v Mondschau jsem naštěstí
znal, taky tam bylo všechno jednodušší, p o 
hraničníci hráli večer ve své budce karty a
m oc b d ě lí n eb yli. Ty p o ls k é h o lč ič k y se
hrozně bály Němců, tak jsem se rozhodl, že
je přenesu přes hranici postupně... Šťastně
jsm e se dostali do Belgie.
Konec dobrý, všechno dobré...
Moment, to není konec! Protože jsem ne
d o d ržel term ín a nepodal žádnou zprávu,
rodiče d ětí nemohli tak dlouho čekat a odle
těli m ezitím do Am eriky. Ťak jsem se o ty
děti staral je š tě tři týdny, než pro n ě přijela
sestra od amerického Červeného kříže. Děti
se ode mne nechtěly hnout. Odvedl jsem je
do letadla, pak si šel ja ko pro cigarety - a
od té doby jsem je už nikdy neviděl.

A co jejich rodiče?
Ani ty jsem už neviděl. Ale matka mi p o 
Holčičky neplakaly?
Už si na m ě zvykly, ale došlo jíd lo i pití. slala prsten. Vím, že se jm enovali MalewicKdyž se setmělo, uložil jsem děti do sena v zovi a bydleli pak v New Yorku.
krmelci, lehl si vedle a sotva se rozednilo,
pokusil jsem se zjistit, kde jsm e. Na chvíli A kde jste se pak vzal zpátky v Č eskoslo
jsem měl pocit, že se nedokážu ke krm elci vensku?
Počátkem roku 1949 jsem dostal telegram
vrátit, že jsem zabloudil. Padlo na m ě zou
fa lstv í a hrůza, v nouzi nejvyšší jsem klekl Z domova, že je otec těžce nemocen. Koupil
na zem a modlil se. Uklidnil jsem se a pak jsem si dánský pas, je l do Vídně, ale nechtě
ja k o stopař Indián jse m šel po pošlapané li mi na něj dál československé vízum. Tak
trávě a zlámaných větvičkách, až jsem děti jsem prohlásil, že jed u přes Československo
našel. Byl to okamžik velikého štěstí a úlevy. do Švédská, nač vízum třeba nebylo, vystou
Večer toho dne jsm e se dostali do vesnice na p il jsem v Bratislavě, přestoupil na rychlík
něm ecké straně. Pohraničníci pak z hospody do Brna. O tci se m ezitím udělalo lip, tak
volali Američanům, ti přijeli, že nás odve jsem se radostně coural po ulicích, potkal
zou do uprchlického lágru. Řekl jsem , že se Věru Chytilovou, svou pozdější p rvn í ženu nejdřív s dětm i trochu projdu, rychle jsm e ale to už je jin á kapitola.

Swing na Smíchově
A m erick ý film S w in g K ids r e žiséra
T om m yh o C a rtera se po roce a půl
opět vrátil do Prahy, kde se na jaře ro
ku 1992 natáčel.
Scenárista Jonathan Feldm an posadil
děj filmu do Hamburku konce třicátých
let. P rávě tam v zn ik lo sv érázn é hnutí
m ladých lid í, k te ří o b d iv o v a li h u dbu
amerických big bandu a také na ni patřič
ným způsobem reagovali. Namísto pořa
dových cvičení v Hitlerjugend se scházeli
ve sw ingových kavárnách na tanečních
večerech, při kterých to vřelo.
Příběh není silnou stránku filmu. Josef
Skvorecký při jedné z návštěv Prahy film
popsal slovy: „Znáte to - Američani! Děj
nestojí za nic, ale nádherně tam tancujo u ! “
Sw ingové scény nacvičoval v Praze
s tanečníky z pražských klubů i z Evropy
černý choreograf Otis Sallid z New Yor
ku. Dva m ěsíce tvrdých tréninků byly
završeny deseti dny natáčení ve sm íchov
ském D om ě k u ltu ry k o v o p rů m y slu
a v karlínském hudebním divadle.
Snímek Franka Connora na zadní stra
ně obálky Západu přib ližu je atm osféru
natáčení skladby Sing, Sing, Sing (With
a Swing) v Praze na Smíchově.
(yst)

Mnoho povyku pro - paragraf?
Český Parlament, který stojí na žebříčku
popularity nejníže ze všech našich ústav
ních orgánů (ale proč by konečně měl být
parlam ent populární?) si nedávno pom o
hl ke skluzu o dalších pár příček. Schva
lu je n o v elu tr e s tn íh o z á k o n a , sc h v á lil
i kratičký p a ra g ra f 102 o han ob en í re
publiky a jejích ústavních orgánů (prezi
d en ta , v lá d y , p a rla m en tu a Ú sta v n íh o
soudu) s možnou sankcí trestu odnětí svo
body až na dva roky. Tedy - přesněji ře
čeno tento paragraf neschválil, ale nesou
hlasil s jeho vypuštěním ze zákona, což je
drobný ro zd íl. A n astal k olotoč hodný
lepší věci.
Prezident Havel uvažoval, zda má novelu
podepsat, politikové i novináři probírali těch
pár řádků ze všech stran, premiér Klaus pro
hlásil, že nemá pocit, že by jej někdo hano
bil, zatím co Sládkovci se svým obvyklým
nedostatkem soudnosti se nechali slyšet, že
to je namířeno proti nim... Pan prezident na
konec celou z ále žito st vyřešil eleg a n tn ě,
k d y ž n o v elu tre s tn íh o zák o n a p o d e p sal
a současně podal podnět k Ústavníniju sou
du, aby přezkoum al, nakolik je sporný text
v so u lad u s Ú stav o u . S h le d á -li Ú stav n í
soud, že tu je rozpor, může paragraf zrušit.
Poplach utichl, otázky zůstávají.
Tou první je, zda vůbec takový paragraf
potřebujeme. Nutno přiznat, že za „stodvojku“ se prakticky nikdo otevřeně nepostavil.
Jen tu a tam zaznělo upozornění, že podob
né ustanovení platilo i v právním řádu první
republiky a že i demokratický stát potřebuje
určité pojistky. Argumenty, které zaznívaly
z mohutného tábora odpůrců, měly v podsta
tě jeden leitmotiv: tento paragraf by měl ze
zákona zmizet, poněvadž je zneužitelný.
A tady jsm e u druhé a vlastně mnohem
závažnější otázky. O dpověd na ni se dotýká
samé podstaty, to jest důvěry v demokratic
ký charakter našeho státu a jeho institucí.
Obávám se, že jako v mnoha jiných situa
cích, které jsm e prožili a prožíváme od listo
padu 1989, se spíše obracíme do minulosti,
než abychom se orientovali na současnost
a časy příští. Jelikož byl paragraf o hanobení

Jenže to flagelantství, obávám se (nikoli
osobní, neboť - všimněte si třeba při hospod
ských nebo tramvajových řečech - osobně je
každý druhý Čech králem), k nám patří jako
republiky v dobách rudé vlády zhusta použí noha k ponožce. Snad by nám jazyk upadl,
ván, přičemž prakticky vždy šlo o zneužívá kdybychom jednou jen tak z ničeho nic řek
ní, dedukujem e, že by tak tomu mohlo být li, že jsm e rádi, že jsm e Češi (zajímavé - od
M oravanů to člo v ěk přece je n občas za
i nadále. Nevěříme prostě soudům.
Souhlasím s tím, že tato nedůvěra je lec slechne) a že ta naše země je fajn i jinak než
kdy oprávněná, ale týká se jiných než poli jen v textu státní hymny. Ví Bůh. máme-li
tických okolností. Soudy rozhodují liknavě, strach z toho, abychom nebyli osočováni
pom alu, ne vždy přesně. Při nejlepší vůli z nacionalism u (i když Češi dokázali být
však nenacházím jediný případ z poslední pěkní nacionalisté - kdo nevěří, ať zapátrá
d o b y v y slo v e n ě p o litic k é h o p ro c e s u . v našich dějinách například druhé půlky m i
A i kdyby je to stokrát nevylučovalo v bu nulého století), nebo je-li to projev jakési
doucnu: dopustím e-li vznik situace, která národní střízlivosti a nechuti k velkým slo
umožní politické procesy, pak si buďme jis  vům i velkým citům. Na druhé straně přitom
ti, že se krásně dají pořádat i b e / paragrafů dodnes Slýcháme, a zdaleka ne vždy jen iro
0 hanobení. Ostatně se domnívám, že p o li nicky a zdaleka ne vždy v tak jednoznačné
tik, který by nyní chtěl kohokoli žaloval podobě, že ,,co je české, to je hezké". Ať ten
podle paragrafu 102, by spolehlivě spáchal rozpor vyřeší politologové, já se na to necí
tím.
politickou sebevraždu.
Předpokládám, že na základě předchozích
Vlohu jen dedukovat. Když si tak probe
ru výuku historie od základní po vysokou
řádků mě nikdo n ebude považo v at /a /.a
stánce potřeby tnlt v zákoně „hanobení" - školu, jíž jsem prošla jako většina občanů
jen jsem se pokusila podívat se na věc z dru v le te c h , kdy na h is to ric k é m ap ě b y la
hé strany. Počítám s tím, že všechno půjde spousta míst bílých a spousta natřených j i 
normální cestou, to jest že Ústavní soud pa nou než skutečnosti o d povídající barvou,
ragraf zruší.
dospívám k závěru, že ať si to připustíme,
I
pak tu ovšem zůstane má třetí - a nejdůnebo ne, stále jsm e poplatní falešném u vi
ležitější - otázka: co to je, k čertu, za lidi, dění vlastní minulosti. Sugerovali nám hr
kteří jso u ochotni hanobit svou vlast (od dost na něco, co si to nezasloužilo, a snažili
ústavních institucí včetně prezidenta nyní se znechutit - pokud to vůbec nezapřeli abstrahuji, protože to je záležitost odvoze věci, které nám slouží ke cti. Orwell by ve
ná). Pamatuji si, stejně jako celá moje gene lice dobře věděl, o čem mluvím: „Kdo ovlá
race, z minulosti četné pocity hanby za ten dá minulost..."
či onen projev předchozího režimu - od neú
Jestliže se nám dnes naše m inulost po 
časti na olympiádě v Los Angeles po dodáv stupně vrací se vším všudy, najdem e v ní
ky zbraní nejméně důvěryhodným režimům m ožná zdroje národní hrdosti, které jsm e
světa. Pocity hrdosti byly naopak výjimeč netušili. A v každém případě je na nás, aby
né, týkaly se tu a tam nějakého sportovního chom nové zdroje vytvářeli dnes a hned.
nebo uměleckého úspěchu. Kromě krátkého Dokážeme-li to, pak může paragraf o hano
období jara 1968 se trvalejší pocit hrdosti bení repu b lik y v trestním zákoně zůstat,
objevil až v souvislosti s listopadem 1989, protože krom ě patologických osob nikoho
1 když nikoli jako setrvalý stav. Nicm éně nenapadne ji hanit.
jsem přesvědčena, že za poslední čtyři roky
A pokud to nedokážem e, pak nám Pán
máme spíše důvody se cítit přinejm enším bůh pomoz - žádný paragraf to za něj nedo
občansky hrdě, než flagelantsky.
káže.

ALENA SLEZÁKOVÁ
Praha

VINA DOKTORA POPOVIČE NEPROKÁZÁNA
D r. M ik u láš P o p o v ič, bu n ěčn ý b iolog
pracující se světoznámým virologem Ro
bertem Galiem, byl obžalován před čtyř
mi lety z publikování nepravdivých vý
sledků vědecké práce.
Nepravdivá reprezentace vědeckých vý
sledků je poměrně častá v některých vědec
kých institucích, kde jsou vědci pod neustá
lým tlakem a vyžadují se od nich neustále
nové objevy. Mikuláš Popovič, který přišel
do USA z Československa na konci sedm
desátých let, po roce 1980 působil v Ústavu
národního zdraví (NIH) v Bethesdě v Marylandu. Spolu s Robertem Galiem v té do
bě publikovali v časopise Science čtyři sdě
lení, ve kterých popsali izolaci viru HIV,

P opovič byl v y šetřo v án o d d ěleně od
Galia a jeho řízení a výslechy trvaly něko
lik let. Nakonec bylo zjištěno, že jediné
konkrétní provinění zavinila jeho nedosta
který způsobuje AIDS. To byl jeden z nej tečná znalost angličtiny, kvůli které Miku
významnějších objevů desetiletí.
láš Popovič nepřesně formuloval některé
V
roce 1989 byl spolu s Robertem Galvěty v uvedených publikacích. Tyto cel
iem obviněn, že si přisvojili výsledky fran kem nepatrné omyly stejně nezměnily nej
couzských virologů z Pasteurova ústavu, důležitější výsledky, které Gallo a Popovič
k te ří tak é iz o lo v a li v iru s, z p ů so b u jíc í uveřejnili. Nyní má Gallo projít podobným
AIDS, a nazvali jej LAV. Oba viry jsou procesem.
prakticky totožné. Obvinění začaly vyšet
Popovič nem ohl po dobu vyšetřování
řovat dvě instituce: Kancelář pro vědeckou najít v USA zaměstnání a nyní pracuje ve
integritu NIH (OSI) a Kancelář pro integri Stockholm u. V současné době žádá, aby
tu výzkumu při federální vládě ve W as mu byl vyplacen zpětně plat za čtyři roky
hingtonu (ORI).
a doufá, že ho NIH přijme zpět.

PETR ŠMÍD
Ottawa

PŘÍLOHA ČASOPISU ZÁPAD
Č le n s tv o o r g a n i s a c e z á l e ž f v r u s k ý c h e m i g r a n t e c h ,r o z p t ý l e n ý c h
po r ů z n ý c l ^ ^ ^ t e c i ^ ^ v ^ o v ý c h * Č in n o s t o r g a n i s a c e j e s t n a m íře n a
p r o t i 'b o l š ^ f ^ é m iH tu s k i^ P V ' S e ^ o ^ ^ p v e n s H s e ^ * a n i m i t r o p o l i t i c J ^ ^ ^ z á l e ž : ^ B s t í ^ B T m á M i V V ^ ^ e s t ^ f c v ^ |M 6 v é ^ p M I I < M L p o d p o 
r o v á n a i f in a n č n ě r e p u b l i k á n y a č s l * n á r o d * s o c i a l i s t y »

dlouhá přes půlstoletí
VLADIMÍR BYSTROV

K masovému odvlékání československých občanů ruského a ukrajinského původu docházelo těsně po druhé
světové válce za plného vědomí vlády prezidenta Beneše. Ze studia pramenů, výpovědí pamětníků a z materiálů
postupně odkrývaných archívů je zřejmé, že o zájmu na revanši Sovětského Ruska vůči emigrantům z bývalé
Ruské říše, kteří nalezli azyl a později i domovské právo či občanství v Masarykově Československu, věděla
a mlčky ji trpěla nejen vláda poválečné republiky, nýbrž i naše politické kruhy z druhé poloviny třicátých let
i exilová vláda v Londýně. Hanba a ostuda za vydání nejen politických uprchlíků, ale dokonce i vlastních občanů
cizí mocnosti tak padá v tomto případě na bedra ještě nekomunistické vlády a tedy československého státu vů
bec. Pojmenovat tento historický fakt a dosáhnout jeho veřejného uznání si dal za cíl Výbor „Oni byli první".
Jedním z dílčích výsledků jeho práce je studijní materiál, zpracovaný pro potřeby filozofické fakulty Univerzity
Karlovy, který v upravené podobě otiskujeme.
I. Ruská pomocná akce
Osud ruské* emigrace v meziválečném a bezprostředně pováleč
ném Československu odráží veškerou velikost i malost chápání u nás
- ale samozřejmě i v ostatní Evropě a vůbec ve světě - vůbec podstaty
problému vzniklého vítězstvím bolševické revoluce v Rusku.
Politická a sociální velkorysost tzv. Ruské pomocné akce2, bezpro
středně reagující na důsledky občanské války v Rusku, může vzbuzo
vat dojem, že naše tehdejší politická reprezentace i veřejnost správně
rozpoznaly ošidnost komunistického modelu společnosti a pochopily
nepřijatelnost antihumánnosti jeho nevyhnutelně totalitám! praxe. Roz
sáhlá humanitární akce přijetí ruských emigrantů byla však především
pragmatická. A nepochybně ji diktovaly zejména zcela utilitární poli
tické ambice, vyplývající z podcenění životaschopnosti bolševické dik
tatury a předpokládající, že po návratu nekomunistických sil v Rusku
k moci dojde k efektivnímu zhodnocení politických i ostatních investic,
vložených do azylu poskytnutého ruské emigraci3.
Přijetí ruské emigrace mělo tedy především politický rozměr.
Ovšem se stabilizací sovětského režimu se politické ambice duchov
ních otců Ruské pomocné akce rychle vytrácely a ruští emigranté záhy
přestali být středem pozornosti. Ještě sice přežívaly zbytky ekonomic
kých zájmů spatřujících počátkem dvacátých let v ruských emigrantech
také možnost získání odborné pracovní síly pro naše expandující ná
rodní hospodářství - šlo jednak o zemědělské pracovníky a jednak
0 mladou emigrantskou inteligenci absolvující již vysoké školy u nás.
Ale politický rozměr ruské emigrace začal stále více vadit.

II. Vývoj vztahu k bolševickému režimu
Evropská společnost - samozřejmě československou nevyjímaje byla očividně zaskočena agresivní' vitalitou komunistického státu a zce
la oportunně se ohlížela po platformě, na níž by s ním koexistovala,
1 za cenu obětování varovné pravdy o násilném antihumánním charak
teru organizace sovětské společnosti.
Živé memento ruské emigrace - navíc jako každé emigrace bolestně
rozrůzněné a něproduktivně polarizované - bylo postupně odsunováno
na stále vzdálenější kolej.
Vztah meziválečného světa k bolševickému režimu v Rusku se vyví
jel podle jednoduchého schématu:

1. ještě počátkem dvacátých let šok z brutálního snažení bolševiků
o získání moci v Rusku pod pláštíkem populistické sociální utopie,
2. ve druhé polovině dvacátých let kocovina z podcenění živné soci
ální půdy pro vítězství bolševiků,
3. koncem dvacátých let a ve třicátých letech hledání koexistence
s bolševickými vítězi bez ohledu na mravní výhrady k jejich praxi,
4. tváří v tvář nástupu nacismu v Německu účelové potlačení všech
dosud přetrvávajících mravních výhrad vůči bolševické diktatuře a vol
ba Sovětského svazu jako ze dvou totalitních zel přece jen toho vzdále
nějšího a ergo lepšího,
5. mravní kapitulace a spolupráce na image nyní již partnerského
Sovětského svazu jako možná opravdu varianty země budoucnosti4.
Uvedené schéma je samozřejmě zjednodušené. Ale i tak z něj vyplý
vá, jak se politický rozměr a posléze i sám fenomén ruské emigrace zá
hy staly nepohodlnými: kazily naší společnosti její představy o světě,
nehodily se do jejích záměrů a navíc připomínaly její mravní ústupky
navazováním koexistence se sovětskou diktaturou.

III. M ezi dvěma mlýnskými kameny
K přirozené nenávisti, kterou k ruské emigraci chovali českosloven
ští komunisté5, se tak postupně přidával pocit, že by ruští emigranté
ještě mohli zkomplikovat naši existenci v již tak dost složitém světě.
2ivot a veškerá činnost emigrace v Československu proto byly pozorně
sledovány bezpečnostními orgány. A pořizované zprávy o tomto sledo
vání a získaných poznatcích stále více zdůrazňovaly její nepřátelský
vztah k Sovětskému svazu.
Jen v archívním fondu prezídia ministerstva vnitra z dvacátých
a třicátých let je téměř dvě stě zpráv ěi informací o činnosti ruské
emigrace. Jde o policejní či důvěrnické zprávy ze schůzí a porad
jednotlivých politických, společenských či kulturních seskupení
a spolků, ale i o záznamy ze sledování jednotlivých osob, i o evi
denční seznamy všech emigrantů a souhrnná politická hodnocení6.
V
roce 1934 byla tato činnost již otevřeně označena sovětskou ter
minologií jako „kontrarevoluční"7.
Je zřejmé, že československá společnost byla stále méně ochotna na
slouchat informacím o antihumánní a zločinné praxi sovětské diktatu
ry, o likvidaci základních lidských práv v Sovětském svazu, o pošlapá
ní náboženství v Rusku, o znásilňování národů a národností bývalé

Ruské říše, o Potěmkinových vesnicích sovětského neefektivního plá
novaného hospodářství, o pracovních táborech na Sibiři a o statisících
zatčených, o pronásledování ruské a ukrajinské inteligence či o krva
vých čistkách v Rudé armádě. A ruská emigrace se jí stala při námlu
vách s velkým sousedem na východě přítěží.
K zásadnímu zlomu však došlo až po německé okupaci Českoslo
venska.
Příslušníci ruské emigrace se po dvou desítkách let totiž znovu ocitli
v dramatické situaci - tentokrát však s ještě méně východisky než tehdy
na prahu dvacátých let. Na jedné straně již byli příliš těsně spjati s ide
ály Masarykova humanismu a demokracie, než aby mohli být využiti
v boji proti bolševické diktatuře v zájmu jejího pouhého vystřídání dik
taturou nacistickou, a pro Němce proto byli nespolehliví. Na druhé
straně jejich historická zkušenost jim nedovolovala sdílet naděje Čes
koslovenska a ostatní nacisty obsazené Evropy na svobodu, která by
přijela na tancích Rudé armády, a tím zase překáželi programu našeho
odboje - či konec konců celé myšlence protihitlerovské koalice8.
Důsledky tohoto postavení mezi dvěma historickými mlýnskými ka
meny byly pro ruskou emigraci tragické.
Němci, kteří v ruské emigraci správně spatřovali víc potenciálního
nepřítele než možného spojence, se okamžitě rozhodli pro její přísnou
kontrolu. Již 10. října 1939 sdělilo prezídium protektorátního minister
stva vnitra zemským úřadům v Praze a v Brně, že „ veškeré záležitosti,
týkající se v jakémkoliv směru ruské, ukrajinské a kavkazské emigrace
(ať už jednotlivců ať skupin) náležejí výlučně v obor působnosti Tajné
státní policie9, která jediná jest příslušná o těchto záležitostech rozho
dovat“ a „tamní úřad se proto poukazuje, aby všechny záležitosti, týka
jíc í se ruské, ukrajinské a kavkazské emigrace, bez prodlení postupoval
vedoucím míst Tajné státní policie (...) a aby tamní úřad se zdržel ja ké
hokoliv vlastního úředního jednání a rozhodnuti v těchto věcech. (...)
Také jestliže by při jiném úředním jednání došla k vědomí úřadu věc,
týkající se ruské, ukrajinské nebo kavkazské emigrace, budiž bez pro
dlení sděleno, resp. odstoupeno jmenovaným vedoucím místům Tajné
státní policie (...) Stejný postup nechť zachovávají též okresní a vládní
policejní úřady tamního správního obvodu. ‘' 1#
Ještě během téhož roku byl okupačními úřady také pořízen se
znam všech osob ruské národností v Čechách a na Moravě11 a zří
zen důkladný monitoring všech ruských emigrantských organizací
i činnosti řady předních emigrantů.
Vzápětí nato byla v Praze zřízena tzv. Ruská emigrantská ústředna
(Russische Vertrauenstelle) a později obdobná úřadovna pro ukrajinské
emigranty. Jejich posláním bylo de facto trvalé sledování podezřelých
emigrantů. Do jejího čela byl postaven z Berlína dovezený tzv. nenavrátilec - o tomto pojmu viz dále a v poznámce 26 - Konstantin Jefremov. Podle výpovědi kurátora Ruské emigrantské ústředny na praž
ském ú stře d í g esta p a A n to n ín a Ja ro sc h e , p řím o p o d říz en é h o
kriminálnímu radovi Heidemu, šlo o „poloúřední místo, podřízené [říš
skému - pozn.aut.] ministerstvu pro východní území", které mělo slou
žit k tomu, aby bylo „zaručeno bezvadné pozorování" emigrantů, „je
likož mnoho z nich bylo zaměstnáno na vedoucích místech v závodech
válečně důležitých, (...) nedůvěřovalo se jim a byli proto sledováni".
Podle Jaroschových slov „každý em igrant m usel p ři podchycení
ústřednou vyplnit dotazník, který obsahoval celý jeho životopis. Z ně
mecké strany se jim nedůvěřovalo. Nebyl také učiněn pokus získat je
pro německou věc. (...) Snahou směrodatných německých úřadů bylo,
aby nevznikla jednota v řadách tzv. ruské emigrace. “12
Mnozí emigranti byli dokonce záhy zatčeni gestapem a uvrženi
do německých koncentračních táborů. Velká část ruské emigrace zejména její politicky aktivní demokraticky výrazně orientovaní
příslušníci - uvízla v osidlech gestapa při rozsáhlé perlustraci
v okamžiku zahájení německého útoku na Sovětský svaz ještě hned
v ranních hodinách 22. června 1941; nacisté neponechávali žádné
nebezpečí nepovšimnuté.
Ti, kdo již splynuli s novým prostředím, dokonale ovládali češtinu:
měli české rodiny, někde už jejich děti ani neznaly jazyk otců, měli
české přátele, měli československé - a za okupace, tak jako všichni
ostatní obyvatelé, protektorátní - občanství, měli svá zaměstnání v čes
kých podnicích a úřadech, měli své obchody a továrny, byli mnohdy
zapojeni i do antifašistického odporu. Především však v ilegálních sku
pinách, které sdružovaly demokratickou inteligenci a bývalé příslušní
ky československých legií, působily na ministerstvech, magistrátech či
jiných úřadech státní správy a byly řízeny západními odbojovými cent
rálami. Pochopitelně, méně už mířili do řad komunistických odbojářů,
neboť dobře chápali, že tak jako Hitler není alternativou Stalinovi, stej
ně ani osvobození od fašismu pomocí sovětských zbraní není ničím ji

ným, než opět jen vymýtáním čerta ďáblem.
Demokratickou orientaci ruské a ukrajinské emigrace v Českoslo
vensku ilustroval i spontánní bojkot, jím ž později reagovala na tragic
kou ideu Vlasovovy Ruské osvobozenecké armády, kterou podpořili
jen ojedinělí příslušníci krajně pravicových emigrantských seskupení.
Prosovětský oportunismus našeho odboje však zabraňoval porozu
mět slepé uličce, v níž se ruská emigrace ocitla, a její přetrvávající antibolševismus a neochota překonat ho byly tváří v tvář bezprostřednímu
ohrožení hrůzami nacismu a touze po ochraně ze strany třebas i Sovět
ského svazu proto považovány některými kruhy dokonce za nepřátel
ský akt.
„Zpráva o situaci ruské emigrace v tak zv. protektorátě", vypracova
ná patrně někdy během roku 1940 „vojenskou správou Národního vý
boru Československého v Paříži"13 začínala slovy: „Ruská emigrace
až do září 1938 byla názorově roztříštěna v mnoho zájmových skupin
s jedním však společným znakem: Nenávistí k bolševismu a více-méně
obdivem k Hitlerovi, jako úspěšnému a nesmiřitelnému jeho nepříteli".
A zdůrazňovalo se, že ruská emigrace „až na nepatrné výjimky naivně
věřila, že Hitler povalí bolševismus v R usku"1*. Poté zpráva sice široce
citovala německá opatření na izolaci ruských emigrantů v protektorátě
jako nespolehlivé skupiny, ale závěr přesto byl kategorický: „Z vylíče
ného je zřejmo, že ruská emigrace ve svém cetku selhala a že se dnes
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je v í jako živel nebezpečný a českému národu nepřátelský. Bude proto
nutno s n í bezohledně a tvrdě zúčtovat. “15
Vzápětí nato následoval i první konkrétní krok tohoto ‘zúčtování’:
jakmile materiály o Ruské emigrantské ústředně získala naše exilová
rozvědka, neváhala a okamžitě je předala sovětské straně. Štábní kapi
tán Tauer z obranné sekce 2. oddělení hlavního štábu, který tak 5. led
na 1941 v 17 hodin z pověření přednosty oddělení plukovníka generál
ního štábu Moravce „(krycí jm éno Mr. Erban)" na nejmenovaném
místě v Londýně učinil, zapsal poté do hlášení, že „Mr. Dorn" [krycí
jméno sovětského agenta - pozn. aut.] „z obdržených zpráv měl velkou
radost a řekl, že naše spolupráce má pro oba naše státy velký význam "
... a „že mezi SSSR a Československou republikou byly vždy ty nejlep
ší vztahy a že to uvidíme při mírovém jednání". K tomu Tauer pozna
menal: „Odpověděl jsem mu, že máme společného nepřítele, kterého
oba známe, nad čím projevil vřelý souhlas. “l6
Možná, že zarazí data citované pařížské zprávy i londýnské schůzky
- skutečně to bylo ještě před útokem Německa na Sovětský svaz a na
cistické Německo s bolševickým Ruskem vystupovaly jako spřátelené
země. Pro Němce to však nebyl dostatečný důvod, aby nepohodlnou
ruskou emigraci, která byla de facto nepřítelem obou diktatur, vydali.
Československá rozvědka, třebaže ještě vůbec nebyla jasná budoucí so
větská účast a strategie ve druhé světové válce, se toho však iniciativně
ujala místo Němců. A k hanebné roli, kterou sehrála při dezinformaci
sovětského vedení, mající za následek krutou čistku ve velitelském
sboru Rudé armády17, si tak připsala další neslavný bod.
Jiným příkladem tragického vyústění prosovětského oportunismu
byla aktivita po válce zadrženého obvodního inspektora protektorátní
policie Jaroslava Panenky, který vypověděl, že již „od roku 1938 (...)
pracoval v kruzích ruské a ukrajinské emigrace nalézající se v Praze
a tímto způsobem (...) poznal určité kruhy z řad těchto a obeznámil (...)
se s jejich podvratnou prací proti ČSR". Za okupace působil pak Pa
nenka v Ruské emigrantské ústředně a po příchodu Rudé armády podle
vlastní výpovědi asistoval všem prohlídkám kanceláří ústředny a bytů

jejích protagonistů, uskutečňovaných oddíly NKVD18.
ci Dobrovolnické armády. Nejmladšímu zadrženému bylo 23 let.
Soupis zadržených byl pořízen začátkem března 1993 petičním vý
Uvedené - i když zatím pouze ojedinělé a náhodně vytěžené, přesto
však dostatečně jednoznačné - dokumenty ukazují na neustále postupu borem „Oni byli první" a eviduje celkem 215 osob, ovšem pouze těch,
jící orientaci české společnosti na vyvržení nepohodlné ruské antibol- jejichž odvlečení rodiny nebo příbuzní ohlásili našim úřadům. Pamět
ševické, respektive antisovětské emigrace přes palubu.
níci připouštějí možnost odvlečení více než tisíce emigrantů. Úplná
Na jaře roku 1944 řekl československý prezident Edvard Beneš ve evidence je však zřejmě již navždy vyloučena - o citovaném seznamu
svém londýnském exilu anglickému novináři Comptonu Mackenziemu: viz ještě dále a v poznámce 34
„Měli bychom se mnohem více než dříve zajímal o vývoj sovětského
myšlení a oni by se měli stejně tak zajímat o vývoj myšlení českosloven
V. Neochotné procitání
ského. Během posledních dvaceti let byla největší část ruských politic
kých běženců soustředěna téměř výhradně v Praze, a po určitou dobu
Od nepochopení byl pak přirozený krok k rozpakům a nechuti vůbec
jsm e tam měli i ruskou a ukrajinskou universitu. Vychovali jsm e přes se zabývat tímto problémem.
čtyři tisíce těchto mladých ruských studentů, kteří byli téměř všichni
Dosud shromážděné dokumenty o tom vypovídají jednoznačně.
a priori protibolševiky. Dva tisíce z nich se nicméně vrátilo do Sovět
Již 30. května 1945 byl na ministerstvu zahraničních věcí učiněn
ského svazu jako lékaři, inženýři atd., aby spolupracovali na Stalinově záznam, že „byly hlášeny případy zatčení osob čsl. státní příslušnosti
pětiletce. A to byl jen začátek ... “1*
i cizinců s prosbou o vyšetření, kde se postižené osoby nalézají", a že
Pia fraus? Nebo prostě touha nevidět existující a vidět neexistující? podle sdělení ministerstva vnitra „jedině kompetentním v těchto věcech
V Benešových vystoupeních není mnoho tak povrchních spekulací se je st ministerstvo zahraničních věcí, které se může obraceti na sovětský
lživými argumenty.
zastupitelský úřad ve fo rm ě verbálních not a podobně".
K záznam u je však připojen tento závěr: „Pan stá tn í tajem ník
Dr. V. Clementis28 rozhodl dne 5. června 1945, že se v dané věci nemá
IV. Vydání
p rozatím v m inisterstvu zahraničních v ěcí nic podnikat; ad acta
Tomuto vývoji odpovídala pak vstřícnost, s níž se po vstupu Rudé 14. VII. 1945. “29
armády závěrem první poloviny čtyřicátých let do Československa set
Tři dny po tom, co komunistický státní tajemník rozhodl problém
kávalo úsilí o doplnění adresářů získaných od československé rozvěd- odložit ad acta, došla ministerstvu zahraničních věcí žádost náčelníka
ky o aktuální informace.
hlavního štábu československé branné moci div. gen. Bohumila Boč
Například v dopise Oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Morav ka30: „Stále se opakují případy, že na území republiky jsou orgány R.
ské Ostravě, zaslaném 28. června 1946 odboru pro politické zpravodaj A. zatýkáni a deportováni za hranice českoslovenští státní občané. Pro
ství ministerstva vnitra 1946, se potvrzuje, že „po příchodu Rudé ar sím o zakročení u velvyslance SSSR, aby ve smyslu 7. článku dohody
mády a členů NKVD do Mor. Ostravy dne 30. 4. 1945 byl těmto na mezi SSSR a ČSR31 bylo zajišťování a zatýkání čs. státních občanů za
jejich výzvu pořízen seznam všech v Mor. Ostravě bydlících a žijících staveno, a dále, aby ti kdož dosud byli zajištěni nebo deportováni, byli
ruských emigrantů a to podle kartotéky všech k pobytu přihlášených bez odkladu vydáni čs. bezpečnostním orgánům. “32
osob u zdejšího hlavního ohlašovacího úřadu a odevzdán k další slu
Bezprostřední způsob vyřízení této žádosti zatím není znám.
žební potřebě členům NKVD “,20
Bylo však zjištěno, že hon na ruské emigranty byl sovětskou
V
dopise odd.-V.-Státní bezpečnost - Ředitelství národní bezpečnosstran ou pojat neobyčejně široce: vedle sp eciáln ích jed n otek
ti v Praze zaslaném 12. července 1946 témuž adresátovi se nepokrytě SM ĚRŠ - viz poznámku 26 k předcházejícím u textu - a oddílů
hovoří o československých policejních úřednících, kteří byli 9. května NKVD se ho zúčastnily orgány kontrarozvědky 4. ukrajinského
1945 a později přidělováni sovětským zpravodajským orgánům, pátra frontu a některých dalších nižších armádních útvarů. Jen v Praze
jícím po ruských emigrantech21.
byla zřízena nejméně čtyři záchytná střediska pro zadržené (Dělo
Existují i osobní svědectví.
střelecká ulice ve Střešovicích, Karlovo náměstí na Novém Městě,
Inž. Jiří Kozel z Jihlavy napsal 14. ledna 1993 v dopise autorovi: nádraží ve Vršovicích a další).
„Mohu Vám osobně potvrdit, že jako člen revoluční spojovací služby
Dalším zaznamenaným dokumentem z tohoto období je „Záznam
MNV v Jihlavě jsem byl svědkem návštěvy důstojníka NKVD u velitele pro p. státního tajem níka Dra. V. C lem entise" ze 6. srpna 1945,
této RG (pozdějšího plukovníka StB Milana Moučky22). Vyžadoval oka v němž „oddělení 11/1 uvádí (...) přehled československých státních
mžité zjištění adres všech ruských emigrantů, kteří po r. 1917 se přistě příslušníků zadržených orgány NKVD na území ČSR, z nichž někteří
jsou ruské resp. ukrajinské národnosti. “33 Je v něm obsaženo 14 jmen
hovali do ČSR a je ště žijí. “23
Andrej Dragomirecký z Prahy napsal v březnu 1993 v dopisu auto a z toho šest příslušníků ruské emigrace.
V
té době však počet odvlečených dosahoval již nejméně 142 pří
rovi: „Ihned 9. května 1945, přesně ve třináct hodin, vstoupila do naše
ho bytu na M alé Straně, Újezd 30, lil. poschodí, sovětská GPU a v do slušníků ruské emigrace a nejméně 30 osob české národnosti34.
Zajímavé je zjištění, že třebaže obecně problém ruských emigrantů
provodu udavače gestapa a posléze estébáka m inisterstva vnitra
a samozřejmě člena strany KSČ pana B. odvlekla tato fašistická rudá naší společnosti překážel, únosy emigrantů sovětskými komandy přesto
soldateska otce do SSSR.
nebyly českým okolím jednoznačně schvalovány a spoluobčané za od
(Našli se samozřejmě i zrádci přímo z řad emigrace. Připomíná to vlečené nejednou nabízely garance:
„(...) Č. j. 12.622/11-1/45. Vasil VASILKYV, nar. 1894, ukrajinský
například Nikolaj Siněvirskij v knize SMÉRŠ [Rok v táboře nepřítele]:
„Připomněl jsem si Bendovu ulici. Tam je náš konspirativní byt. Něja emigrant z r. 1919, předseda senátu trestního krajského soudu v Ru
ký ruský emigrant nám bude předávat důvěrné informace. "2S Podle pa žomberoku, zatčen 19. dubna 1945 orgány NKVD a obviněn z proti de
mětníků šlo však především o příslušníky až teprve druhé a třetí vlny mokratické a proti sovětské propagandy a činnosti (...) Žádost doporu
emigrace, tzn. o tzv. nenavrátilce26, a jen výjimečně o emigranty první čuje Městský Národní výbor v Ružomberoku.
generace.27)
(...) Č. j. 16.038/I1-Í/45. Inž. Pavel KAŠKADANOV, nar. 1901, ná
Prosovětská orientace společenské nálady i oficiální politiky nepři rodnosti ruské, emigroval v r. 1926 z SSSR do ČSR. Po ukončeni studií
pouštěla, že něco jiného je právě poražený společný válečný nepřítel na technice, působil jakožto stavební inženýr. Čsl. státní občanství udě
a něco jiného všichni ostatní - ať už ideologičtí či odkudkoliv odjinud leno jem u a jeho manželce v r. 1938. Zatčen důstojníkem Rudé armády
přicházející - protivníci vítězného spojence. Euforický stav společen 9. VII. t. r. a nachází se ve vazbě v nádražní budově ve Vršovicích.
ské mysli nedovoloval uvědomovat si hanebné okolnosti a tragické dů Údajně neprojevoval ani politickou ani veřejnou činnost, o čemž jakož
sledky honu na ruskou emigraci, který před očima všech bezostyšně i o státní spolehlivosti zatčeného má dosvědčili k žádosti jeho manželky
uspořádala sovětská bezpečnostní komanda.
přiložené dobrozdání firm y inž. architekt V. Girsa v Praze a neověřené
Hon začal - podle dosud zjištěných informací - hned 11. května dobrozdánípodepsané majitelkou domu a spolubydlícím.
Č. j. 8.309/11-1/45. Inž. Vladimír PAS1ČNYK, nar. 1897, pravděpo
1945. Do konce května 1945 byli sovětskými bojůvkami zadrženi
nejméně 104 příslušníci ruské emigrace v Československu. V čer dobně ukrajinské národnosti, emigrant. Státní občanství čsl. uděleno
vnu přibylo dalších 31 osob a v červenci 7 osob. Zatím poslední roku 1930. Působil jakožto státní úředník. Politickou a veřejnou čin
nost prý nevyvíjel. Člen S1A35. (...) Zatčen orgány Rudé armády 26. V.
zjištěné zadržení se uskutečnilo 16. července 1946 (!).
Nejstaršímu zadrženému sovětskými komandy, knížeti Petru Dolgoru- 1945 snad na základě křivého nařčení. Posledně působil jakožto komi
kému, bylo 79 let. 26 zadržených bylo starších šedesáti let. Největší sku sař u Zemského Národního výboru v Praze.
pinu tvořily osoby ve věku od pětačtyřiceti do padesáti let, tedy v době
(...) Č. j. 8267/II-1/45. Konstantin MACHONIN, nar. 1895, národ
takzvané občanské války v Rusku dvacetiletí až pětadvacetiletí příslušní nosti ruské. Emigroval z SSSR v r. 1919 spolu s manželkou a rodiči.

A pozoruhodný byl závěrečný apel na sovětskou stranu, aby si uvědo
mila, že „neřešením této vážné otázky (...) dostává se vítaného materiá
lu skrytým reakčním, protidemokratickým a protisovětským živlům, kte
ré (...) p o ko u šejí se rozvíjeti skrytou propagandu ja k p ro ti Rudé
armádě a sov. státu, tak proti demokratické linii politiky čs. vlády, pou
kazujíce na je jí zdánlivou neschopnost přesvědčili sovětskou vládu
o nutnost uspokojivého řešení této otázky."
Leč tak daleko Clementis přece jen nehodlal jít a proto byl koncept
opatřen poznámkou: „ Vzhledem k rozhodnutíp. stát. tajemníka (...) za
tím AA. 14. 11. 45"**.
Podle svědectví pracovníka velvyslanectví ČSR v Moskvě v le
tech 1945-1949 dr. Vladimíra Vaško „oficiální protest nebo píse
mná nóta, ohrazující se proti protiprávnosti odvlečení českosloven
sk ý ch o b ča n ů a d a lšíc h o sob ze sv r ch o v a n éh o ú zem í
Československa, nebyly nikdy podány“ a vše zůstávalo „na úrovni
sovětskými orgány většinou ignorovaných (...) žádostí a několika
verbálních nót s příslušným aide-mémoire.”45
S argumentem antisovětského bumerangu se setkáváme ještě jednou
ve fonogramu ministra zahraničních věcí Jana Masaryka vedoucímu
našeho moskevského zastupitelství ze 4. ledna 1946: „Urguj definitiv
n ě odpověď ve věci propuštění zatčených čs. občanů a válečných zajat
ců české slovenské národnosti. (...) Faktu, že několik tisíc občanů ze
všech vrstev obyvatelstva bylo Rudou armádou zatčeno a vyvezeno za
hranice, a že opětovné intervence u sovětských úřadů zůstaly bez účin
ku, je zneužíváno politickou reakcí k protisovětské a protivládní propa
gandě. “46
Do konce roku 1945 se podařilo osvobodit a repatriovat zpět do
Československa 360-380 našich občanů, držených v sovětských in
ternačních táborech v Ratiboři, Katovicích, Krakově a Lvově47.
S nimi se podařilo vrátit i několika odvlečeným ruské a ukrajinské
národnosti48.
Vzápětí nato, 30. ledna 1946, sovětské ministerstvo zahraničních vě
cí potvrdilo československé straně, že k tomuto datu ještě „nachází se
v sovětských internačních táborech 750 československých občanů čes
ké a slovenské národnosti, z nichž 237 osob bude v nejbližší době odsu
nuto do ČSR a zbytek, t. j. 513 osob bude souzeno sovětskými soudy za
svou činnost namířenou proti SSSR. “ Naše ministerstvo zahraničních
věcí v této souvislosti ve zprávě pro politický kabinet ministra národní
obrany vyslovilo názor, že v těchto případech „jedná se patrně o činy
VI. Politické priority dr. Clemcntisc
takového rázu, na které se nevztahují ustanovení československo-sovětPotom však jako deux machina zaúřadovala vnitropolitická situace. ské smlouvy z 8. května 1944 “49 5®.
Na pořad dne se totiž dostala alespoň kauza odvlečených deseti tisíc
Vnitropolitická situace tedy nakonec donutila naše orgány zabývat
se alespoň kauzou odvlečených osob české a slovenské národnosti.
Slováků40.
18. září 1945 telegrafoval státní tajemník ministerstva zahraničních Ostatně příčiny jejich zadržení a odvlečení - kolaborace, nepřátelské
věcí dr. Vládo Clementis československému charge ďaffairs v Mosk chování či vyřizování osobních účtů nebo i obyčejná zvůle osvobodite
vě: „Intervenuj dl'a možnosti u Vyšinského za okamžité prepustenie lů - byly přece jen srozumitelnější. Kauza ruských emigrantů, kde pří
všetkých našich občanov, Slovákov i Čechov, zaistených orgánmi činy byly méně srozumitelné a pochopitelné, měly kořeny až v daleké
NKVD a odvedených mimo územia republiky. (...) Vysvětli Vyšinské- minulosti a spočívaly v politické mstě, navíc komplikovaná našim ak
mu41, že situácia je politicky neudržatelná, nakolko sa na Slovensku tuálním prosovětským oportunismem, na pořadu dne nebyla.
vie, že velká čiasť týchto zaistených sú osoby nevinné, ba sú medzi nimi
osvedčení komunisti, partyzáni, vojáci, ktorí boli udaní Gardistami, vyVII. Snaživost
dávajúcími sa za komunistov, (...) Tato situácia sa na Slovensku zneuží
vá podvratnými živlami pre znevažovanie autority vlády, lebo sa všeoPřitom problémy s ruskou emigrací na tom nekončily.
becne vie, že podlá československo-sovietskej z.mlúvy nemajú sovietské
Koncem roku 1945 a na jaře roku 1946 československý prosovětský
orgány právný podklad, najma po skončení vojenských operácií, k ta- oportunismus skládal další zkoušku věrnosti novému spojenci.
kémuto postupu. Agituje sa tiež voči mne osobné rozšiřováním zpráv,
Byla podniknuta rozsáhlá politická a bezpečnostní akce na zadržení
že zadržujem prepustenie zaistených, lebo je medzi nimi aj mnoho prí- a násilné vrácení na Podkarpatskou Rus jejích obyvatel, kteří ji opustili
slušníkov strany demokratickej. “42
poté, co byla Československem postoupena Sovětskému svazu. Česko
A o jedenáct dnů později Clementis spěšně sděluje předsednictvu slovenskou bezpečností byli zatýkáni a soustřeďováni do tzv. repatriačsboru pověřenců v Bratislavě, že pověřil „příslušné oddělení, aby ze se ních táborů na Letenské pláni v Praze, v Berouně, ve Vlašimi, v Jindři
znamů zaslaných (...) ze Slovenska a obsahujících přibližně 6000 jmen, chově Hradci a v Brně a odtud odváženi zpět do SSSR. Zároveň byli
byli vybráni občané slovenské a české národnosti a tento seznam v nej- sovětským orgánům vydáváni občané SSSR, odvlečení za války do Ně
bližších dnech" bude odeslán „národnímu komisaři Vyšinskému"*3.
mecka, nebo sovětští váleční zajatci, kteří se po válce snažili uchytit
Koncem roku pak vypracovalo ministerstvo zahraničních věcí do v Československu, aby se nemuseli vrátit do sovětské skutečnosti (řada
konce návrh nóty sovětskému velvyslanectví, v níž se upozorňovalo, že z nich, zejména mladé ženy, například přitom hledala - ale mamě - zá
„dosud nebyl sovětskými orgány řešen osud několika tisíc čs. občanů, chranu v manželství s českým partnerem). A pochopitelně šanci neměli
zatčených, zejména v prvních dnech po osvobození republiky, orgány ani dezertéři z Rudé armády.
Podle směrnice z 9. listopadu 1945 „za sovětské občany, podlé
Rudé armády a odvezených z čs. území na neznámé místo", přičemž
„pouze na Slovensku týká se to více než 5000 osob, z toho na 3000 Slo hající repatriaci" bylo „dle vysvětlení daného příslušnými sovět
váků a Čechů". Dále se v konceptu znovu objevila informace, že „čs. skými orgány pokládati: a) osoby sovětské státní příslušnosti, které
ústředním orgánům jsou předkládány doklady, potvrzené v mnohých před vypuknutím války s SSSR oficielně s platným sovětským ce
případech řadou spolehlivých svědků a shromážděním obyvatelstva stovním pasem z SSSR odcestovaly, třebaže cestovní pasy v době
v jednotlivých místech, z nichž vyplývá, že čs. občan orgány Rudé ar okupace nedávaly prodlužovali, b) osoby, které od počátku až do
mády zatčený a z čs. území odvezený byl čs. úřadům i místnímu obyva konce druhé světové války byly příslušníky SSSR a byly na zdejší
telstvu znám jako zcela spolehlivý z hlediska státního i politického". území dopraveny jakýmkoli způsobem, t. j. vypuzeny nebo zavleče

Čs. státní občan. Od r. 1923 profesor Obchodní akademie v Olomouci,
člen Sokola. Údajně projevoval vždy kladný postoj vůči SSSR a v do
bách něm ecké okupace zdůrazňoval svůj záporný postoj k Němcům.
(...) Zatčen 28. V. 1945 orgány Rudé armády. (...) K žádosti o interven
ci ve věci profesora K. Machonina přikládá jeho manželka dobrozdání
profesorského sboru obchodní akademie v Olomouci, Okresního Ná
rodního výboru v Olomouci, m ístního Sokola v Olomouci, jakožto
i dobrozdání podepsané velikým počtem jeho žáků.
(...) Č. j. 16.039/11-1/45. Řehoř ĎAČENKO, nar. 1896, ukrajinské
národnosti, odejel spolu se svou manželkou Ninou s ukrajinským um ě
leckým souborem do západní Evropy v r. 1919. Do SSSR se však již ne
vrátil. Působil v Československu na různých místech od r. 1932. Po
ukončení konservatoře spolu s manželkou co člen divadla v Olomouci.
(...) Zatčen 24. V. t. r. prý za udavačství. (...) Zatčen prý na udání jisté
ho Alexandra DARIUSE, tlumočníka NKVD, jen ž prý Řehoře Ďačenka
ani neznal. Strana přikládá prohlášení ředitelství českého divadla
v Olomouci, prohlášení soudce Dra. J. Juráše a prohlášení závodu
MILO, z nichž plyne, že udání o udavačství je bezpředmětné.
Č .j. 8534/11-1/45. lnž. Benedikt OSTROUCHOV, nar. 1893, pravdě
podobně emigrant ruské národnosti, čsl. státní příslušník, odveden 16.
V. t. r. jakožto tlumočník důstojníkem Rudé armády. Doposud se nevrá
til a je důvodné podezření, že byl zatčen. Vedení závodu Vaněk a Maržík není o jeho politické činnosti nic známo.
Autor záznamu pak v závěru vyslovil doporučení: „Ve všech uvede
ných případech nebyly dosud odeslány žádosti na Velvyslanectví SSSR
v Praze a považoval bych, pane státní tajemníku, Váš rozhovor s pa
nem velvyslancem Zorinem37 v těchto případech za nezbytný. ’’38
A - alespoň podle dochovaného konceptu - se zdá, že 11. sípna 1945
ministerstvo zahraničních věcí skutečně zaslalo sovětskému velvysla
nectví v Praze memorandum, v němž žádalo, aby osoby uvedené v při
loženém seznamu „byly vydány čs. soudním orgánům a nebude-li ná
m ite k se stra n y so v ě tsk ý c h p ř ís lu š n ý c h voj. o rg á n ů té ž spolu
s obviňujícím materiálem, který se případně nalézá v disposici sovět
ských orgánů", a v rozporu s citovaným hodnocením zadržených slibo
valo, že „zajištění čs. občané budou předáni k potrestání čs. národním
soudům, příslušným ve věci válečných zločinců, nepřátel, škůdců a ko
laborantů

ny za jakýmkoli účelem, po případě dobrovolně uprchly před ně v M oskvě intervence na příslušných místech. Za ty, kdo neměli čs. ob
čanství, ministerstvo zahraničních věcí bez zvláštních důvodů neintermeckým vojskem (...)“51
venovalo. ... Sovětské úřady zastávají vůči nim zřejmě jin é stanovisko
Jenže českoslovenští úředníci byli horliví.
„Dále pak prosím o pokyn, ja k postupovali proti ruským občanům, než k ostatním čs. příslušníkům české a slovenské národnosti, což již
bývalým válečným zajatcům, kteří přišli po světové válce do Čech a zdr plyne z toho, že zatím co tito jsou nyní hromadně propuštěni, ze skupi
žují se zde více ja k 20 roků, mnohdy s četnou rodinou, a kteří podali si ny býv. emigrantů se doposud až na 2-3 případy nikdo z SSSR nevrátil.
na základě příslibu práva domovského některé obce žádost o udělení Bude třeba rozhodnouti 1/ zda má být v jejich věci provedena zvláštní
československého státního občanství, “ napsal Okresní národní výbor intervence, 2 / a zda se má tato intervence týkati také těch, kteří sice
nejsou čs. příslušníky nic m éně žijí na čs. území již více než 20 let
v Novém Bydžově 9. dubna 1946 ministerstvu vnitra v Praze52.
Obdobné dotazy zaslaly rovněž další okresní národní výbory a veli a m a jí v ě tš in o u za m a n že lk y Č e šk y a j i c h ž d ě ti js o u č e sk y
telství SNB. Některé se však ani neptaly a rovnou upozorňovaly na vychovány. "6l
Provedení zvláštní intervence ve prospěch odvlečených ruských
každého Rusa nebo Ukrajince ve svém okrese.
%
Například Úřad okresního národního výboru v Moravském Krumlo emigrantů zatím žádný dokument nepotvrzuje.
Část těch, kteří byli československými státními příslušníky, byla
vě uvedl kromě jiných i Jefima Chašova, ruské národnosti, který
opustil SSSR (!) v roce 1916, i jeho českou (!) manželku Antonii roze však pojata do seznamu internovaných československých občanů, o je 
nou Filipovou, i Češku (!) Julii Kostřičkou, která nabyla ruskou státní jichž vydání byla sovětská strana požádána 14. srpna 1945; vyplývá to
příslušnost po zemřelém otci - válečném zajatci, i Filareta Oleziczu- z úředního záznamu na kolektivní žádosti 74 žen o pomoc při pátrání
ka, ruské národnosti, přišedšího do ČSR (!) 4. 5. 1917 a majícího již po osudu jejich odvlečených manželů, otců, bratrů a synů, zaslané mi
příslib domovského práva v Hrotovicích na moravskokrumlovském nisterstvu zahraničních věcí 27. července 1945: ,2- níže uvedených čs.
okrese, i Alexeje Kazmina, české (!) národnosti, opustivšího SSSR 10. s tá tn í o b ča n ia b o li p o ja tí do zo zn a m u in te rn o v a n ý c h p o d čj.
11. 1920 a od roku 1935 československého občana, i Stefana Kuczku, 151.336/46. Zoznamy odoslané Moskvě 14. Vlil. 46. "62
O globální řešení problému ale stále nebyl zájem.
ukrajinské národnosti, který opustil SSSR a přišel do ČSR v roce 1919,
A byly to opět komunisty kontrolované ministerstvo vnitra a Sbor
i Ivana Kolybelnika, který opustil SSSR (!) a přišel do ČSR (!) v roce
1915 a byl od ro k u 1945 če sk o slo v e n sk ý m o b čan em , národní bezpečnosti, které se snažily situaci zamlžit vznášením nezodi Margaritu Magdenkovou s jejím synem Jurajem, oba ruské národ
nosti, kteří opustili SSSR v roce 1922 a poté přes Šanghaj koncem dva
Sděluje se Vám, že v elv y slan ectv í
cátých let odjeli do Jugoslávie, odkud v roce 1944 uprchli do Čech,
i Iraidu Larch-Urodževičovou s matkou Annou a dcerou Tamarou
v Moskvě zařadilo Vaéeho manžela do seznánu
s jejím manželem, kteří prošli stejnou anabázi, i Simona Papuščáka,
internovaných československých občanů, o
ukrajinské národnosti, který opustil SSSR a přišel do ČSR v roce 1919,
Jichž pro p u štřn í žádalo poprvé v listo p ad u m. r.
i Kateřinu Hurtovou, Volyňskou Češku, která opustila SSSR a přišla
Od té doby 3 tále Jedná s příslušným i sovít*!čí
do ČSR před vánocemi 191853.
Podobně upozornily na Rusy a Ukrajince, kteří by podle jejich názo
mi úřady. Zatím byla propuštěna a s i tř e tin a
ru měli být repatriováni do SSSR, Okresní národní výbor v Uherském
všech internovaných, a lze d o u fa ti,ž e bude brzy
Hradišti54, velitelství národní bezpečnosti v Olomouci55, velitelství
docíleno stejného výsledků, i pokud se o sta tn íc h
stanice SNB v Rudoticích, okres Lanškroun56, a další.
Tato snaživost našich úřadů - jak je to u podobných iniciativních
našich občanů - tedy i Vašeho manžela - tý če.
udavačství obvyklé - kom plikovala však záměry sovětské strany
Jeho případný návrat sem neopomeňte h l á s i t ! .
a představitel Zplnomocněnce Rady lidových komisařů SSSR pro re
patriaci v Československu musel nejednou žádat naše ministerstvo
Za m in istra :
vnitra, aby „nebyli zasíláni do sběrných středisek občané z řad starých
emigrantů, kteří žili v Československu od roku 1918 do roku 1939, je 
jic h ž otázky budou řešeny S tá tn í komisí, zřízenou podle sm louvy
z 10. července 1946“s l.
Bohužel podrobnosti o činnosti uvedené komise se dosud nepodařilo
zjistit.
Pozornost však zasluhuje, že 4. července 1946 ministerstvo vnitra pověditelných otázek a spekulací, majících za cíl odrazení od eventuál
pod čís. j. Z/S-3495/82-4/7-46 zaslalo „Hlavnímu velitelství sboru ní bližšího zkoumání problému.
Charakteristický byl například připiš Ředitelství národní bezpečnosti
národní bezpečnosti v Praze, všem zemským velitelstvím sboru ná
rodní bezpečnosti, všem okresním velitelstvím sboru národní bezpeč v Praze zaslaný 12. července 1946 odboru pro politické zpravodajství
nosti" následující pokyn: „Okresní velitelství sboru národní bezpeč ministerstva vnitra, v němž se píše:
„(...) hlásím, že Ing. Měževikinov, nar. 19. 12. 1909 ve St. Spokojnanosti pořídí a předloží přímo m inisterstvu vnitra do I . srpna t. r.
seznam všech emigrantů z území SSSR, kteří se zdržují v ČSR od 28. ja Kubáň - SSSR, bez domovské příslušnosti, bez státní příslušnosti (...)
října 1918. (...) Datum hlášení bezpodmínečně dodržte. Za ministra: techn. úředník, pravoslavného vyznání, ženatý, posledně bytem PrahaStrašnice, V Olšinách 1124, byl zadržen ruskými zpravodaj, orgány již
škpt. Pokorný"58.
K čemu ministerstvo vnitra v čele s komunistickým ministrem Vác 25. 5. 1945. Po výslechu na ruském vojenském velitelství v Praze II.,
lavem Noskem59 tyto seznamy potřebovalo? Komu a čemu měly slou Černá ul. 13, byl dopraven společně s ostatními zajištěnými osobami
ruským vojen, velitelstvím do Vlašimi a zde 3. 6. 1945 bez jakéhokoliv
žit? Ochraně ruských emigrantů jistě nikoliv. Spíš...
výslechu propuštěn. (...)
Proti Ing. T. Měževikinovi není u zdej. úřadu známo nic závadného,
VIII. Krotká gesta
rovněž ve zdej. kartotéce nemá žádný záznam. To ovšem ještě není pl
Ještě rok trvalo než si československé úřady povšimly kauzy odvle nou zárukou, že jmenovaný nespolupracoval s Němci a nedopustil se
trestných činů, jelikož podle zdej. praxe ovládali ruští emigranti doko
čených ruských emigrantů.
V
té době byli však již všichni odsouzeni sovětskými soudy k tres- nale zákony konspirace.
K otázce zda není námitek proti intervenci, lze se těžko vyjadřovali.
tům odnětí svobody na deset až pětadvacet let či dokonce k trestu smr
ti. Řada již dávno podlehla útrapám a zahynula na neznámém místě Všichni ruští emigranti byli za okupace organisováni v t. zv. Vertrauenstelle, UNO63 a pod., někteří proto, že to německé úřady nařizovaly,
v Sovětském svazu60.
Poprvé shrnul jejich problematiku „Záznam pro pana státního ta někteří dobrovolně. (...)
/ když se valná část těchto osob neprohřešila přímo proti občanům
jem níka Dra Vladimíra Clementise" z 10. května 1946: „V květnu,
červnu a červenci m. r. zatkly a deportovaly mimo území Českosloven ČSR, poškozovali rozhodně však spojenecké zájmy a tím i nepřímo pro
ské republiky orgány Rudé armády resp. NKVD v Praze asi 100 čs. dlužovali naši okupaci. Dne 9. 5. 1945 a později sovětské orgány, které
občanů ruské národnosti a asi přibližně stejný počet osob ruské ná přišly s Rudou armádou do Prahy, prováděly podle přesných seznamů
rodnosti, bez čs. občanství, ale nacházejících se na území ČSR již více kontroly a zajištění těchto agentů.
Podle výpovědi zdej. policejních úředníků, kteří byli tehdy sovětským
než 20 let. (...) Všichni čs. občané byli zaneseni do seznamů zaslaných
do Moskvy, na podkladě kterých provádělo pak velvyslanectví ČSR zpravodajským orgánům služebně přiděleni, byly informace o zdej. rus

kých emigrantech - kolaborantech, dosti přesné (...) Vedoucí oddělení: naznačeno, že tuto odpověď můžeme považovat za zásadní. Další inter
vence v jejich prospěch považuji proto za politicky nevhodné a navrhu
v z. Sušanka “M 65 66
M inisterstvo vnitra tuto spekulaci okamžitě sdělilo ministerstvu ji, aby se od nich upustilo. “71
V předvečer Štědrého dne téhož roku v telegramu do Moskvy
zahraničních věcí, které v dopise, označeném „důvěrné", se obratem
potvrzuje ministerstvo zahraničních věcí našemu velvyslanectví:
tázalo:
„Vo Vašom prípise (...) vo veci ing. Meževikinova je vyjádřené sta „Intervence ve prospěch bývalých ruských a ukrajinských em i
novisko, ktoré sa m ole vztahovat' na všetkých ruských emigrantov t. č. grantů zajištěných v SSSR pro činnost nepřátelskou SSSR je zcela
nežádoucí i když formálně jde o naše občany,“72
internovaných v SSSR.
Ministerstvo zahraničných vecí doposial stálo na stanovisku, že tí
ruskí emigranti, ktorí nadobudli čs. štátné občianstvo, spadajú pod
X. Finis coronat opus
ochranu čs. Statných orgánov a z toho důvodu pojalo ich svojho času
Teprve v polovině padesátých let v období po XX. sjezdu sovětské
do zoznamu čs. občanov - internovaných v SSSR, o prepustenie ktorých
komunistické strany se nevelká část zavlečených vrátila znovu ke svým
intervenovalo u sovietských orgánov.
Vzhladom k stanovisku, vyjádřenému vo Vašom vyšecitovanom prí rodinám.
Podle dosavadních zjištění petičního výboru „Oni byli první" se
pise, ministerstvo zahraničných vecí žiada o vyjadrenie, či toto stano
visko má sa aplikovat’ na všetkých ruských emigrantov, internovaných však vrátilo pouze kolem sedmdesáti osob. Několik jednotlivců zůstalo
v SSSR - bez ohlodu na to, či sú čs. statným i príslušníkm i, alebo v Sovětském svazu, protože jejich rodiny nevydržely strádání a rozpad
ly se, takže nebylo kam se vracet.
nie. “67
O osudu ostatních dodnes není nic známo.
Na rubu dopisu, uloženého v archívu ministerstva vnitra, se nalézá
„Vyjádření k dotazu MZV“ :
„Ochrana a tedy diplomatická intervence může se vztahovat jedině
X I. Zaplacená cena
na československé státní příslušníky, nikoliv tedy na cizí státní občany
S
každým, kdo se vrátil, sepsali pracovníci Státní bezpečnosti Do
ani na bezdomovce, leda že by k ní zavdal podnět nějaký právní zájem
tazník osoby podléhající evidenci.
čsl. státního příslušníka.
V rubrice Důvod pobytu mimo republiku je vždy vepsáno několik
Ochrana se poskytuje tomu čsl. občanu, který je podezřelý z trestné
ho činu, protože náš trestní řád je ovládán zásadou teritorialistiky, t. j. řádek se stereotypním závěrem:
odsouzen na 20 let (...) pro činnost v protisovětské emigrantské
stíhá trestné činy spáchané na našem území ať se jich dopustili tuzemci
nebo cizinci. V tomto směru tedy by byla přípustná intervence (žádost organizaci (...)
(...) odsouzen na 10 let (...) pro účast v bílé armádě
o extradici) i stran cizích státních příslušníků a bezdomovců.
(...) odsouzen na 10 let (...) pro účast v intervenci a členství v proti
Sovětské právo je však založeno na zásadě universality, t. j. stíhá
trestný čin, ať byl spáchán kdekoliv, kýmkoliv a proti komukoliv, pokud sovětské organizaci
(...) odsouzen na 10 let (...) pro členství v protisovětských spolcích
se viník ocitl v dosahu jeho moci. Z toho vzniká určitá nesrovnalost,
(...) odsouzen na 10 let (...) pro účast v občanské válce
která je - tuším - vyřešena buď nějakou úmluvou (o tom by muselo vě
(...) odsouzen na 10 let (...) za protisovětskou činnost, účast v inter
dět MZV) nebo viafacti, t. j. že RA mocí svého vojenského obsazení do
bytých územ í prováděla opatření podle vlastních předpisů. 13. 9. venci, činnost v redakci emigrantského časopisu a protisovětské články
1946.-68
uveřejněné v Národních listech (...)
(...) odsouzen na 25 let (...) za kontrarevoluční činnost
Podpis autora této zcela neproduktivní sofistiky je nečitelný.
(...) odsouzen na 10 let (...) pro účast ve Vrangelově arm ádě‘
a tak dále - viz rovněž poznámku M.
IX. Konečně vyložené karty
Ani jednou nejsou jako důvod odsouzení uvedena nepřátelská
Rok 1947 byl pouze obdobím neustálého opakování žádostí žen činnost v letech druhé světové války nebo spolupráce s nacisty.
Natolik sovětské soudy věděly, koho mají před sebou.
a dalších příbuzných, adresovaných ke všem úrovním politické repre
zentace: prezidentu republiky, předsedovi Ústavodárného Národního
shromáždění, předsedovi vlády, ministrovi a ministerstvu zahraničních
X II. Dluh svědom í
věcí, ministrovi a ministerstvu vnitra i našemu velvyslanectví v Mosk
24. května 1993 vznikl v Praze Výbor „Oni byli první", vytvořený
vě. Odpovědi byly zdvořilé, avšak povýtce formální, v lepších přípa
z předcházejícího petičního výboru a sdružující „občany, členy jejichž
dech s příslibem pozornosti.
Další dosud zjištěný oficiální dokument je ze začátku roku 1948, rodin jsou nebo byli příslušníci emigrace z bývalé Ruské říše po nástu
kdy na základě Clementisova rozhovoru se sovětským velvyslancem pu rudého teroru v roce 1917, kteří přijali nabídku Československé re
Zorinem zaslalo československé ministerstvo zahraničních věcí naše publiky, aby si v ní vybudovali nový domov, ale jim ž v roce 1945 neby
mu velvyslanectví v Moskvě za účelem provedení „zásadní intervence la poskytnuta účinná ochrana před odvlečením zpět do tehdejšího
za účelem repatriace “ seznam 19 „československých občanů ruské ná SSSR, kde p oté byli svými politickými protivníky uvrženi do věznic
rodnosti, kteří byli v květnu až v srpnu v roce 1945 zatčeni sovětskými a koncentračních táborů “73.
V dopise, který Výbor „Oni byli první“ zaslal 17. listopadu 1993
vojenskými orgány v Československu a deportováni do SSSR" a jimž
„byl již povolen návrat do ČSR", a 56 dalších, u nichž „ministerstvo prezidentu České republiky Václavu Havlovi se praví mimo jiné:
„Nikomu z. odvlečených nebylo dovoleno napsat svým blízkým. Ně
zahraničních věcí žádá ministerstvo vnitra o jejich prověření"69.
kolik málo dopisů a lístků, zpravidla tajně odeslaných ještě v roce 1945
Ale potom už přišel 25. únor 1948.
Prosovětský oportunismus se změnil v oficiální prosovětskou orien během transportu do SSSR, byly jediným i zprávami, které odvlečení
mohli o sobě podat. Nikomu nebylo dovoleno dělit se alespoň v dopi
taci společnosti i státu.
A teprve tehdy některé rodiny konečně dostaly oficiální sdělení sech s blízkými o své myšlenky a starosti - nikomu nebylo dovoleno
psát ,své Olze'. Pro většinu odvlečených byly tajně odeslané zprávy
o osudu odvlečených.
Například Anežce Bystrovové z Prahy píše 3. dubna 1948 minister z transportu vůbec posledními dopisy jejich blízkým.
(...) Všechny rodiny a potomci odvlečených byli pro celá dlouhá de
stvo zahraničních věcí: „Sdělujeme Vám, že podle odpovědi min. zahr.
věcí SSSR byl Váš manžel Dr Nikolaj Bystrov odsouzen ke ztrátě svo setiletí kádrově ocejchováni jako příbuzní či děti .nepřátelských bělobody na 10 roků. Jeho přečiny jsou prý příliš těžké, a proto sovětské gvardějců
Pobyt v sovětských táborech - nesrovnatelně překonávající krutost
úřady považují předčasné jeho propuštění za neodůvodněné. Velvysla
nectví bude míti jeho věc stále na zřeteli a neopomene v jeho zájmu dá pekla našich domácích komunistických věznic a táborů - přežito jen ně
kolik desítek odvlečených. Vrátili se ke svým rodinám zpravidla nejdří
le intervenovali. Za ministra: JUDr Ant. Bartoň. “70
ve po deseti letech a s nenapravitelně podlomeným zdravím. Zůstali
Za několik měsíců tento slib už samozřejmě neplatil.
Ve fonogramu z 5. října 1948 chargé ďaffairs v Moskvě oznámil však pod dohledem československého komunistického režimu, třebaže
ministerstvu zahraničních věcí v Praze: „Při poslední intervenci ve proti nikomu z nich nebylo - ani v době jeho nepřítomnosti - vzneseno
prospěch čs. občanů ruské národnosti bylo mi sděleno, že osoby ruské Žádné obvinění z porušení našich zákonů. Například podle dostupného
národnosti, zajištěné po válce na území ČSR, se dopustily těžkých de dokumentu je ště v roce 1965 provedl 1. zvláštní odbor našeho minister
liktů proti SSSR a proto příslušné sovětské úřady nepovažují jejich stva vnitra jejich lustraci v evidenci obyvatel (viz materiály v Archívu
předčasné propuštění na svobodu za odůvodněné. Bylo mi neoficielně M V ČR)1*.

Prožité útrapy a podlomené zdraví neposkytly však ani těm, komu se
poštěstilo vrátit, dlouhého života a dnes již patrně nikdo z postižených
nežije.
Zrada na antibolševické emigraci z bývalé Ruské říše, žijící v Česko
slovensku, byla nesporně jedním z klíčových zločinů, jim iž naše společ
nost začala opouštět principy, z nichž byla zrozena a podle kterých p ů 
vodně hodlala žít. Byla tragickým počátkem m ravního pádu n aší
společnosti do antihumánního socialistického snu, jehož výsledky a dů
sledky pak traumatizovaly náš život po dlouhá následující desetiletí.
Přesto však ani čtyři roky po našem procitnutí a zavržení společen
ského řádu, založeného na premisách komunistické utopie, a po roz
hodnutí občanů navrátit naši zemi demokratický chod jejích věcí, do
sud nikdo - kromě ojedinělých publicistů - nedokázal otevřeně a nahlas
ukázat na toto selhání naší společnosti a jeho tragické následky.
Stejně jako Federální shromáždění někdejší České a Slovenské Federativní republiky i jeho nástupce Parlament České republiky - přes
verbální ujišťování řady poslanců o pochopení tragédie - stále váhá
s vyslovením omluvy občanům i hostům naší země, příslušníkům ruské
a ukrajinské antibolševické emigrace, naší zemí však zrazeným a nezá
konně vydaným cizáckým katům, jakož i s narovnáním škod způsobe
ných tímto hanebným činem. Ministři vlády České republiky a primátor
hlavního města Prahy ignorují protesty proti snahám neokomunistických sil vymazat paměť o antibolševickém dmrakteru ruské emigrace,
naleznuvší po nástupu rudého teroru v Rusku nový domov u nás75.
A žel, podporu úsilí otevřeně pojmenovat ostudný zločin, spáchaný
na historicky prvních odpůrcích komunistického zla, kteří se stali prv
ními obětmi oportunní komunistické intolerance u nás, jste k našemu
zklamání přes naši výzvu i individuální žádosti pozůstalých po obětech
nevyjádřil ani Vy.
Nelze se proto podivovat, že v mnoha rodinách odvlečených zločin,
spáchaný prokomunistickými oportunisty v této republice na jejich dě
dech či otcích, je stále zapovězeným tématem a zdrojem přetrvávající
ho strachu z - přes hranice zem í i času - mstícího se rudého teroru.
Přitom k přiznání a odsouzení zbabělosti, s níž naše zem již od kon
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ce třicátých let nadbíhala komunismu, aby pak v roce 1945ji ž otevřeně
v jeho režii jednak napomáhala porušení své suverenity a připustila na
svém území pronásledování svých občanů cizím státem a jednak poru
šila již od doby francouzské revoluce uznávanou mravní povinnost ne
vydat cizince, jeh o ž přijala poté, co musel opustit svou vlast „pro věc
svobody", k takovému kroku není nutné revidovat mezinárodní dohody
či dobové ústavní dekrety, není nutné odsoudit či revidovat dobové zá
kony či jin é právní normy, není nutné vyvolávat retroaktivitu nových
zákonů či jiných právních úprav, není nutné prolamovat časové hrani
ce, za nimiž nelze operovat bez právní úpravy, není nutné hledat a jm e
novat viníka a vymezovat sankce - je třeba pouze pohlédnout do zrcad
la na sebe sama a přiznat, co se stalo.
Proto Vás, vážený pane prezidente, vyzýváme jménem našich manže
lů, otců a dědů, dnes již mrtvých, ale se svou obětí humanistickému
a demokratickému přesvědčení stále mezi námi, abyste v souladu se
svým duchovním programem obhajoby lidských práv v minulosti i dnes,
souladu se svou nekompromisností ke společenským selháním v naší
historii, a zejména vahou své lidské, občanské, umělecké a státnické
autority, učinil prohlášení, v němž zradu na našich manželech, otcích
a dědech nazvete zradou, a zločin spáchaný na jejich životech zloči
nem, a v zastoupení svých selhavších předchůdců se těmto obětem
omluvíte. “76
Praha 20. listopadu 1993

P ře tiš tě n o ze sb orníku R uská a u k ra jin s k á e m ig ra c e
v ČSR 1918-45, vydaného Seminářem pro výzkum východ
ní Evropy při Ústavu světových dějin filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, 1993; pro čtenáře Západu au
torem upraveno a doplněno.
A utor (1935) je novinářem a publicistou a zakládajícím
předsedou Výboru „Oni byli první".
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POZNÁMKY
1 označení „ruská" nebo „ruská a ukrajinská"
emigrace používáme ve shodě s nepříliš přesnou
praxí, která pod tímto označením má na mysli
všechny emigranty z bývalé Ruské říše po roce
1917, bez ohledu na jejich národnost
2 viz Chinyaeva E.: Ruská emigrace v Českoslo
vensku: vývoj pomocné akce, in: Slovanský pře
hled 1/93, 14-24, a Sládek Z.: Ruská emigrace
v Československu, tamtéž, 4-8
3 viz Chinyaeva, cit. práce, 15-16, a Sis V.: Pří
pravy do služby národa, in: Dr. Karel Kramář,
Život-Dílo-Práce vůdce národa, P. 1936, 168
4 „Komunismus mohl snad poškodit jedince,
když se snažil uplatnit se prakticky, jeho funda
mentální základ je však humanistický" - Edvard
Beneš in: Mackenzie C.: Dr Beneš, přel. J. Lowenbach, 2. vyd., P. (DP) 1948, 408-409
5 viz Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů, díl II., P. (Acade
mia) 1977, 195, 249 a další
6 viz Státní ústřední archív (dále SÚA), fond
Prezídia ministerstva vnitra (dále PMV) 225-18-1
a četné další až po 225-1485-2
7 viz SÚA PMV 225-1026-7
8 „I když se valná část těchto osob neprohřešila
přímo proti občanům ČSR, poškozovali rozhodně
však spojenecké zájmy a tím i nepřímo prodlužo
vali naši okupaci." - Pracovník odd.-V.-Státní
bezpečnost Ředitelství národní bezpečnosti Sušanka v dopise zaslaném 12. července 1946 od
boru pro politické zpravodajství ministerstva
vnitra; viz Archív m inisterstva vnitra (dále
AMV) 305-121-2; viz rovněž poznámku 66
9 Tajná státní policie = Geheimestaatspolizei =
gestapo
10 viz AMV 114-299-4/107
11 viz SÚA PMV 225-1203-4 a 5 a 225-1204-1
12 viz AMV 52-48-16
13 Národní výbor Československý (Českosloven
ský národní výbor) = vrcholný orgán českoslo
venského zahraničního odboje v letech 1939- 40
14 stejně jako všechny západní demokracie
ve druhé polovině třicátých let
15 viz AMV 302-78-3-261
16 viz AMV 302-73-6
17 ve druhé polovině třicátých let zprostředkova
la československá rozvědka Sovětskému svazu
předání dezinformační zprávy o neloajalitě veli
telského sboru Rudé armády, která se stala zá
minkou pro rozpoutání krvavé čistky a de facto
decimování celého velitelského sboru sovětských
ozbrojených sil (Tuchačevskij a spol.)
18 viz AMV 302-73-6/61
19 viz Mackenzie C.: Dr Beneš, přel. J. Lowenbach, 2. vyd., P. (DP) 1948,405-406
20 viz AMV 45-48
21 viz AMV 305-121-2
22 velitel Revoluční gardy v Jihlavě v roce 1945,
podle autora dopisu později plukovník StB Milan
Moučka, je zřejmě totožný s podplukovníkem
Milanem Moučkou, který jako velitel sektoru
B na vyšetřovacím odboru Krajské správy StB
počátkem roku 1950 vedl skupinu vyšetřovatelů
v procesu s Miladou Horákovou a jejími druhy
23 viz Archív Výboru „Oni byli první"
24 viz Archív Výboru „Oni byli první"
25 viz Siněvirskij N.: SMĚRŠ (God v stanu vraga), Monchehof/Kassel 1948, 95; SMĚRS = ná
zev zvláštních oddílů sovětské kontrarozvědky
vytvořený kryptonymem ze slov SMĚRť Špionam
26 nenavrátilci = rus. něvozvraščenci = označení
občanů SSSR, kteří vycestovali legálně, ale roz
hodli se nevrátit

27 viz Kopřivová-Vukolová A.: Osudy ruské emi
grace v ČSR po r. 1945, in: Ruská a ukrajinská
emigrace v ČSR 1918-45, FF UK 1993
28 Clementis, Vladimír (Vládo), dr., n. 1902 - z.
1952, slov. komunistický politik, 1945-48 státní
tajemník ministerstva zahraničních věcí ČSR,
1948-50 ministr zahraničních věcí ČSR, 1952 po
praven
29 Archív ministerstva zahraničních věcí (dále
AMZV) č. arch. ev. nezaznamenáno (č.j. 812V/l-dův.)
30 Boček, Bohumil, čs. generál, n. 1894 - z. 1952,
1945-48 náčelník hlavního (generálního) štábu
Československé armády, 1952 odsouzen k doži
votnímu vězení
31 Dohoda mezi československou a sovětskou
vládou o poměru mezi československou správou
a sovětským vrchním velitelem po vstupu sovět
ských vojsk na československé území, uzavřená
8. května 1944 v Londýně
32 viz AMZV č. arch. ev. nezaznamenáno (č. j.
10.020 )

33 viz AMZV č. arch. ev. nezaznamenáno
34 viz Částečný orientační soupis osob ruské
a ukrajinské národnosti i příslušníků jiných náro
dů, náležejících k emigrantům z bývalé Ruské říše
po říjnové revoluci v roce 1917, odvlečených v le
tech 1945-1946 Rudou armádou z Československa
do SSSR (dále Částečný orientační seznam)
a Ostatní evidované osoby, mající vztah k ČSR,
které v různých dobách byly zatčeny Rudou armá
dou nebo i jinými sovětskými orgány a drženy
v trestných táborech v SSSR, včetně zajatých pří
slušníků ROA (tzv. Vlasovova armáda), osob, kte
ré v letech druhé světové války zůstaly na úze
mích, okupovaných Německem a Maďarskem,
a přijaly německé nebo maďarské občanství, Volyňských Čechů, příslušníků čs. vojenských jedno
tek v SSSR, příslušníků partyzánského hnutí, a ně
kterých dalších osob, s výjimkou Rudou armádou
zajatých příslušníků německé armády z řad pro
německé občanství optujících Čechů v tzv. Sudetech nebo Slezanů (dále Ostatní evidované osoby)
a Kopřivová-Vukolová, cit. práce
35 SIA = Spolek inženýrů a architektů = prestižní
organizace československé meziválečné technické
inteligence
36 Kaškadanov, Pavel, ing. - vrátil se do ČSR po
deseti letech v roce 1955; Pasičnyk, Vladimír,
ing. - podle dostupných zpráv zahynul v roce
1946 n. 1947 v táboře ve Lvově; Ostrouchov, Venedikt, ing. arch. - podle dostupných zpráv zahy
nul v roce 1945 patrně ještě někde v Praze
37 Zorin, Valerian A., n. 1902 - z. 1986, sov. di
plomat, 1945-47 velvyslanec SSSR v Praze
38 viz AMZV č. arch. ev. nezaznamenáno
39 viz AMZV č. arch. ev. nezaznamenáno
40 na Slovensku se obětmi sovětské zvůle staly
vedle příslušníků Hlinkový gardy a kolaborantů
rovněž desítky tisíc zcela politicky indiferentních
občanů a dokonce i četní partyzáni a účastníci
Slovenského národního povstání
41 Vyšinskij, Andrej J., n. 1883 - z. 1954, sov.
právník a diplomat, 1935-39 generální prokurátor
SSSR, 1940-53 na vedoucích místech v minister
stvu zahraničních věcí SSSR
42 viz AMZV č. arch. ev. nezaznamenáno (č. j.
Kb/676/45)
43 viz AMZV č. arch. ev. nezaznamenáno (č. j.
Kb/783/45);
formulace “národní komisař,, je otrocký překlad
z ruštiny = správně má být „lidový komisař"
44 viz AMZV č. arch. ev. nezaznamenáno

45 viz Bystrov V.: Tisíc let životů, in: Lidové no
viny, 19.6. 1993.VIII-IX
46 viz AMZV č. arch. ev. nezaznamenáno (č. j.
3554/11-1/46)
47 viz AMZV č. arch. ev. nezaznamenáno (č. j.
71719/11-1/46)
48 viz Částečný orientační soupis
49 viz Archív Vojenského historického ústavu
(dále AVHÚ) č. arch. ev. nezaznamenáno (č. j.
2058/taj./Pkm/46)
50 jde o ustanovení, vyjímající naše občany čes
koslovenské jurisdikci v případě trestných činů
spáchaných proti sovětským vojskům v pásmu
válečných operací
51 viz AMV 11-969-3
52 viz AMV 304-215-16/12
53 viz AMV 304-215-16/35
54 viz AMV 304-215-16/49-51
55 viz AMV 304-215-16/55
56 viz AMV 304-215-16/13
57 viz AMV 305-29-1-16/13, SÚA PMV
10/881-46 a další
58 viz AMV 304-215-216/109
59 Nosek, Václav, n. 1892 - z. 1955, čes. ko
munistický politik, 1945-1953 ministr vnitra
ČSR
60 viz Částečný orientační soupis, Ostatní evido
vané osoby a Kopřivová-Vukolová, cit. práce
61 viz AMZV 83533-II/1
62 viz AMZV č. arch. ev. nezaznamenáno (č. j.
138773 II-1)
63 UNO = patrně má být OUN = Organizace
ukrajinských nacionalistů
64 Meževikin, Timofej, ing. - byl znovu zadržen
27. září 1945 a vrátil se po deseti letech v roce
1955; podle záznamu Státní bezpečnosti z ledna
1956 byl v Sovětském svazu odsouzen za protisovětskou činnost (jako ataman) v pražské orga
nizaci (stanici) Kubánských kozáků
65 „(...) poslanec Hora (...) udělal interpelaci
v parlamentu a na základě toho různé orgány na
vyšší úrovni začaly pátrat a zjistilo se, že v mi
nisterstvu vnitra pro NKVD pracovali nějaký
Sušanka a Dr Vais, kteří se zabývali únosem li
dí v Československu pro NKVD. Ti oba byli
zatčeni a postaveni před soud. Soud je odsoudil
k mnohaletému žaláři. Seděli na Pankráci.
Osvobodil je teprve Únor 1948 - vyšli z Pank
ráce jako hrdinové. Poslanec Hora musel uprch
nout do Kanady (...)“ - Petr Cvetkov (Londýn)
na jaře 1990 v dopisu Generální prokuratuře
ČSFR; jeho otec JUDr Nikolaj Cvetkov byl od
vlečen 16. července 1947 a v roce 1952 na zá
kladě svědectví spoluzavlečených prohlášen za
mrtvého
67 viz AMZV 305-121-2/1
68 viz AMZV 305-121-2/1
69 viz AMZV č. arch. ev. nezaznam enáno
(č. 1.802/V-3A/48)
70 Archív autora
71 viz AMZV č. arch. ev. nezaznam enáno
(č. 3790/B/48)
72 viz AMZV 53/4
73 viz Stanovy Výboru „Oni byli první", čl. 1
74 viz AMV č. arch. ev. nezaznamenáno
75 16. srpna 1993 zaslal Výbor „Oni byli první"
dopisy ministrům obrany a kultury a primátoro
vi hlavního města Prahy s protestem proti za
krytí základního kamene k pomníku Věrnému
ruskému vojínovi, položenému v roce 1928 na
pražském hřbitově na Olšanech péčí organizací
ruské antibolševické emigrace z celé Evropy
76 viz Archív Výboru „Oni byli první"

Hudba z domova
Sólista opery
Národního divadla
EDUARD HAKEN
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Přerod Oliny B.
TOMÁŠ PECH
Praha
„Co kdybychom jednou posnídali v trávě?"
zasnil se tehdy - na sklonku let šedesátých můj kamarád Jindřich, pohlížeje na zeď poko
je, kde visela reprodukce slavného obrazu
Edouarda Maneta. Bylo nám sotva šestnáct
let, ale já už měl v krvi mírnou dávku skepse.
„Snídaně v trávě?" zavrčel jsem. „Co na tom
- krávy ji přece m ají každý den! “
Škoda slov. Jindřich byl u vytržení nad
vlastním nápadem a začal mi udílet pokyny:
„Kup víno a chlebíčky, já obstarám ženy, deku
a zpěv. “
Téhož dne v půl desáté večer zvonil u mých
dveří s dlouhonohou Olinou B.
Olina se ve svých jedenadvaceti nápadně
po d o b a la hrdinkám z rom ánů R aym onda
Chandlera: rusé vlasy, zelené oči. V hlavě
ovšem měla seno - patrně po otci, kterýž byl
pověstným komunistickým funkcionářem.
Obtíženi košem s lahvemi a potravinami,
vykročili jsm e společně k petřínskému vrchu.
Kolem půlnoci se nám v sadech podařilo na
lézt klidné zákoutí: tam jsm e v trávě rozpro
střeli deku a usedli pod ohvězdičkovanou ob
lohou. Já pozoroval planety, Jindřich hladil
Olinu B. po pravém ňadru. A Olina zatím po
žírala zásoby. Poté vypila půldruhé láhve bílé
ho vína, shodila nás z deky a zabalila se do ní.
„Musím spát," oznámila. Za pět minut tiše
pochrupovala, zatímco my se tetelili nočním
chladem a snažili se z flašky vymáčknout po
slední slzu trpkého nápoje.
Okolo třetí hodiny ranní se na blízké cestě
rozzářily reflektory. Vzápětí nás obklopili po
licisté se štěkajícími psy. Jakmile si ochránci
pořádku přeslabikovali v O linčině průkazu
jméno jejího tatíka, přestali dělat potíže. Té
m ěř omluvným tónem poznamenali, že honí
uprchlého trestance.
Vzpomínám, že za poslední peníze jsme za
platili taxík, kterým jsm e Olinku dovezli domů.
Před barákem nás oba spravedlivě líbla na
tvář: „Až budete zase něco pořádat, řekněte
mi..!"
Ta rusá vlasatice s očima jako dva bazén
ky, které kdosi napustil světélkující vodou, se
v příštích dnech našeho života zjevovala stále

pravidelněji; obvykle navštěvovala každého
zvlášť. Co naplat, byla vlahá a přítulná. Ob
čas sice hovořila o přednostech socialismu,
ale m y jí to shovívavě trpěli. Pochopte, stačilo
s ní absolvovat jedinou cestu výtahem, i to byl
zážitek: kdykoli se nadechla, téměř vás vytla
čila z kabiny.
Pak přišel srpen 1968. Olina B. (vzorná
dcera svých rodičů) navlékla přes krásná prsa
červené triko a šla vítat do ulic sovětské vojá
ky. O pár měsíců později v Praze spoluzakládala Leninský svaz mládeže. To už nám šla na
nervy, sex nesex.
V srpnu 1969 kráčela O linka po je d n é
Z hlavních tříd - a ukrutně ji rozčílil pohled na
hlouček demonstrantů: jakýsi mládenec zrov
na pálil sovětskou vlajku. Vrhla se k němu
a vlajku mu vyrvala. Navrch přidala pár ost
rých slov.
Maličko zbezradněla, když provinilec zmi
zel v davu a nechal j i stát s hořícím praporem
v ruce. Aby uhasila plameny, mrštila vlajku na
dlažbu a začala po n í dupat.
V té chvíli na místo demonstrace dorazil
první hlídkový vůz. Co viděli příslušníci poli
cie na vlastní oči, vcelku stačilo. Dlouhovla
sou výtržnici, fanaticky tančící po zhanobe
ném praporu, bez m ilo sti naložili. O linka
strávila noc a den ve vyšetřovací vazbě. Ten
tokrát j í tatínkovo jméno nepomohlo.
„Máte nás za voly?" obořili se na ni při se
pisování protokolu, když se pokoušela situaci
vysvětlit.
Soudím, že díky této zvlá štn í zkušenosti
Olinina láska k socialismu prošla hlubokým
vývojem: jaksi zniterněla. Je to samozřejmě
jen můj dojem, protože Olga s námi víckrát
o socialismu nepromluvila. Vůbec se zdála
vážnější a zamlklejší než kdykoli dříve. Kdo ji
blíže neznal, mohl by se domnívat, že p ře
mýšlí.
Na jaře roku 1976 se přišla rozloučit, že
prý odjíždí na týdenní zájezd do Jugoslávie.
Pak už jsme o n í neslyšeli. Jen v létě o rok po
zději doputovala do m é poštovní schránky ba
revná pohlednice z Kanárských ostrovů: Ahoj,
jsem teď vykořisťovaná a nezaměstnaná ve
Švédsku, ale momentálně mám prázdniny. Mi
mochodem, pamatuješ je ště na snídani v trá
vě? Olina B.
Abych nepamatoval.

Kde
domov

amabile

I ll Ů j

České nakladatelství Amabile
uvádí 2 nahrávky - Vánoce v
katedrále a Kde domov můj.
Na p r v n í nahrávce je pěvecký
sbor Bona Vita, orchestr a
varhany ze staročeského kos
tela a kaple. Obsahuje hudeb
ní folklór v duchu Vánoc za
řízení Martina Strejce.
Druhá nahrávka je věnována
slavnému českému zpěvákovi
Eduardu Hakenovi. Obsahuje
sólový zpěv, sbor Bona Vita
a osobní vzpomínky Eduarda
Hakena z jeho mládí a pěvec
ké kariéry.
Perfektní dárek k Vánocům a
pro sběratele české hudby.
Cena kazety US $ 8.00.
Vánoce v katedrále jsou též
na CD za US $ 12.00.
Poštovné $3.00 do 4 ks.
Objednávku a platbu zašlete
na adresu:
Zdeněk Fencl
1A Agassiz Avenue
Belmont, MA 02178
USA
Dodávka trvá 3-4 týdny.

NOVÝ DOMOV
informace z domova
pohledy z exilu
zajímavosti pro všechny
nejen v Kanadě
Předplatné na rok 1994:
Kanada: $ 29; USA: $ 35;
pro ČR: 300 Kč
Předplatné v dolarech zasílejte
na adresu : Nový domov,
450 Scarborough G olf Club Rd.,
Scarborough, Ont., M 1G 1H1.
V ČR: Komerční banka,
Na příkopě 28, 110 00 Praha 1,
název účtu: M asaryk M emoriál
Institute, Canada,
číslo účtu: 400 144-011

Na jaře měl ještě úzké šupinaté lupeny, kte
ré se pak rozpukly v drsné srdcovité listy,
kvetl zvonk ovitým i květy, k teré se pak
proměnily v nažky, a ty ulétly na úz
kém blanitém k řídle někam , kde
se m ožná usem ení. A sotva se
to stalo, listy začaly od krajů re
zivět a rez je hned žrala celé le z la o d z d o la v zh ů ru
a za dv a tý d n y b y la už
v koruně. Dolní větve jsem
u p ilo v a la , m y s le la js e m , že
strom zachráním, ale náka
za se šířila nezadržitelně.
A tak jsem pochopila,
že náš jilm z a sá h l
m o r, k te rý p rý k o sí
všechny jilm y od H im a
lájí až po šedesátou druhou
rovnoběžku. Nemoc se jm e 
nuje graphióza a je
houbou graphim ulmi. Rozná
šejí ji kůrovci - bělokazi jil
m oví. P řiletí, usednou na
list a do řapíku naočkují
spóry zhoubné houby.
Ekologové prý doufají, že až brouci zničí
skoro všechny jilm y, zahubí sami sebe a tím
se nemoc přestane přenášet. Možná že zbu
de pak několik jilm ů , nažky se rozlétnou,
usem ení a druh zůstane zachován. Nemají
to ničím podložené, pouze nadějí, ale tak
je to na téhle planetě se vším.
Náš jilm zasadili před dávným i lety na
hranici sadu a úvozové cesty, tam, kde cesta
zahradu obkružuje, a vedle něho do řady
je š tě lípu m alo listo u , akát a lípu
velkolistou. Lípy a akáty kvetly
a zap lav o v aly zah rad u i dům
hustou m dlivou vůní, která se
přelévala z června do červen
ce, a jilm tam stával na stráži,
a je-li lípa žena, je on chlap,
ale žádný hladký nebo kluzký,
ale silný, rovný a drsný. A teď
stůně.
C h o d ila jse m k olem něho
v ty dny jako mátoha, nemoc
ného m ůže člověk ošetřovat,
zahánět smrt, ale strom může jen zaříkávat
anebo o b ejm out. Je zasažen a u m írá náš
král, reziví mu koruna.
Trvalo to celkem tři neděle a strnišťový
vítr odral jilm do posledního listu. Stál tam
holý, ale ne ubohý. Byl m ajestátní ve své
sm rti, sám sobě pom níkem . Na podzim se
rozpukaná, šedohnědá borka začala odchlipovat, odlupovala se a opadávala od kmenu,
jak o by byl m alom ocný. N echali jsm e ho
stát, kde byl. M rtvý, přece hlídal. M ožná
bychom ho byli porazili, kdybychom byli
měli čím a věděli jak. Neměli jsm e ani elek
trickou ani motorovou pilu, a hlavně jsme se
báli, aby nepadl na chaloupku paní Hanouskové a nerozdrtil ji svým mohutným tělem.
Také mohl spadnout na naši chalupu, anebo
se položit do sadu a rozlámat ovocné stro
my. A tak jsm e ho neporazili, naopak, dali
ho pojistit. V krásném příštím létě objevili
se v srpnovém předpoledni dva pojišťováci,
jeden menší a blbější, ten byl na city, a dru
hý větší a chytřejší, ten vym ýšlel neštěstí.
V ynechali jenom povodeň, která je na na
šem suchém skalnatém kopci ze všech ka' tastrof nejméně pravděpodobná. Menší o ní

pa velkolistá, krásně srdčitá, ale kde je
vejce - jilm ?
Ostatní koruny jsou v ten čas tma
vé, grafické, jen on čníval bělošedý
jako kost k modrému nebi, a teď
tam není. Napadne
mne, že tam možná ani
nebyl, že se mi
tam zdál. A jdu
rychle k tomu m ís
tu ostře zelenou,
řídkou jarní tra
vou, z níž vy
rážejí tr
sy
kopřiv,
které br
zo sním
a vypiju,
a přijdu na
to místo
a vidím pařez,
čisťounce uříznu
tý, nikde ani tříska,
ani useknutá větývka, uklizeno, zameteno,
prázdno. Jezdím prstem po letech jako jehla
po gramofonové desce a přehrávám si jeho
léta, je jich sto čtyřicet pět. Pak pohladím
pařez oběma dlaněma a zarazím si třísku.
A hned se ro zhlížím , kde je po jeh o tělu
u v álen é m ísto , ale nev id ím nic. O vocné
stromy jsou v pořádku, obě střechy nedo
tčené.
Klekám znovu k pařezu a objevuji ještě,
že byl uříznut ruční pilou, to se pozná podle
řezu, dva tady klečeli a řezali, ale museli to
zatraceně umět. Kdo to asi byl a kde teď je,
můj strom? Úvozová ces-----ta je už dva roky slepá,
zahrnuli ji zemí, aby scelili dvě pole a ušetřili pů
du. Nikdo po ní teď necho
d í, p ro to ž e n ik am n e v e d e ,
jenom k nám. Zavátá podzim 
ním listím, které se sesedá do
lehké listovky, skoro se tam
bojím šlápnout, abych n epo
škodila tichý soulad po roztá
lém a odteklém sněhu. Nikde
stopy po povozu, zdá se, že sem nikdo léta
EDA KRISEOVA
n e v sto u p il, ja k o nikdo nechodí po vodní
Praha
hladině a tak je pořád stejná, ani zločin se
na ní nepozná, pokud se nezbarví krví.
Měkce našlapuji, tiše jdu po stopě zlého
začal, ale větší ho napomenul, a tak dospěli
společně až k pádu stromu. Chtěla jsem už činu, nejdřív k paní Hanouskové. Také měla
p ro stírat k obědu, ale nebyli k vyhození, ráda slepice a všechny jí je ukradli, ani neví
a tak jsm e se nakonec uvázali platit ročně kdo. Loni v létě zmizela poslední černá, ko
sto korun proti pádu stromu a snad i jiným vová, a paní Hanousková se sunula pom alič
neštěstím, na jejichž konkrétní podobu se už ku do kopce kolem nás, zastavila se a upřela
na mne oči, zčervenalé hořčákem a pláčem.
nepamatuji.
V
zimě do těch končin nejezdíme. DůmSpadl jí komín a nikdo jí ho nechce opravit,
je kamenný, a když se v něm v pátek zatopí, děti za ní nejezdí a tak v očích byla výčitka
projektáme noc na sobotu a až v neděli od celému světu, spadlý komín, ale i ptačí řeč
poledne p řestáv ají židle stu d it do zadku. a p o u stev n ictv í, snad i nějaké čáry máry
Koncem dubna přijíždíme podívat se, zda na a zeptala se: neviděli jste mou kovovou sle
dům nepadl strom nebo sám nespadl, zkon pičku? Odpovídám, že ne a neuhnu pohle
trolujeme škody, které způsobili zajíci, srn dem z je jíh o ro zslz e n é h o , p rotože nelžu
ky, slepice, děti, čas, zima a lidé, kteří sem a ona přiblíží svůj vrásčitý obličej ještě blíž
v době naší nepřítomnosti přicházejí a berou k mému a pronese ústy, kde má jen jeden
si, co chtějí. V dubnu jsm e tedy přijeli a já zub, který trčí ze spodní čelisti jako osamělý
se jdu nejdřív podívat, jestli malé stromky jalovec z mezičky:
- Podezření je jako lítá šelma.
nasadily pupeny, vylezu na kopeček, rozhlí
O točí se a sune své těžk é, čern é boty
žím se po sadu a něco mi je divné, ale ještě
nevím co. Prohlížím si zahradu zleva dopra vzhůru a já vidím, že má pravou na levé a le
va a zase obráceně, bříza malolistá, akát, lí vou na pravé, proto ji asi pobolívají nohy.

Tentokrát mám podezření já a tak najdu
babku v kůlničce, jak tam červenýma om rz
lýma rukama láme klacíky, a řeknu.
- Nám zmizel ten velký strom na konci
řady.
B abka na m ne hledí červeným a očim a,
ale tentokrát v nich není ani komín, ani ko
vová slepička, není tam nic.
- Neviděla jste nikoho?
V rtí h lav o u , že n e v id ě la , a za č ín á se
usmívat tiše a vědoucně jako Buddha, který
všechno ví, ale nic neřekne, na všechno si
učedník musí přijít sám.
- Ani neslyšela?
Dívám s e jí zblízka do tváře. Podezření je
jak o lítá šelm a. Jestliže neslyšela řezání,
pak m usela slyšet ránu, když padl strom.
A nebo aspoň viděla, jak někdo veze nebo
vleče strom kolem jejích vrátek. Dívám se jí
do očí, ale jí vyhrknou z vytahaných spod
ních víček dvě velké stříbřité slzy a zmizí
v jem né srsti na bradě. Ne z lítosti, ale z dí
vání.
Seberu se tedy a jdu. Od vrátek se ještě
ohlídnu, vidím ji, jak stojí nehybně upro
střed zaneřáděného dvorečka, z tmy vychází
a do tmy zapadá, nevím nic o jejím tajem 
ném bytí, jako ona neví nic o mém. Vždyc
ky mi jí bylo líto, nosila jsem jí zbytky jídla
pro slepice a pro husy a někdy po setmění,
když se vynořila z houští, jsem si s ní poví
dala tak dlouho, dokud podle nějakého své
ho zákona zase nezapadla. Ted si připadám
zrazená, protože ona ví a nepoví.
Dole pod strání bydlí pan M., a toho se
jdu zeptat. Je na dvorečku a hlídá vnoučata,
má červené tvářičky a v oku jisk ru , to je
z toho, že pije celou zim u třezalku a bílý
hloh. D obře vidí, dobře slyší a když vidí
ženskou, rychle a mlsně dýchá. Jeho babka
šmejdí po dvoře a kouká ze strany, podezří
vavě jako slepice, ale podezření mám přece
já , a tak se hned ptám , je s tli nevědí, kdo
nám ukradl strom.
B abka klove nosem do vzduchu a ruce
přitom drží vzadu jako křídla:
- Ne, ne, ne, ne, nikoho jsm e neviděli, ni
koho jsme neslyšeli, říká pořád dokola.
- My nic nevím e, p řisv ě d č u je pan M.
a pusinku špulí, jako by mi chtěl dát pusu,
posmívá se, že jsm e blbí Pražáci. Pan M. je
už dávno toho názoru, že nám ten dům na
nic není, protože jsm e ho ani nepřestavěli,
ani ho pořádně nevyužíváme, že na naší za
hradě mohou hrabat slepice z celé vsi a také
se tam popelit, protože zahrada stejně k ni
čemu není, a nejvíce ničemní jsm e my, pro
tože si čteme nebo píšeme, místo abychom
pracovali. A tak otvírá branku, aby slepice
mohly dovnitř, a sotva odjedem e, vytáhne
z plotu protislepičí zátarasy.
Dál po řadě bydlí pan Ř. Betonuje právě
skálu, aby to kolem svého nového domu ne
měl tak přírodní. Povídám panu Ř., že snad
není možné, aby někdo porazil strom a nikdo
o tom nevěděl, a on odpoví, že až skálu
zabetonuje, natře ji zeleným lakem.
Ptám se, jestli nic neslyšel a niko
ho neviděl, a on odpovídá, že už je
skoro hotov s voliérou na zlaté ba
žanty a se zimní zahradou a že rozdě
lal koupelnu a jedn u další ložnici.
Musí pořád začínat nějakou práci, j i 
nak by neměl proč být na světě a mu
sel by umřít.

A už mne zve, abych se na všechno šla
podívat, kouká z toho hodina a já nemám
čas. Volá za mnou ještě, že až dokončí natí
rání skály, začne jezírko pro zlaté rybičky,
že tam nasadí lekníny a pak už neslyším.
A potkám p an í K ., a ta m ne sem vítá
a ptá se, jak se mám, a já si stěžuji, že nám
někdo ukradl strom , a ona ro ztáhne ruce
i koutky úst, přičem ž oči zúží do štěrbin
a má je kočičí a řekne:
- Tady to už jinak nechodí: Co sluníčko
ukáže, to měsíček dá.
A zasm ěje se divným chrchlavým sm í
chem, až dostanu strach, a vleze do zelené
dřevěné budky na kolech, které tady říkají
zelený anton a do něj vyšplhají ráno všech
ny báby ze vsi a traktor je v té budce odváží
někam na pole.
Pan V., poslední, který mohl vědět, si mi
postěžuje, že dělal něco přes den na dvorku,
vidle opřel o stodůlku a šel si pro něco do
kuchyně, a než se vrátil, vidle byly pryč.
- Vidle tedka nejsou k dostání, kosa stojí
sto padesát šest korun a srp stával osm a ted
padesát čtyři. A takovej strom má, pani, ve
likou cenu, von si ho vodveze na katr, naře
žou mu z něj prkna a má podlahu.
- Ale kdo? ptám se. A pan V. vrtí hlavou,
neví, zato já vím, že i on je spojencem, čle
nem spiknutí, kterého se začínám bát, oneh
dy ukradli příteli stírač a on počkal do veče
ra a sebral ho někomu jiném u, a ten ho zas
ukradne následujícímu a tak to půjde pořád
dál a nikde se to nezastaví, měla jsem z toho
m razen í, ale on mi řek l, že jsem blázen
a idealista. Druhý den jel na hory a bez stírače nemůže. Kdyby chtěl nový, musel by se
objednat do servisu, protože jinak ho nedo
stane, a musel by platit montáž a ztratil by
s tím půl dne a to si nemůže dovolit. Kdyby
mi aspoň o tom neříkal.
Pan B., můj nejmilejší soused, také Pra
žák, chytil letos v létě pro mne candáta, pa
desát dva centimetrů. Sliboval mi ho od za
čátku léta, napřed to m ěla být štik a, ale
vypil mu ji promítač z kina, pak to měl být
úhoř, ale zapletl se mu do plovoucí větve
a než ho vyprostil, překousl udici a pláchl,
a nakonec to byl candát, nej větší v jeho ry
bářském životě. V y fo to g rafo v al si ho na
barvu, jak leží v trávě vedle krabice s červy
a navijáku, a zas ho zavřel do bedny, která
pluje v řece, připoutaná řetězem a zamčená
na zámek. Klíček nosí pan B. na krku. Do
hodli jsm e se, že necháme
candáta na zítřek, pan

á la Diplomat a hned jsem běžela na žampióny a pan B. vypůjčil od někoho citrón.
Večer chodil pan B. po vsi a vychloubal
se. Každou chvíli jsem ho viděla u řeky, jak
kleká na můstku, odm yká bednu a komusi
ukazuje ten kus. A večer šel do hospody za
lít trochu candáta pivem.
V
noci jsem se probudila. Byla noc novolunní, ze všech nejtemnější, u okna mi seděl
sýček a věštil neštěstí. O dehnala jsem ho,
ale než jsem stačila usnout, vkradla se mi do
hlavy myšlenka, že někdo candáta ukradne.
Bylo mi líto pana B., který už neochutnal
ani jahodu, ani angrešt ani švestku kolik let,
protože má všechno už před víkendem v za
hradě p ečlivě sklizené. Ráno bude bedna
prázdná, pan B. bude běhat po navigaci, dr
žet se za hlavu a zoufale volat: Ať mi to nedělaj, tohleto, já jsem citlivej člověk a z ro
diny seb ev rah ů . N ěco si vem u do hlavy
a visím.
Dostala jsem strach o pana B. a tak jsem
začala zloděje zaříkávat: kdo tu rybu ukrad
ne, tomu ruka upadne a shnije jako to, co vi
sí u svátého Jakuba. Pořád jsem to opakova
la a čím dál hustěji mne obklopovaly masité
úsměvy, všechny oči na mne hleděly s pos
měchem, protože oni byli normální a já byla
blázen, který se ptá. A napadlo mě, že je d 
nou přijedeme a dům tu nebude. Zbude po
něm možná nezarostlé místo, jako bývá po
stanu, nikde ani kámen, ani kus cihly, čis
ťounce uklizeno, jako bylo u pařezu, a já pů
jdu za paní H anouskovou a budu se ptát,
kde je dům, a ona mi ukáže zub jalovec, bu
de se sm át a nic neprozradí, m anželé M .,
ona slepice a on s očima jiskrným a po hlo
hu, se budou je n sm át a půjdu od dom u
k domu, až se všichni budou smát. Začnu si
myslet, že dům nikdy nebyl, a oni přisvědčí
a tím mne odrovnají, a tak dojdu až k vrátni
ci psychiatrické léčebny, ať nevisím, a tam
dostanu postel, noční košili a dvě velké čer
né boty, v nichž budu plout jako na korá
bech po řekách, které jsem si vysnila, údolí
mi, k teré jsem si v y m y slela, a nikdo mi
nebude mít co ukrást kromě snad knedlíku
anebo dopisu, v němž mi někdo milý bude
psát, že mu ukradli ruce nohy a dali si je do
komory a za nic je nevymění, jen za zlatý
kolovrat. Hu, zlou to předou nit, ale možná
nebude už potom co krást, a tak se sami m e
zi sebou vyhubí, snad někteří to vskrytu pře
žijí, rozhodí semena po kraji a rod zůstane
zach o v á n , ale n en í to n ičím
podložené, jenom nadějí.
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Otevřený dopis
otevřené duši
M ilá Carolo Biedermannová,
četla jsem v novinách o Vaší knize M stivá kantiléna v souvislosti
s diskusí o fem inism u v Čechách. Netušila jsem , o co všecko ve Vaší
knížce jd e a ani m ě celá ta diskuse moc nezaujala.
Pak jsem Vaši knížku dostala v Praze a z nedostatku jiného čtivá
ji začala číst v letadle na cestě domů. Zpočátku s jistou povýšeností,
zas nějaká taková fem inistka, zase jedna z těch horších věcí, které
se od revoluce do Čech ze Západu im portují první. S fem inism em
mám tady v K anadě své zkušenosti.
Před pár lety se v Montrealu konal fem inistický knižní veletrh.
To bylo je š tě za Husákova. Pozvaly (y - ty fem inistky) mě, protože
jsem náhodou ženská, co vydávala knihy. Chtěly také, abych jim do
poručila nějaké autorky z tehdejší (jak m ě to vždycky štvalo) „ Vý
chodní Evropy ", že jim zaplatí cestu a pobyt. Vůbec jsem netušila,
do čeho se pouštím.
Byla to dobrá příležitost dostat někoho z domova na výlet do Ka
nady. Doporučila jsem dvě české autorky mému srdci blízké, moje
d vě děti, které jsem vydala, Ivu K otrlou a Lenku Procházkovou.
Zkusme to, řekla jsem si a výbor knižního veletrhu pozval ty dvě
dívky, aniž se někde vyskytlo m é jm éno. Pochopil, což zde na Zápa
d ě nebývalo tak časté, že vyjet z Československa do Kanady není
pro ineditní autory a disidenty jednoduché.
Plán vyšel pouze napůl. Lence nejenže nedali výjezdní povolení,
ale pro jistotu j í zabavili pas. Iva však přijela. Oklikou. Měla dcerku
v Belgii, kam j i měla je t přemluvit k návratu do Husákova. Využila
povolení vyjet k tomu, aby se potěšila s dcerou, pak - předpis nepředpis - požádala v Belgii o vízum do Kanady a šťastně dorazila.
Tak jsm e se zúčastnily fem inistického knižního veletrhu. Do Ivy,
krásné juniorky, se na první pohled zamilovala Arleen, milá a hod

ná, ne ošklivá lesba. Iva j í ukazovala fo tky svých dětí. Má jich pět.
To Arleen nevadilo. Děti má ráda a dokonce nám prozradila, ja k si
je lesbičky opatřují.
Každá z pozvaných měla za úkol napsat „p e jp r“ neboli referát či
esej o postavení ženy ve světě literatury; v našem případě byl vítán
„papír" o postavení ženy ve světě socialismu vůbec. Lenka poslala
fe jeto n o situaci ženy v Československu. Jak se emancipace ženy
ideologicky zneužívalo, ja k socialismus dovolil ženám být nejen in
ženýrkami, ale i metařkami, hornicemi, budovatelkami silnic a že
leznic. Jak socialism us z Ženy udělal rovnoprávnou opičku těch
stvoření, co m ají mezi nohama něco jiného, a pod šidítkem rovno
p rávnosti s muži j i vlastně vykořisťoval. Zatím co muži chodívali
Z práce do hospod, žena pospíchala z práce pro děti, na nákupy,
k hrncům a vařečkám. Nakonec se Lenka vyjádřila, že o takovouto
emancipaci nestojí a radši by byla, kdyby se vrátily časy, kdy žena
nem usela chodit vydělávat, pro to že m už j i ze svého platu uživil
i s dětmi, a na závěr si posteskla po starých dobrých rodinných ško
lách a jiných dívčích institucích, kde se dívky nejen učily, ja k vést
domácnost a vychovávat děti, ale také všeobecně vzdělávaly.
Referát, a č m ně mluvil z duše, propadl. Četla jsem ho auditoriu
fem inistek naladěných spíše socialisticky. Lenka jim svým referátem
šlapala po iluzích. Zmínka o tom, že žena má na světě taky poslání
matky a střežitelky ohně je, v dobrém případě, nechala chladnými,
v horším je rozzuřila. V diskusi na m ě křičely, až řvaly. Na ten roz
vášněný shluk demagožek jsem, musím přiznat, byla krátká.
K dyž jsem pak chodila po kampusu montrealské univerzity, kde
se veletrh konal, a viděla, ja k se po trávnících válí a m iliskují ženy
s ženami, když jsem se zúčastnila párty a tancovačky, kde žena s že
nou dělala to, co obvykle dělá žena s mužem, zachtělo se mi odjet

domů za tím mým. Musela jsem však vydržet. Iva měla referát až
poslední den.
Zabývala se v něm situací spisovatelky v socialismu, rizikem ta 
kového povolání, pověděla hodně o prohlídkách bytů, zabavování
psacích strojů a rukopisů, o zavřených a pronásledovaných, mluvila
politicky tak odvážně, že jsem trnula, ja k to dopadne po návratu do
Brna. Dopadla naštěstí dobře. O je jí cestě do Kanady se nikdo ne
dozvěděl a o fem inistický knižní veletrh se v Čechách, diky Bohu,
nikdo nezajímal. Tato výpověď pohnula pouze hodnou Arleen a je š 
tě párem heterosexuálních účastnic. Jinak ticho a nezájem.
Tu jsem začala přemýšlet o feminismu.
Jsem vdaná už, bratru, více než tři dekády. Taky mám s různými
chlapy různé zkušenosti. Ovšemže taky s tím svým. Je to máčo k p o 
hledání. Inu, m á to v rozkroku, marná sláva. Ale, abych byla spra
vedlivá, je s ním řeč. Jak známo, chlapci jso u ve vývinu poněkud
opožděnější za děvčátky. Každá matka vám to potvrdí. Holčička se
dí dřív, holčička m luví dřív, holčička se mívá k světu daleko dřív
před chlapečkem. Chlapeček to pak dohání v dospělém životě, kdy
už to holčičku ani moc nebaví. A ten můj, i když je s ním řeč, mi ně
kdy připadá, že je pořád ten opožděný chlapeček. Je, samosebou,
chytřejší než já, vzdělanější, kvalifikovanější, o tom není sporu. N i
koli však jen díky nadání, inteligenci, pili. Za vším přece, to nikdo
nemůže popřít, sto jí žena. Maminka vždycky všecko zařídila, m a
minka uvařila, vyprala, uklidila, chlapečka piplala, chlapeček měl
umetenou cestu, nic ho nezdržovalo a neodvádělo od vytčených cílů.
Protože, co je odjakživa povinností ženy? Starat se o chlapa, není-liž. pravda?
Prvních deset let m anželství mu trvalo, než připustil, že starat se
o chod dom ácnosti nem usí je n matka, tchyně nebo manželka. Ale
jen připustil, starat se nezačal. Druhých deset let trvalo, než pocho
pil, že vařit a nakupovat může taky být legrace. Třetích deset let už
dospěl tak daleko (chlapům, ja k jsem se již zmínila, leccos trvá dýl),
že porozum ěl základním pravidlům pra n í (barevné se nedává d o 
hromady s bílým ) a vaření (občas je iniciativní, nakoupí pro nás
dva k večeři tři kila ryby, pytel rýže, na zeleninu samosebou zapo
mene) a s vítězným úsměvem sleduje (spíš nesleduje, protože zatím 
co já se potýkám s přebytky, on čum í na televizi), ja k se to na té
plotně vyvíjí.
M ilá paní Carolo, kdybychom se někdy v životě potkaly, jistě by
chom sepsaly další a další fem inistické nářezy. A nejenom my dvě.

Bude však lépe nechat to jen na Vás. M oje vyprávění je ve srovnání
s Vaším jen řídký odvar. Spokojila bych se tím, že bych Vám dodala
hrubý materiál a Vy byste ho brilantně použila. Jistě bychom si ro
zum ěly. Protože Vy, ani já , nejsm e fe m in istk y v západním slova
smyslu. Alespoň se tak domnívám. Já totiž odmítám do fem inism u
p lé st p o litiku a ideologii. Z á p ad n í fe m in ism u s (a dnes už i boj
o svobody a práva hom osexuálů) j e politika a ideologie. Z Vaší
knížky vidím, že Vám taky nejde v tomto bodě ani o politiku, ani
o ideologii. Jde Vám o to, co m ě taky trápí celý můj ženský život. Já
jsem , ja k tomu říkám, nesměle a opatrně, tady, v tom světě radikál
ních homo-lesbo, potenciální fem inistka. Byla bych dokonce ochot
na se do nějakého toho hnutí zapojit. Jenomže. Vždyť to vidíte, p ro č
se s nimi nekamarádím.
A le fem inistka jsem. Všimněte si jenom českého tisku. Něco tak
maskulinního se jen tak nenajde. Ale, říkám si, ti chlapečkové za to
nemůžou. Po celé dlouhé generace se jim vštěpovalo - dovolte mi
citovat z Vaší knížky: ...chlapy nepředěláš..., ...pro ženu je přiroze
né..., ...holt někdo to udělat musí...
;
Holt to někdo dělat m usí a zatímco oni, ti pozdně, zato ale dů
kladněji vyvinutí, m ají tak lepší podm ínky k rozvíjení ducha a umu,
my slepice se zdržujeme neustálými a nepřestávajícími prkotinami,
bohužel nutnými k přežití. Někdo to dělat musí.
Moje revolta je nanic. Když začnu revoltovat, v kuchyni začnou
běhat myši, v lednici hnijí potraviny, koupelna zarůstá mechem, lož
n í prádlo volá o pomstu, okny není vidět, podlahu aby hrabal hrá
běmi, támhle už zase vypadl hřebík nebo šroub, už se nebudu nam á
hat. Sprav si to sám, ty dominantě.
Milá p a n í Carolo, děkuji Vám za Mstivou kantilénu. Co však na
děláme? Nic nenaděláme. Ty myši musím otrávit já (jemu je jich lí
to), lednici vykydat, plotnu ohřát, koupelnu vyčistit, ložní prádlo vyvonět, o kna um ýt, p o d la h u vylu x o va t, h řeb ík za tlo u ct, šro u b
upevnit. Dominant to vezme za samozřejmost, zítra přinese tři kila
masa nebo ryb a babo, poraď si sama.
V
tomto smyslu jsem fem inistka a jsem s Vámi. A ž budete organi
zovat vzpouru, přiběhnu první. Jenom do toho, prosím Vás, nedejte
zaplést ideologii. Ta vždycky páchne a od té utíkám.
Moc Vás zdravím a pište dál, máte nějaké moc dobré pero, ráda
bych věděla, kde se takové dá sehnat.
Vaše
Zdena Salivarová

Stavíme hladové zdi
Pomalu si začínám myslet, že politici jsou
větší zločinci než sň a tko ví p odvodníci či
p rz n ite lé drobn éh o dom ácího zvířectva.
Každému jd e jen o těch čtyři pět tet jejich
volebního období. Žádného z nich ale fa k 
ticky nezajímá, co se děje v jejich zemi nebo
na jejich planetě, jak se zvětšují ozónové dí
ry, či ja k se zhoršuje greenliouse effect.
Když už jsm e u toho „skleníkového efektu",
způsobujícího prý o teplování zem ěkoule,
musím vám prozradit, co nám o tom povědě
li přední vědci. Tak skleníkový efekt je prý
způsobován výfuky z motorových vozidel,
výpary z rýžových políček a - podržte se plynatostí dobytka.
Ale vraťme se k m é teorii o bezohlednosti
politiků. Uvedu několik příkladů, a to hlav
ně z kontinentu, který znám nejlíp.
Tak třeba kanadská federální vláda (kon
zervativní) se vloni rozhodla (v době ekono
mické krize v zemi, která měla ze všech prů
m yslových států největší deficit, n ejvě tší
nezaměstnanost a nejvyšší dluhy), že se bu
de investovat 5 m iliard dolarů. Do čeho?
Do stavby atomových ponorek. K čemu bu
dou ty ato m o vé p o n o rky dobré? Ne aby
zkoumaly ty nadmuté kravky, které nám prý

VÁCLAV TÁBORSKÝ
Toronto
způsobují problém y s počasím, ale na to,
aby sledovaly cizí ponorky v Arktickém oce
ánu. Jestli jste tam kdy byli, tak by vám bylo
zcela jedno, zda tam albánské či jin é ponor
ky plavou od jedné kry ke druhé.
A copak nám zatím vyváděla ta levicová
vláda v ontárijské provincii? Ačkoliv vláda
socialistické strany, nestará se o vytvoření
pracovních příležitostí p ro nezaměstnané,
leč zvyšuje výlohy na welfare, na to, ja k
podporovat většinou n ep ra cu jící šizuňky
z řad nedávných přistěhovalců. A výsledek?
Továrny propouštějí tisíce dělníků nebo se
zavírají anebo stěhují do USA, kde budou
mít podnikatelé lepší podmínky a nižší daně.
A ja k se kd y si vyzn a m en a l p re zid e n t
Bush? Poslal vojáky do Somálska, aby tam
konfiskovali zbraně a rozdávali potravu hla
dovějícím. Pročpak neposlal tu námořní pě
chotu do Chicaga, do New Yorku, do Washingtonu či do LA, aby zabavila zbraně
v městech, která m ají nejvyšší počet vražd
na světě? Proč nerozdávali vojáci potravu

nezam ěstnaným a bezdom ovcům v USA ?
Protože politici jso u zam ěřeni výlučně na
krátkozraký a krátkodobý efekt, nikdy na
dlouhodobý koncept, který by lidem prospěl
nejvíc.
A co můžeme říci o novém prezidentovi proti konzervativnímu Bushovi spíše liberál
nějšímu Clintonovi? Aby zvýšil zam ěstna
nost v USA, radí mu jeho ekonomičtí porad
ci, aby stavěl silnice odkudsi kamsi a mosty
odněkud někam, to, co už dělal Roosevelt za
New Dealu. Tehdy to mělo být jedno z řeše
ní, ja k se dostat z deprese. Takže nejsme my
už také v těžké ekonomické krizi? Příznaky
by tomu nasvědčovaly. Tu i tam se vyrábějí
zbytečné ponorky, stavějí nepotřebné cesty.
Podobná řešení ostatně známe z českých d ě
jin. Za ekonomické deprese ve 14. století dal
císař Karel IV. stavět Hladovou zeď. Proto
i dnes vlády na tomto kontinentu (provinční
i federální, levicové i pravicově) stavějí dal
ší hladové zdi, další zbytečné projekty, které
sociální problémy nevyřeší. A ten zatracenej
dobytek trpí plynatostí a způsobuje nám tak
nedozírné ekologické katastrofy, které bu
dou rozleptávat ty nové hladové zdi z konce
20. století.

Všichni z jedn
BARBORA KUBÁTOVÁ
Praha
M olekulární biologové mohou dnes velmi
přesně určit příbuznost lidských populací
a jejich původ. Nejvíc se sam ozřejmě za
jím ají o Evropu, protože evropská histo
rie, archeologie a jazyky jsou dobře do
kum entovány a výsledky studia genů se
snadno dají srovnat se závěry ostatních
disciplín. Analýzou tělních bílkovin se dá
zjistit, jak příbuzné jsou dva národy, ži
jící vedle sebe a m luvící podobnou, nebo
i rozdílnou řečí. T yto genetické podob
nosti se zjišťují u žijících lidí, ale dají se
zjistit i v kostech, vlasech a mumifikovaných tkáních lidí dávno zemřelých.
Z těch to stu d ií v y p lý vá, že E vro p an é
js o u nav zájem g e n e tic k y p říb u z n í, a to
mnohem víc než původní obyvatelé ostat
ních k o n tin e n tů . Jak o b y v šic h n i v y lé tli
z jed n o h o hnízda. Italský vědec C avalliS forza sro v n áv al 26 ev ro p sk ý ch národů
a zjistil, že většina z nich se nedá striktně
g en etick y o d lišit od o sta tn íc h . P oněkud
stranou stojí geneticky pouze Laponci, M a
ďaři, Finové, Baskové, Islanďané a obyvate
lé Sardinie.
Na Sardinii, kde se obyvatelé svými ge
ny poněkud lidí od ostatních obyvatel
Evropy, sídlí lidé již velmi dlouho,
více než 10 000 let. Nálezy kostí
ukazují, že praobyvatelé se li
šili od dnešních Evropanů
kupříkladu m ohutností če
listi a zubů. K praobyvate
lům se přimísili trochu Kartaginci, Řím ané moc ne, ti

jen zm ěnili jejich jazyk v ind o e v ro p sk ý . G en etick y se
po d o b ají B askům , a oni
i B a sk o v é

jsou pozůstatky neindoevropské
předzem ědělské populace starší
doby kamenné. Baskové žijící v j i 
hozápadní Francii a severozápadním
Španělsku jsou patrně přímým i po
tomky první po-neandertálské vlny,
osídlující Evropu. Tato skupina mů
že být velmi stará a v Evropě se roz
šířila asi před 40 000 lety. Jejich ja 
zyk n e n í p říb u z n ý an i s je d n ím
z evropských jazyků kromě některých
z těch, kterým i se hovoří
na severním Kavkazu. Ge, netick y se B askové také
| i liší od všech ostatních EvP ropanů. Jejich předky mo
hou být ti, kteří k reslili
na stěny španělských je s 
kyň. Během poslední doby ledové, přibliž
ně před 18 000 lety, byli asi Baskové oddě
le n i na n ě k o lik tis íc le t od o s ta tn íc h
Evropanů ledovcem a vyvíjeli se nezávisle.
Z počítání frekvence genových allel, kte
ré jsou v Evropě pozůstatkem historického
vývoje a pohybů obyvatelstva, i z archeolo
gických nálezů se dá vyčíst, že zemědělství
i zemědělci se v Evropě šířili z jedné oblas
ti, z B lízkého východu. N a počátku byly
osady v okolí Jericha, kde byla odkryta ze
mědělská vesnice z doby asi 8000 let př. Kr.
Ještě tam ani nepoužívali keramiku.
Odsud se zemědělci začali šířit po Evro
pě. Z archeologických nálezů, datovaných
radiokarbonovou metodou, se dá vyčíst, že
zemědělské komunity se kolem roku 6 000
př. Kr. dostaly do Řecka. Z Řecka se zem ě
dělci pohybovali třemi směry. Jeden proud
šel podél Středozem ního moře do Španěl
sk a a pak k se v e ru do F ra n c ie , A n g lie
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a Skandinávie. Druhá cesta šla přes M ake
donii do jihovýchodní Evropy a odtud do
střední, západní a severní Evropy. Kolem
roku 3 500 př, Kr. se například zemědělci
dostali do Dánska. Třetí cesta vedla pravdě
podobně kolem Černého moře přes Rumun
sko na d nešní U krajinu a o dtud alespoň
zčásti zpět do střední Evropy. Tyto procesy
trvaly více než 4 000 let. Všechny skupiny
se jazykově a geneticky řadí mezi Indoevropany.
Postup zemědělství byl pomalý, asi 1 km
na rok, a byl spojen s vytlačováním původ
ního o b y v atelstv a, které se živ ilo lovem
a sbíráním jedlých rostlin. Indoevropští ze
mědělci se s původním obyvatelstvem nemísili, a geny těchto praobyvatel tedy zů
staly v populaci zachovány jen výjimečně.
Když se spolu setkaly dvě kultury, jedna lo
vecká a jedna zemědělská, neměla lovecká
naději na úspěch. Lovců bylo vždy méně,
protože lov mohl uživit v každé oblasti vel
mi omezený počet lidí. Naproti tomu potře
ba těžké práce byla u zemědělců uspokojo
vána růstem počtu dětí v rodině, který ale
naopak zvyšoval populaci a vyvolával po
třebu m igrace. Tak byla na konci m ladší
doby kamenné Evropa osídlena zemědělci.
Druhá, geneticky mírně odlišná, ale stále
je š tě in d o e v ro p sk á sk u p in a p o c h á z í od
pastýřských nom ádů, kteří se začali pohy
bovat z euroasijských stepí asi před 5300 Francii a jinde, ale žáčkové ji zesm ěšnili.
lety. I oni patří k původní indoevropské ze Kelti, když neuspěli v Čechách, prchli až za
m ědělské populaci, k terá patrně z Ř ecka kanál La M anche. Ž ádný pořádek, žádný
původně putovala na východ přes ruské ste genový gradient se dnes nedá zjistit. Jsme
pi, do oblasti tzv. kurganské kultury, a pak jedné krve.
se otočila na západ do střední Evropy.
Třetí skupina obyvatel přicházela do Ev
T yto sm ěry m igrace nebyly konečným ropy z východu a hovořila neindoevropskýslovem dějin. Po tisíce let se pak skupiny mi ugrofinským i jazyky. Podobně se dnes
Evropanů pohybovaly všemi směry, mísily hovoří na východ i na západ od Uralu. Tito
se a potlačovaly, vybíjely se a m ilovaly. lidé se však mísili s indoevropskými osad
Tak vznikla dnešní evropská populace. Ja níky. Proto, i když se maďarština a finština
zyky jsm e si půjčovali od sousedů, dobyva liší od ostatních evropských jazy k ů , tyto
telů i dobývaných. Římani trvali na povinné národy se dnes geneticky velmi málo odli
výuce latiny ve Š p an ělsk u , P o rtu g alsk u , šují od ostatních Evropanů. Maďaři podle

genetických výzkum ů m ají 87 % indoevropských genů (patrně od původních slo 
vanských obyvatel dunajské nížiny), Finové
mají 90 % a Laponci 50 %.
Tomu odpovídají i historická fakta. Asi
30 000 maďarských bojovníků s rodinam i
a k nim připojení jezdci sarmatského, irán
ského, slovanského a germánského původu
překročili v roce 862 Karpaty. V Podunaj
ské nížině, kde se u sadili, reprezentovali
menšinu. Jejich geny se dosud dají v m a
ď arské p o p u la c i v y sle d o v a t, ale d n e šn í
Maďaři jsou vlastně většinou potom ky indoevropského obyvatelstva Snad z V elko
moravské říše.
T yto výzkum y, sam y o sobě zajím avé,
navíc potvrzují několik věcí. Předně, nacis
tická teorie nordické rasy, krve a půdy je
nesmysl. Když se sudetští Němci pokoušeli
o v lá d a t o sta tn í o b y v a te le česk é k o tlin y
a dokonce se jich zbavit, opírali se o rasis
tické teorie, které nejsou molekulárním i b i
ology potvrzeny. Jazyk s rasou souvisí jen
okrajově. Nordická rada neexistuje.
Za druhé, teorie vyslovené přehorlivým i
slovenským i nacionalisty, že Slováci jso u
původním „autochtonním " obyvatelstvem
karpatských hor a údolí, se také nepotvrdi
ly. Autochtonním, tedy patrně po-neandrtálským obyvatelstvem Evropy, jsou Baskové
a Sardinci.
Za třetí, spory mezi Maďary a ostatními
obyvateli Podunajské nížiny jsou zcela zby
tečné, protože Maďaři jsou původně Slova
ny, kteří považovali za vhodné naučit děti
jinou řeč. Nacionalismus v Evropě je všeo
becně věc ošidná, a v tom to případě ob 
zvláště.
A za čtvrté, sjednocená Evropa není E v
ropou p rastarých soupeřů a n ep řátel, ale
Evropou znovunalezených bratří a sester,
ženichů a nevěst. V ní je budoucnost.
T oto vše by ovšem m ěli chápat nejen
Češi.
Ilustrační foto archív

Evropské „Nanynky“ pro Kanadu
Letadlo přistálo. Dívce se trošku chvěla ko
lena, těžko říci, zda únavou z mnohahodi
nového letu či nervozitou z nadcházejícího
setkání s lidmi, v jejichž rodině má strávit
celý rok. Ne jako host - ale jako zaměstna
nec. Služebná. N anny. Jací budou? Jaké
jsou děti? Co ji vlastně čeká? Im igrační
úředník něco říkal, ale nerozuměla. Dosud
si myslela, že její angličtina je přinejmen
ším slušná - a najednou tohle! Beg your
pardon?, zmohla se na otázku. Teprve když
d otaz pom alu zop a k o v a l, p och op ila, že
chtěl vidět její pracovní povolení. První šok
nedal na sebe ani tak dlouho čekat.
Stovky mladých dívek a žen z Českoslo
venska směřovaly od roku 1990 do Kanady
na základě programu Foreign Domestic Movement. A sm ěřují i nyní. Jednou z torontských agentur, která zprostředkovává práci
dívkám k dětem, je agentura Hany Havlíčkové-Martínkové:
Na nápad zřídit tuhle agenturu jsem p ři
šla, když jsem měla 3 malé děti a potřebovala
jsem pomoci. (To bylo už před více než 24 le
ty - dnes jsm e vlastně „nejstarší“ agentura
v Kanadě.) Obrátila jsem se tenkrát na něko
lik podobných institucí, ale ani jedna mi ne
byla schopna zprostředkovat pomoc takovou,
jakou jsem si představovala: mladou, inteli
gentní, vzdělanou ženu, která by se mohla
stát členem rodiny. N akonec jsem takovou
našla a s tím přišel i nápad podobnou agen
turu založit.
á ž illll
Před oněmi 26 lety byly tzv. „dom estic
help" většinou z Jamajky anebo mladé ženy
z východního pobřeží Kanady. Brzy se jim
tak stýskalo, že se musely vracet. Zde řešení
problému tedy nebylo.
Pomyslela jsem tehdy na děvčata z Evro
py. Ne hospodyně, ale dívky k dětem - tedy
n a n n ie s. N a p ře d js e m sp o lu p ra c o v a la
s agenturami v Německu, pak přišla Francie,
Švýcarsko, dnes už vla stn ě z celého světa
včetně Číny.
Nejlépe se prý osvědčily ženy z Německa
a Švýcarska. Nemají problém s „kulturním
šokem", většinou jsou schopny plně fungovat
ihned, umějí řídit auta, nakupovat v západ
ních supermarketech, znají dobře anglicky.
Dnes je také velká poptávka po dívkách
z Francie. Je zajímavé, že zatímco třeba Švýcarky či Němky m ají stálý dobrý standard,
Francouzky jsou buď vynikající - anebo vel
mi špatné. Když jsem mluvila o kulturním šo
ku, tak např. Skotky a Irky je j často pociťují.
Nemohou si totiž zajít do svého oblíbeného
„tearoomu" na šálek čaje a popovídání s ka
marádkami, c ítí se leckdy velmi osaměle...
A le česká a slovenská děvčata js o u velmi
adaptabilní a dá se říct, že s nimi příliš pro
blémů není.
Je až k neuvěření, jak tato služba pomáhá
k výměně kultur. Obohacován v tomto směru
není jen život dívek, které do Kanady přije
dou za prací, ale i život rodin, ve kterých
děvčata žijí. A nejsou vzácné případy, že pra
covní kontakt se mění v přátelský, rodiny se
stýkají nadále, děti jezdí na prázdniny do Ev. ropy k rodičům děvčat. Prostě - i tady se dělá
něco pro tu přátelskou Global Village ...

VĚRA ROLLEROVÁ
Toronto
Tohle všechno bylo, podle slov paní Hany,
aktuální před dvěm a lety. „N anynek", jak
jsm e jim láskyplně říkaly, tu byly opravdu
stovky. Dnes prý je to už trochu jinak.
Kanadská ekonomická situace se zhoršila.
Těch, kteří by si „nanny" mohli dovolit, uby
lo a také kanadské imigrační úřady původní
program zcela zrušily. Je nutné zam ěstnat
především ty, které již v Kanadě trvale usa
zeny jsou. Otevřel se program nový, zvaný
Live-in Caregiver Program. V ledasčem se
od předchozího programu liší. Například ten,
kdo pečovatelku do domácnosti hledá, musí
v prvé řadě potřebu pracovní síly ohlásit své
mu pracovnímu úřadu a musí prokázat, že za
m ěstnání in zero v al b ezv ý sled n ě po dobu
dvou týdnů v místních novinách. Pak teprve
je možno požádat o někoho z ciziny. Je to tak
trochu byrokraticky nepohodlné, na potřebu
pomocnice j e nutno myslet řadu měsíců do
předu. Na pracovním úřadě stejně vědí, že
nakonec budou muset zaměstnankyni z c iz i
ny práci povolit, ale předpis je předpis. 1 8
Jaká jsou tedy nová pravidla? V prvé řadě
dívka (žena), která chce do K anady přijet
pracovat jako pomocnice s dětmi v dom ác
nosti, musí prokázat, že má šestiměsíční tré
nink v příbuzném oboru: ošetřovatelka, uči
telka, vychovatelka, někdo, kdo má za sebou
třeba zkušenosti z práce s dětmi ve sportu či
na táborech... Mluví se však o obnoveni pra
vidla zkušenosti jednoho roku.
A taky - buďme reální - situace se zhoršila
nejen po ekonomické stránce, Strach ze ztrá
ty zaměstnáni dnes nutí ty. kteří si dívky na
jali, pracovat třeba i mnohem více hodin ve
svém z a m ě stn á n í, než to m u b y lo d řív e .
Strach o místo lidi nutí, pracovat mnohem ví
ce, než by od nich norm álně zaměstnavatel
mohl požadovat. A to se odráží i v zapřažení
našich nanynek. Jejich pracovní týden obnáší
44 hodin za minimální mzdu $ 6,35. K tomu
patří, samozřejmě, byt a strava. Pokud jsou
nuceny dělat déle, mají možnost dostat hodi
ny proplacené (přesčasy se platí jedenapůlkrát navíc), nebo si mohou čas akumulovat
a pak si za něj vybrat náhradní volno či delší
dovolenou.
„N an y n k y " v O n tariu p o ž ív a jí leg áln í
ochrany jako všichni zaměstnanci v provin
cii. Pracovní doba, dovolená 14 dní, náhradní
volno - a v Ontariu ještě zaměstnavatel musí
zaplatit i nemocenské pojištění. V některých
kanadských provinciích však tomu tak není,
ale děvčata si pojištění m ohou zaplatit ze
svého příjmu. Bývá to kolem 30-40 dolarů.
Také je stanoveno, co děvče smí a co ne
smí dělat. Například těžké domácí práce dělat
nesmí. Dlouze jsme s paní Havlíčkovou-Martínkovou přemýšlely, co by tak dnes v Kana
dě mohlo být považováno za těžkou domácí
práci. Zcela jistě by to bylo např. drátkování
parket. Tady? Vždyť existují brusky! A co
takhle vydrhnout troubu? H loupost, mávla
rukou paní Hanka, už dávno se vyrábí samo
čisticí trouby. Praní prádla? Pračky a sušičky

jsou všude. Žehlení. Ruku na srdce: je snad
mezi českými děvčaty některá, která by žeh
lení (a obyčejně jen několika kousků, které se
žehlit musí) považovala za „těžkou práci"?
Pomocnice přicházejí do Kanady na rok.
Po roce si však mohou pracovní pobyt pro
dloužit (mají-li zaměstnavatele) a po dvou le
tech práce mohou zažádat o imigrační status stávají se tedy nově příchozím i v K anadě
s právem později požádat o občanství a tedy
zůstat v zemi natrvalo.
Pořád to ještě vypadá idylicky. Ale mnoh
dy tomu tak není. I dnes se stává, že si paní
domu plete pomocnici s děvečkou pro všech
no. Však se taky čas od času v novinách ob
jevují docela slušné „nanynkovské" horrory.
Přicházejí i m om enty, kdy se dívky cítí
osamocené, bez přátel, kdy byly v Čechách
zvyklé na určitou společenskou úroveň - a ta
dy ji nemají. Zaměstnavatelé jdou třeba do
divadla nebo mají domácí večírek a ona, mla
dá a dychtivá po nějakém tom povyražení, se
cítí vyřazena. Ano, je tady na práci.
Ale jsou i rodiny, které pro svou „nanynku“ opatří i ojeté auto, aby mohla nejen vozit
děti do školy či jezdit na nákupy, ale aby se
také snadněji večer dostala do jazykové školy
apod. Znám rodinu, která svou dívku brala na
dovolenou na Floridu, několikrát holku „vy
hnali" na koncert či do divadla (m im ocho
dem: Ustek na Fantoma opery stál přes sto do
larů), prostě tahle Adina byla členem rodiny
do té míry, že si ji sem rodina pozvala znovu
(A dina nem ohla, studuje teď v A ustrálii).
A když ta drobná dívka projevila zájem o in
diánskou kulturu, nebylo snad výstavy, indi
ánské prodejny, kam by ji její hostitelka ne
vytáhla.
Obecně lze skutečně říct, že kdo se práce
nebojí, chce se naučit anglicky, a taky má tu
nezbytnou trochu štěstí, že přijde do přátel
ského rodinného prostředí, uběhne mu ten
rok jako voda.
Program, na jehož základě sem přijíždějí
dívky pracovat, bude v brzké době znovu re
gulován. Zdá se, že např. město Toronto, kde
byla om ezení pro přijím ání těchto děvčat
v poslední době velmi striktní, už od svého
přísného záměru ustupuje. Zatím se to proje
vuje jen na okrajích „velkého" Toronta, ale
všichni věří, že ekonomická situace se zlepší
a že tedy přibude v Torontě, v provincii On
tario i v celé Kanadě příležitostí pro mladé
ženy z Evropy, mezi nimi i pro dívky z Č es
ké republiky.
K aždopádně bych však chtěla děvčata,
která by měla k „nanynkování" chuť, upozor
nit, aby jednala výhradně s profesionálními
agenturami a aby za každou cenu přijížděla
do Kanady s platným pracovním povolením
vystaveným imigračním pracovníkem na pří
slušném kanadském velvyslanectví. Nevěřte
všem těm inzerátům, které vám po odeslání
„registračního" poplatku všechno zařídí, ne
bojte se zažádat o informaci na konzulátech
či velvyslanectvích, úředníci jsou tu od toho.
Všechny ostatní cesty jsou nelegální. Potom,
bude-li mít dívka pocit, že ji někdo chce zne
užít, má plné právo obrátit se na místní úřady
a žádat o právní ochranu.

ICKÁ N

Sex toliko s ústním souhlasem
Souhlas lze ovšem vyjádřit i písemně, ale
dosud to není podm ínkou. K aždopádně
pouhé m lčenlivé přikývnutí jakkoliv dy
chtivých partnerů již nestačí.
Amerika, odkud se novoty šíří do světa, je
zem ě z n a č n ý c h k o n tra stů - h o ry , d o ly ,
džungle, pouště, prérie, savany. Paláce i br
lohy, můžete být pozřen krokodýlem i led
ním medvědem... Kontrastů přibývá jak po
hybem v prostoru, tak v čase. Když jsem se
sem před třiceti lety v mladistvém věku ni
koliv legálně odstěhoval, bylo pro mne těch
náhlých změn, až oči přecházely. Vztah mezi
pohlavími byl tak na úrovni morálního kode
xu našich rodičů, případně prarodičů. V do
bě prezidenta J. F. Kennedyho jsem přes tři
roky žil v New York City, onom údajném
semeništi hříchů. Co to ale dalo práce dostat
dívku do postele! M nohé s docela vážnou
tváří tvrdily, že panenství nutno si zachovat
a odevzdat teprve panu choti. Porovnával
jsem s Prahou a dost se tehdy litoval.
Rovnost mezi pohlavími byla v nedohled
nu. Když jsem se zmínil o vysokém procentu
d ě v č a t stu d u jíc íc h m ed ic ín u v te h d e jší
CSSR, nikdo mi nevěřil. Podávám ruku vda
né paní a ona se představí ne jako Betty Sue
Smithová, ale jako „Mrs. Joseph Smith“. Ne
ní Andula Nováková, ale paní Josef Novák.
V poště najdu pozvání někam na party: „Mr.
& Mrs. Joe Smith" - pan a paní Josef Novák
mě zvou.
To tedy byla jedna strana mince. Když ale
došlo k rozvodu, soud se zachoval šlechetně,
ženě přiřkl tučné alimenty spolu s většinou
majetku. Mrav doby vyžadoval ženu, stvoře
ní údajně křehké a snadno zranitelné, vše
možně obskakovat.
Svou kantorskou kariéru jsem zahájil na
menší univerzitě v Iowě, daleko jak od atlant
ského, tak pacifického břehu. Z nedostatku ji-

O TA U LČ

Vestal
ného povyražení jsem se dvořil docela po
hledné kolegyni. Autem jsm e jeli někam na
večeři: dorazím e na m ísto, vystoupím , jdu
k příslušnému domu, leč má společnice stále
v autě dřepěla. Č ekala, až jí otevřu dveře.
Hle, konflikt m oresů, který se projevoval
v mnoha podobách. Prý abych se nedivil, vy
světlovali znalci: v dobách kolonizace byl žen
nedostatek, každý si tu svou i sebešerednější
squaw opatroval, aby mu ji Indiáni neukradli.
A k tomu si ještě přičtěme morální principy
z Británie se dostavivších puritánů plus vikto
riánský koncept ženy - zranitelné, ochrany
potřebné osůbky, matky, ženy v domácnosti.
S takovou Amerikou jsem se tedy sezna
moval v šedesátých letech. N ásledná doba
přinesla kvapné radikální změny: THE PILL,
vynález pilulky proti p očetí notně přispěl
k emancipačnímu procesu a kyvadlo se teh
dy pohnulo z jednoho extrému k druhému od „panenství do manželství" k promiskuitě
v hodně raném věku. Na univerzitě ve státě
New Yorku, mém nynějším působišti, si stu
dentíci přejmenovali školní pivnici na meat
m arket - trh s masem. P řijdou ve čtvrtek,
v pátek vybrat si na víkend partnera nebo
partnerku do postele a v pondělí ráno maucta, už se nemusíme znát.
Lahodná novota gym nastiky na pelesti
s mnoha cvičenci netrvala ale věčně, i tohle
se okouká. Odzvonily jí nepříjemnosti jako
herpes a pak hrozba m etly A.I.D.S. Místo
bezhlavé promiskuity opatrné vybírání part
nerů a bez kondomu již ani ránu.
Prudérie viktoriánského ražení se nám
teď vrací v podobě tzv. sexual harassment „o b tě ž o v á n í", k teré se m ůže p ro jev o v at

v přemnohých podobách. Nevítané osahává
ní, ovšem. Provinit se lze i pouhým slovem:
nejen lechtivé vtipkování, ale „jakákoliv
zmínka o vzhledu či oblečení" (tak přikazují
nová pravidla na naší univerzitě). Čili: je s t
liže by paní kolegyně přišla třeba s novou
kabelkou a já se jí zeptal, kde tu parádu
koupila, tímto dotazem a ničím víc bych se
dopustil zločinu sexuálního harašení. Tyto
extrém ní vynálezy ovšem mají svůj dopad
na fundamentální mezilidské vztahy. Vyprá
věl mi moravský univerzitní profesor, který
zde byl na návštěvě, jak dal ve dveřích dá
mě přednost a ona mu vynadala. A propos
dveře: je s tliž e vejde do k an celáře o soba
opačného pohlaví, již za sebou nezavíráme
a tak se pojišťujeme proti případnému obvi
nění z onoho harašení.
Prozatím nejdál v této neopuritánské sna
ze došla prestižní, privátní (a hodně drahá)
Antioch College. Vydala pravidla nařizující
verbal consent before proceeding to a new
level o f intim acy - tedy výslovný souhlas
před dotykem zadku, znovu souhlas, když
ruka zaputuje pod sukni, do výstřihu, k roze
pnutí podprsenky atd. Pasivita, m lčenlivé
přikývnutí nestačí. „Ano, já tě chci rovněž
políbit," tak to správně musí být.
Co v případě milenců, intimně si počínají
cích už delší dobu? „ You must still ask each
and every time, “ takto je nařízeno, vždy zno
vu a znovu se ptát a ústní souhlas si obstará
vat. Kdo se proviní, bude ze školy vyloučen.
Náramné téma pro komiky, už se v televi
zi vyžívají. Známý satirik Russell Baker do
poručil notářsky o v ěřené souhlasy a dva
svědky u postele, kteří ověří spontánnost mi
lování. The New York Times, nejvlivnější
americké noviny, si ale kroky Antiochu po
chvalují (úvodník z 11. října 1993).
Kresba Michal B. Kunratický
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Co potřebuje
Vysoká škola ekonomická
Začal jsem pracovat na Vysoké škole eko
nomické v Praze v lednu 1990, těsně po „sa
m etové" rev o lu ci. V té době byla škola
v chaotickém stavu. Každý věděl, že je tře
ba zm ěnit, zm odernizovat a „westernizovat” studijní programy i učební texty. Ni
kdo však nevěděl jak.
P eníze pro nás byly vždy p ro b lém em ,
a stejně tak i získávání textů a dalších zdrojů
informací. Postupně se mnoho změnilo díky
našemu úsilí i díky pomoci programu „Tempus“ komise Evropských společenství a díky
kontaktům se západními univerzitami.
Intenzita našich styků se západním světem
vzrostla. Společně s ním vyvíjíme nové studij
ní metody. Naším příštím cílem je rozšířit vý
měny studentů m ezi naší vysokou školou
a podobnými institucem i v dem okratických
zemích. To vše vyžaduje čas a peníze. Přesto
můžeme být hrdi na všechno, co jsme vykona
li v minulých třech a půl letech.

AUSTIN GREER
Praha
V jedné oblasti však potřebujeme pomoc co
nejdříve. Hledáme university a vydavatele,
kteří by nám pomohli získat učebnice a studij
ní materiály. Potřebujeme nejrůznější ekono
mické texty, hlavně ty, které se týkají makroa mikroekonomiky. Potřebujeme cizojazyčné
texty o mezinárodních vztazích, o národním
a mezinárodním obchodu, o tom, jak úspěšně
organizovat a vést malé i velké podniky. Po
třebujeme nejnovější knihy o informační tech
nologii, financích a účetnictví.
Protože mnozí naši studenti budou pracovat
ve smíšených podnicích, zřizovaných českými
a zahraničními podílníky, nebo budou obcho
dovat se zahraničím , potřebujem e i knihy
o tom, jak vyjednávat v cizích jazycích, hlav
ně v angličtině a v němčině. Nějakou literatu-

ru už máme, ale potřebujeme jí víc, a přitom si
nemůžeme dovolit nákupy v zahraničí.
Doufám, že mnozí z těch, kdo čtou naši vý
zvu, nám pomohou a knihy nám darují.
Poznámka redakce: Jak jsme již psali v Zá
padu č. 3, v Kanadě je možné darovat vysoko
školské učebnice, monografie a další odbor
nou literatu ru p rostřednictvím Fondu pro
obnovu českých a slovenských vysokých škol
a časopisu Západ. Knihy přijímá firma Pragotrade, 307 Humberline Drive, Rexdale, Onta
rio, M9W 5V1, tel. (416) 675-1326. Tato po
moc z a č a la již v roce 1990, a ročně se
odesílají jeden nebo dva kontejnery podle to
ho, jak rychle se naplní. Odeslání jednoho
kontejneru stojí kolem 3500 kanadských dola
rů, které získávám e z darů. Knihy přijím á
a třídí Slezská univerzita v Opavě. Jestliže
chcete poslat knihy na jinou vysokou školu,
Slezská univerzita zprostředkuje kontakt. Za
knihy se v CR musí platit daň, na kterou přijí
máme dary v českých korunách. Zájem je
o knihy všech vysokoškolských oborů. D o
mníváme se, že i v jiných zemích je možné
odesílání knih zorganizovat. Je to, podle naše
ho mínění, dobrá příležitost inteligentní pomo
ci. Informace získáte na české i kanadské ad
rese redakce.
Austin Greer, M.Ed., je zástupcem vedoucí ka
tedry ang ličtin y Vysoké' školy ekonom ické
v Praze
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Privatizace a účast
zahraničních osob
Základním úkolem ekonom ické reformy
vazky související s privatizovaným m ajet
JAN DĚDIČ
v zemích bývalého východního bloku byla
kem. K přechodu závazků se nevyžaduje
Praha
a je privatizace státního majetku, protože
souhlas věřitele. Na nabyvatele přecházejí
totalitní stát koncentroval ve svých rukou
i práva a pov in n o sti z p racov n ěp ráv n ích
nejen moc politickou, ale i moc ekonomic niky, státní peněžní ústavy, státní pojišťovny vztahů k zaměstnancům pracujícím v prodá
kou. Hledání účinných a rychlých metod a jiné státní organizace, včetně majetkových vaném podniku nebo jeho části. Tím se liší
p riv a tiza ce bylo zásad n ím problém em ú ča stí na p o d n ik á n í jin ý c h p ráv n ick ý ch prodej ve velké a v malé privatizaci. Je-li
ekonomickým i právním.
osob, a majetek podniků zahraničního ob privatizován veškerý majetek podniku a neJednou z prvních metod privatizace byly chodu, které existovaly k 1. dubnu 1991, vyplývá-li ze smlouvy něco jiného, přechá
re s titu c e m ajetk u o d ň a té h o sou k ro m ý m a jejich m ajetkové účasti na podnikání j i  zí na nabyvatele i právo užívat obchodní
jm éno podniku, pokud to neodporuje záko
vlastníkům po 25. únoru 1948 v rozporu se ných právnických osob.
základním i principy svobody, dem okracie
Velká privatizace se však nevztahuje na nu.
Nabývat majetek v rámci velké privatiza
a práva. Rozhodující část státního majetku majetek, který má být vrácen v rámci majet
však restitucím nepodléhá, a proto bylo nut kových restitucí, m ajetek, který přešel na ce mohou bez omezení i zahraniční osoby,
no hledat jiné účinné formy.
stát po 25. únoru 1948 z vlastnictví církví, pokud s nim i počítá p riv a tizačn í projekt
Proces privatizace státního majetku zapo řádů a kongregací a náboženských společ (resp. pokud je privatizační projekt nevylu
čal tzv. malou privatizací v průběhu roku ností. Velké privatizaci nepodléhal ani ma čuje). Pokud je však majetek státu privatizo
1990. V rámci malé privatizace byly ve ve jetek, který byl navržen do malé privatizace, ván tzv. kupónovou metodou (prodej akcií
řejných dražbách prodávány nebo pronají dokud nebylo rozhodnuto o jeho vyloučení akciových společností založených ze státní
ho majetku za investiční kupóny, jež lze zís
mány provozovny menších státních podniků, z privatizace.
zejména maloobchodní prodejny, restaurační
Velká privatizace probíhá n l'zák lad ě pri kat za 1000 Kč), mohou být účastníky priva
zařízení, provozovny služeb, hotely aj. O za vatizačních projektů, které schvaluje minis tiz a c e p o u ze s tá tn í o b č a n é s trv a lý m
řazení provozoven do veřejných dražeb roz terstvo pro privatizaci nebo přím o vláda. bydlištěm na území republiky a investiční
hodovalo ministerstvo pro správu národního Privatizační projekt mohl zpracovat a podat fondy, popř. investiční společnosti se sídlem
v tuzemsku. Zahraniční osoby se mohou ku
majetku a jeho privatizaci na základě návrhů kdokoliv,^včetně zahraničních osob.
okresních privatizačních komisí.
Z ákon o velké p riv atizaci zna dvě zá  pónové privatizace účastnit pouze jak o za
kladatelé investičních společností nebo in
Ú č a s tn ík y v e ře jn é d ra ž b y m o h li být k lad n í privatizační metody. Jsou jimi:
v prvním kole pouze státní občané ČSFR
a) privatizace prodejem státního majetku, vestičních fondů. M ohou však nakupovat
a jim i založené právnické osoby. Pokud se
b) privatizace vložením státního majetku akcie od státních občanů, kteří je získali za
nepodařilo provozovnu v prvním kole veřej do obc hodni \polečnosti s následnou priva investiční kupóny bud na burze cenných pa
né dražby prodat, a to ani metodou tzv. ho tiz a c i je jíc h Obchodn ícli p o d ílů I a kcií), pírů nebo ve zvláštním veřejném trhu zva
landské dražby (snižování dražební ceny až popř. pouze privatizace oln hodnich podílů, ném R M -Systém anebo přím ou koupí od
na 50 % vyvolávací ceny, pokud se dražby pokud se je d n á o privatizaci JÍŽ existujících státních občanů. Akcie tuzem ských akcio
vých společností mohou zahraniční osoby
účastní alespoň 5 zájem ců), m ohly se ve státních účasti.
Privatizace prodejem státního majetku nabývat bez omezení. Pouze k získání akcií
druhém kole dražeb účastnit i osoby zahra
tuzem ských bank je zapotřebí devizového
může mít ještě následující formy:
niční.
a) přím ý prodej privatizovaného majetku povolení vydávaného Českou národní ban
V malé privatizaci bylo prodáno více než
19 000 p ro v o z o v e n v h o d n o tě v íce než předem určenému Zájemci (v takovém přípa kou.
Výnosy z cenných papírů jsou volně pře24 mld. Kč. V průměru dosáhla dražební ce d ě m usí rozhodnutí o privaiizacifobsahovat
na 60 % ceny vyvolávací. V Praze ovšem i id en tifika ci nabyva tele m ajetku, způsob voditelné do zahraničí a nestanoví-Ii sm lou
přesahovala dosažená dražební cena vyvolá stanovení kupní ceny, popř. absolutní cenu va o zamezení dvojího zdanění jinak, zdaňu
je se výnos sazbou 25 %.
vací cenu v průměru až patnáctkrát. V sou a platební podmínky),
Za existence ČSFR byla započata (a až na
b) veřejná soutěž (rozhodnutí o privatiza
časné době je již malá privatizace v České
ci m usí v tom to p říp a d ě obsahovat i p o d  vydání akcií účastníkům i dokončena) první
republice ukončena.
Velké privatizaci podléhá majetek státu, mínky veřejné soutěže a kritéria pro posou vlna kupónové privatizace. K vydání akcií
k němuž mají právo hospodaření státní pod- z e n i je j ic h s p ln ě n í a v y m e z e n í o k ru h u účastníkům 1. vlny došlo až po rozdělení
ČSFR. Jejich vydání bylo provázeno sporem
účastníků soutěže),
c) veřejná dražba (na veřejnou dražbu o vydání akcií akciových společností se síd
p la tí přim ěřeně ustanovení zákona o m alé lem v České republice účastníkům kupóno
vé privatizace ze Slovenské republiky, a to
privatizaci).
Rozhodnutí o privatizaci založením ob v důsledku průtahů v jednání o majetkovém
Časopis Science oznám il, že jestliže
se vaši rodiče rozvedli, existuje vysoká
chodní společnosti s následnou privatizací vypořádání mezi Českou a Slovenskou re
pravděpodobnost, že i vy se rozvedete.
obchodních podílů musí obsahovat i způsob publikou. Ke konci prvého p o lo letí roku
Identická dvojčata mají 77,5% pravděpo
priv atizace akcií (k u p ó n o v á p riv atizace, 1993 však byly vydány akcie jak ú častn í
dobnost, že se obě rozvedou, zatím co
prodej předem určené osobě s uvedením ce kům kupónové privatizace z. České republi
u neidentických (fraternálních) dvojčat
ny nebo v y jádření b e z p la tn o sti převodu, ky, tak ze Slovenska.
je tato pravděpodobnost jen 5,3 %. Tyto
Ve Slovenské republice proběhla zatím
prodej na veřejném trhu) s uvedením pro
studie byly potvrzeny i nálezy u identic
centních podílů je d n o tliv ý ch metod, dále pouze p rv n í vlna k u p ó n o v é p riv a tiz a c e .
kých dvojčat, která byla vychovávána
procentní podíly prodávané jednotlivým na V České republice probíhá již nyní její dru
odděleně, v různých rodinách a v různém
byvatelům a případnou existenci akcií se há vlna.
prostředí. Bylo zjištěno, že sklon k roz
zvláštními právy státu.
vodům je dědičný z 52 % a získaný vli
S
vlastnictvím privatizovaného majetku Doc. JUDr. Jan D ědič je vedoucím katedry
vem prostředí ze 48 %.
(sr)
přecházejí na nabyvatele i jiná práva a zá práva Vysoké školy ekonomické v Praze.

Dědičnost

POSTŘEHY
S tudenti prvého ročníku Ústavu pro
s tu d iu m d ip lo m a c ie , k ra ja n s tv í,
cestovního ruchu a politiky při škole
Bohemia regia v Praze navštívili v rám
ci praxe P arlam ent České republiky.
Většina z nich vstoupilá na půdu parla
mentu poprvé v životě. O tom, jaké do
jm y to v některých zanechalo, svědčí
úryvky z jejich písemných prací:

Zápas
...M ů j p rv n í p o h le d p ři v stu p u padl
na sochu lva, který zápasí s drakem. Jak lépe
vystihnout ten zápas českého státu, ale i jeho
velikost v průběhu staletí! Proč zde ale nestojí
so ch a lv a, k terý z v ítě z il? V ím e, že byl
mnohokrát vítězem, ale jak dlouho vždy trval
jeho triumf? Možná právě nyní a za nejbližším
rohem stojí a čeká na svou příležitost další
drak. Možná již chodí po chodbách, nebo sedí
v z a se d a c í sín i. A le z v íře , k te ré m ám e
ve zn ak u , je sy m b o lem sta te č n o sti
a neohroženosti a podstata vítězství je v něm
navždy obsažena. Jeho porážka nikdy netrvala
dlouho a o to větší bylo vítězství, kterého
vždy dosáhl...
...C o v íce to d o k a z u je než bu d o v a
P arla m e n tu Č R , k te rá zde sto jí sta le tí.
Obsahuje v sobě prvky všech stylů a epoch,
které obsahovaly naše dějiny. Od gotiky,
renesance a baroka, až po kubismus. Budova,
je ž přečk ala zvraty staletí a zů stala stále
krásná a důstojně reprezentující náš národ...
Aleš Růžička

f U

l M

M

l

Poslanci
...Rozmanitost forem života je tém ěř neu
věřitelná. Svět je plný živočichů, kteří jsou
nejen zajímaví, ale možno říci přím o fantas
tičtí. Počínaje medusou čtyřhrankou a konče
nově zkoumaným druhem tzv. homo posla
nec. Jeho život je fascinující a předčí svou
pozoruhodností i intimní život chameleona,
lelka či chobotnice.
Na naší výpravě jsm e poznali fakta, kte
rá, pokud je nevysvětlilo trpělivé pozorová
ní mnoha zoologů, dlouho se zdála být záha
dou živočišné říše.
N aše srdce se zachvěla, nám všem spo
lečný sen se již brzy vyplní. Po návštěvách
m uzeí, zoologických zahrad, dostává naše
touha po vědění nový rozměr. Po letech pil
ného studia je nám dovoleno spatřit parla
ment. A již je tu osudný den, naše skupina
se (seřazena po dvojicích v obdélník) vzorně průvodce prozradil, že byl momentálnč od 
přem ístila přes práh, do útrob parlam entu. startován jakýsi experiment, jehož se účast
Rozčilení nám vehnalo do tváří ruměnec ne ní většina chovanců. Byli odtransportováni
dočkavosti. A tu nám již v ústrety zamířil do Maďarska a čeká se, jak na sebe budou
(na první pohled milý) pán, slušivě opásaný tyto dva druhy poslanců maďarský a český
municí. Jedním mávnutím silné paže odvelel reagovat. Naší skupiny se pojednou zm ocni
skupinu k pojízdnému pásu, čile proudícímu lo vzrušení, a to ve chvíli, kdy jsm e přes
skrze zatemnělou kabinu opatřenou rentge jednu z prosklených vitrín zpozorovali dva
nem, sám pak zasedl ke kontrolní obrazov poslance. Pohybovali se trhaně a zdálo se,
ce. Naším úkolem bylo, v klidu a bez pani jako by lapali po dechu, odborně se tomu ří
ky, jeden po druhém uléhat na gumový pás. ká „poslanci jednají". Ve chvíli, kdy jsm e
Rázem jsm e se ocitli v černém prostoru, kde byli ujišťováni, že budova je přes zimu vytá
nás zach v átily paprsky značné inten zity . pěna (aby poslanci během delších sletů neoZ p ito m ělí záb lesk y jsm e b y li na druhém mrzali), dorazili jsm e k přípravně krm ivá konci přístroje opět vyplivnuti. Pan ozbroje kuchyni.
Záhy byla vědecká předsevzetí odložena
ný dozorce však nebyl jaksi spokojen, cosi
mumlal, a pak nám oznámil, že obrazovka na neurčito. Výprava se zvrhla a členové se
odkryla naše úm ysly a požádal nás, aby jali nevázaně konzum ovat. Za zvýšeného
chom pamlsky (kterými jsm e chtěli potěšit dohledu jsm e pak byli vyvedeni z budovy.
Rozjařeni jsm e za vše děkovali. Pobyt byl
poslance) vyhodili do plastikového koše.
Konečně jsm e si mohli prohlédnout inter pěkný, tepla i světla hojnost, navíc nás ni
iér. Musím říci, že budova je konstruována kdo nebil, což jsm e rovněž uvítali.
Závěry však učinit musím, jsou totiž na
velmi uvážlivě a výborně se hodí pro život
poslance. Jednou z mnoha předností je její tolik zásadní, že si je nemohu nechat pro se
členitost. Když se totiž dva samci homo po be. Inform ace, které pohnou světem , jsem
slanec pronásledují, má ten slabší možnost získala od (toho času podnapilého) kuchaře.
Zde jsou: homo poslanec mluví, někteří
okamžitého skrytí v některém z četných zá
koutí. Přirozenou cestou je tak zam ezeno je d in c i d o k áží d o k o n ce číst i psát. Je to
ztrátám. Někdy se však stává, že se někteří druh, který (jak se zdá) bude velmi perspek
jedinci ukryjí tak dovedně, že se i kolikrát tivní, proto se do něj také tolik investuje.
ztratí. Jsou známy případy, kdy byly při pra Zkrátka a dobře, otevírá se nám do budouc
v id eln ý ch p átracích v ý p rav ách o bjeveny na naděje, že se s tímto druhem dorozumíme
skupiny dorozumívající se ještě staroslověn- a jednou dokonce i domluvíme...
Denisa Kirschnerová
štinou.
Zatím jsm e žádné poslance nezpozorova
li, což nás překvapilo, neboť v médiích mů
Na zadní straně obálky fotografie
žeme často pozorovat i větší shluky těchto
jedinců. Na vysvětlenou nám náš ozbrojený
Franka Connora z filmu Swing Kids

časopis pro Čechy a Slováky
na celém světě
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An exceptional
leadership role in Prague
An internationally renowned phannaceutical company requires the expertise and professionalism o f a senior executive to manage its business operations in The Czech
Republic.

President
Your mandate in this key position will
be to develop the business in the region,
using your sales, marketing and pharm aceutical experience and skill as a
seasoned business manager. Entrepreneurial spirit, am bition and self-m otivation
will allow you to work autonom ously and
accept the challenges of managing a
foreign-office branch. Relevant North
American experience is essential, as is
fluency in the Czech language.
Our client offers a com petitive remuneration package in keeping with your
qualifications and responsibilities. To
join an organization that encourages and

rew ards professional ach ievem ent,
please forw ard your resum e in con fid en c e, quoting File # H 4 9 7 on the
e nvelo pe and covering letter, to: D ay
A d ve rtisin g G roup, In c., 1133 Y o n g e
S tre e t, Toro n to , O n ta rio , M 4 T 2 Z 2 .

CONFIDENTIAL
REPLY SERVICE
Your application will be acknowledged and
forwarded to our client. Please indicate, in a
covering letter, any companies to which it
should not be sent.

NOVINKA V NAKLADATELSTVÍ IVO ŽELEZNÝ
Jako dvoustou, jubilejní publikaci nakladatelství ’68 Publishers připravil před časem Karel
Hvížďala knížku Benefice - rozhovor se Zdenou Salivarovou o nakladatelství, manželství,
životě... Doplnil jej tehdy o fejetony autorů nakladatelského domu Škvoreckých na téma
Můj psací stůl. Nyní položil obdobné otázky Josefu Škvoreckému, čímž vznikl jakýsi zrcadlo
vý dialog. Nová knížka dostala i nový název - fejetony už se do ní nevešly, zato je dvojím
pohledem manželů, spisovatelů a nakladatelů, posunutým
navíc o krátký, ale historicky vydatný kalendářní čas - a je
napínavá a zajímavá až až. Původní předmluva Milana Kundery
je nyní zařazena jako doslov - připomenutí, co do roku 1989
práce Škvoreckých znamenala pro českou literaturu. Nyní
vychází Hvízdalova kniha rozhovorů se Zdenou Salivarovou
a Josefem Š kvoreckým Opustíš-li mne, nezahyneš
v nakladatelství Ivo Železný.
R O Z H O V O R Y

i Hvížďala

Opustíš-li mne,

nezahyneš

□ nehodíc!se škrtněte — --------

OBJEDNACÍ LÍSTEK

Knihy mi posílejte: □ na dobírku
ze čtenářského konta

□

OSUDY!

Knihy:

o odeberu osobně
o mi posílejte poštou

Uljce

Objednávky posílejte na adresu:
Ivo Železný, poste restante 110 00 Praha 1

M ísto .................. PSČ...............

Objednávky budeme vyřizovat až do vyče rp án í zásob.

Jméno........................................
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---------- o vyplní velkoodběratelé

