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N A R O Z E N I N Á M

Z. K.

Jiří Brabec
MARGINÁLIE KE STUDII O ZÁVIŠOVI KALANDROVI

Kalandrovo jméno se občas objeví v zah
raničním českém tisku,
ponejvíce v ělúcích, připomlnajtcích proces • Miladou BoralkGvou 1
v nim! byl tento historik, eatetiki publicista odaouzen k trestu
smrti. Setkáváme se však spíše ae symbolem jednoho z dějinných dra
mat, než s obrazem živého zápasícího ělovikao Pro symbol je vždy
příznačná neurčitoat konkrétního obaahu a ur6iteat významového za^
cílení. Proto také mnohé &ymboly •• čaaem stávají schematy, která
jsou vždy k dispozici, chceme-li vyjádřit - aniž •• příliš inte
lektuálně nam^^me - určitý postojo Takový osud si Kalandra vskutku
nezaslouží. Naše marginálie mají rozšířit a doplnit novým materiá
lem studii, otištinou'v Orientaci roku 1969o Bohužel jsou to margi
nálie - po tolika letech_- zcela osamocené.

Vzpoura

synů

Návraty k rodinnému zázemi Záviše Kal.andry nejsou pouze zále
žitostí biografickou. !am nikde v ditatví, a mládí, prolívaném v
rodině frenštátského a vsetínského lékafe Bfetialava Kalandry, ••
formoval iqtelekt 1 jeho! pronikavost apolu • obs^^^i znalostmi
z různých obord 1 se projevila ji! na nniverzitio Vskutku výjimečná
osobnoat Břetislava Kalandry, které bohužel (mimo několika drobných
nekrologd a vzpomínkových článkO.) nebyla věnována pozornost, v mno
hém pfedznamenává synovu ceatuo Stoupenec a pfítel MaearykO.v,
erudovaný znalec moderní filozofie, sociologie a psychologie, by
si zaaloulil obšírné studie, která by osvětlila jeho osvitové pO.sobeni1 analyzovala pO.vodní práce odborné a v neposlední fadi vy
sledovala rosaéhiou einnost publiciatickouo
Z publicistiky vybírám polemiku z moravské Socialistické bu
doucnosti, Její! název - O kompromisu a pfímočaroati v politice i datum - 1921 - nás uvádí do doby, kdy devatenáctiletý Záviš Ka
landra se netajil svou sympatií k radikilní levicio Stal, adreso
vaná "mladšímu stoupenci^, by mohla nést synovu adresuo Je nabáda-

2

2

vá, věcná, svědčí o pisatelovi vzácné vnitřní vyrovnanosti i dlou
holeté zkušenosti, získané ve atálé anaze porozumit svitu, v němž
!ijeo "Povinností každého,^ píše ^etialav Kal.andra, •Je to, co po
uailovném studiu a přemýšlení, po vlastních životnich-zkušenoatech
uznal za pravdu, za správné a dobré, hájit a propagovat, bledit to
uskutečnitooo Ale ž'dmý myslivý člověk neamí říci: Je jen jedna
pravda a poněvadž je jen jedna pravda, mdle být Jen jeden aocialiemusooo to Je DeGmylnictví, to je omezenost duchaooo Mluvit je
Jen jedna pravda a to je ta, kterou hláaúi .1,', Je bua iílenatví,
buč idiotatví nebe - a k^^ráde, p^mtu._i ei na t^l - neJěaatiJi
vidomý podvGd kořistníka, ip^lhavce, doOrodr^uhat^
Toleranci poklád' autor za mravní imperativ, nikoli sa zn^ámku
alaboati •laatDího přeevidčenío Vldyt euotná diferenciace je si
lou skutečných integracío Uznávat •Jen jeden aocialiatický korú%
častovat noaftele Jinlch koncepcí Íuidávkaai •zrádce^, •idiot" atpo
Je výrazei duiemí aeplodneeti a nebezpečného aektáfni^^. Pracovat
k cíli ^aqeací, d^eaagogi!, Itvanía Kalandrlv otec rozbořčeni odmí
tá podobni Jako •besdenhá eaílúí vit s llarxevýca epiad% 1 číat
epiay Leninovy --tot ddevaí tortura! Te Jent U cirkev-ak^vat^^
ni^dooo’o Moderní aociologické bád^tf se přece nesaetavilo u
Marxe a Lenina, J^Jichl •talaudiatickk •ofi^—ta^ povedou jen k
náeilío
*
■
Závěrečný apel by valm^tlaa aoal bit určen synovii Je tfeba
atál.e posaávat a ne zavrlmev.t, •co J^ ti araaě, aa č^ ti.sileií,
Jen proto, le lelí atranou od tsvo pf!Ja' ceaty^« Hebudeae daleko
od pra-.ay, pokJ.ádú.e-li tuto polellikÚ sa ••ras-debat, kter4 ail
otec •• ayneao A aobli bychoan obiírni citovat z Kalandrovy koaunietické pualiciatiký 1 altycboa poznali ar^guaataci druh' atr^any
Vztah otce a eyna bude muset být proto yYlolen s obou proticMa^
mých - a v aaohái nakonec blízkých - úzordo

P ub 1 i oi ati ka

v i d o uc í

Kalandreva publiciatika, sahrau.jící iirokou ikilu iáurl a
tématických ok^nahd (z^rcaniční a ^&Uní pelitika, atrategická a
taktická orientace kewvniniických atran, vst^^ aesi hiatorlckou
udiloeti a ělovikea, Jej:!a aktéra, e^^sy do biatorie i do aktu^ál.IÚuh ideologických ěi eetetických •tázek atdo)j ae vrství do
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tří časových okruhO.& první (do roku 1936) Je ulolena pfevážni v
ko^unmiatickych periodikách,-dr^ullý (léta.1936-1939) je polemicky
vyhrocena proti politice Koi^miatické internacion'ly a Sovitakéau
svazu, á poslední (láta 1946-1948), které ai chci vš^mout, nebo{
ai věru nezaslouží-ignorance, která ji dosud provázío
Vždyt základní otázky, Jel byly tehdy ve středu pozornosti,
se po desetiletí znovu a znovu objevují, byt !aeto v modifikavané
podo'bio Kalandrova áčaat na těchto zápaaech .je vlastni neználláo
Jednak paal te^hdy vltiinou pod paeudo^^, jednak publikoval v
listech, které nemily velký okruh čtenáfstvao Pozoruhodný je věak
již záběr tichto }!)Olemik: dotýkají ae mnoha otázek'politickych,
poválečné každodennosti, problémů kulturních i uměleckých a zejmé
na ae aouatřeaují k demaskování vznikajících mechaniamO. komanmiatického eystémUo
Po návratu z německých koncentračních táborO., kde prolil více
nel pět let, •• Kalandra nejprve soustředil k napaáDí Českého pehanatví (pdvodní rak^pia •• ztratil po Kalandrovi zatčení)o feprve
v roce 1946 •• •bJerilo v Cíli několik drobnějších koaentářdo Novi^lláa ae Kalandra plně vinoval al v roce 1947 a v dvou aia!cích
roku náaledujícíAoo
O čeekoalGvenaku Kalandra paal vidy v eollvialoetech mezinárodnícho Nebyl aú, který tehhdy postřehl úzké aepit:! oeudO republi
ky a oaudaa celé Evropyo Jeho základní devísa byl !!ro!S!l!nýavžlo
Kritiku proto zaaéhJ« proti aaahon rozpoltit arit na dva nepřátel^
ak, Ubory 1 jejical asreaivita bude s^^e ae prehluhojící cizotou
a nepřátelatvía Jen a jen atoupato •Je v duchu Maaarykova odkazu,
abychoa ai nedali vaugerovat naprosto nekritickou pfedatavu, Jako
by snad na Západě bylo všechno ěpatné a na Východi vieehno debréoo•
Být avitovýai ^weú dnes jako jindy být pru aírovou apelupráci
viech národd avitao Co bylo kdykoli Jindy apráYD4 a ddl.e!ité, ataka •• dne^ rozaodujícía pro dalií oaud lldatva - dnes, kdy moderní
rozvoj techniky ad!e avit w! ajednotit nebo zDiěitooo^
VsáJ^m8^u perozualať brúí, podle Kal.andry, s^a&aj:!cí ••
"teror propagandy^, který v seaích lidové deaoUacie terorizuje
veřejné aínlní tak, aby ai nikdo netreu.:f'al napaat nebo říci, co •i
amtečni ayalío •Za touto clonou strachu by •• pak aoAlo viechno
soatfování aeziúr8dního napit:! avalovat jen a jen na západ a
věechno, co dilají a jelti budou dilati ti d^ruzí, by se aoalo vydá
vat sa obranu míru, ochranu avrchovanoati národ! a •pevňování de-
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mokracieo o o• Od jednostr^má, polopravdivé ^inf'ormace (n^duvl ••
tabuizování.určitých témat) Je, podle Kalan^dry, p^lynulý pfechod k
•hrubozrnné propagandě, t •propagandi. tižkých ka1ibrd% která všec^bny akuteěnoati •přemaluje.v takového ěerta na zdi, Jakým náa chce
zrovna atraiiěo Tato obecá rovina Je vždy odrazovým mdatkem ke konkrétní kri
tice praxe "autoritářakého koaaniaaě, který uailuje o totálmi aoco
Podobně je to11U také v úvahách o vicech kulturních a umileclcych,
v nich.I je vidy explicitni vyloleno o jak' oOecné principy •• autor
opír,. Centrální •••u čl^akd je ohrožeJJI princip avoaoclyo "Život,^
píle Kalandra, "jak v přírodě tak ve apoleěnoati, není svládnut .
snad jen principem potřeby, cyarž nadto i principu žádoatio V o
blasti lidakého ducha se žádost rovné zvidavoati, niěím nezkrocená
tmuze- poznat pravdu v kterémkoliv úaeku Její nekonečnosti, zvoleném
jea schopnostmi a zájiny po poznání dychtic!ho lidakého individuao
A J^w aocialiamua nemlže být aociuli^ea, není-li d^okrati^cký,
tak vida pfíea^me být vidou, nebude-li avoHdou ducho, neapoutan'-9
ho
plány ani potře^bami, ani olů.edy Áa třebas aejpokrokoviJií
apolečesk4- síly^^• Kalandrova ddvira, le jednou s antropologie^
kých kons^mt je lidaká to^m j» avobodi a že JeJí zniěeaí bude
vldy pociiováno jako deformace lidakého auaJektu, nepředpokládá,
že re^ilnl-eoeialiauua formuje nový oba$b ělovi!enatví, apočívaJící
v tom, že iadividuUJB aepecituJe žáané traaa, pfitakávé-li
dnes jednoau ofici^lmlmu tvrzení a zítra tvrsen! zcel.a opabéan,
prokltú-li ane^ urěitéao ilovika Jako zrádee svaté vici a sítra
J1U aolduJé na prezidentakma atelcio
Velmi ••trou kritikou Kalandra pronásledoval tehdy jeiti zekrývané pokusy omesovat avoaod^ umilecké tverb7 a publiciatilq:
•Xde ae saěne umilcO. přikazovat: ty ll\liíi tvofit toto a takto, kde
•• začne pfikazovat: ty!!!Í! chváli* toto a honit ono; kde ae za6^
ne čtenUi a diváku přikazovat: ty mhoíé číst a vidit toto, neamíi
ěíat a vidět ono - tam ee nad hrobem ^kultury, která není bez svebody, vypiatuJe v atmoaféfíe ••^ilDoati její llikult^roí plod: kýčařství ve velkém a malémooo" Ko^nkrétní ilustrace těchto tézí nalézáae zejména v Kalandrových ^^^tickýcA filmových kritikácho Napřo
u filmu Nikola š^ub.e.J srovnává plvoclní Olbrachtovn předlohu s fil
movou realizacím •v rozdílu mesi knihou a filmem^•• odrálí rozdíl
mezi tím, čeho byi v naiem vefíejném, politickém i kuturním životě
Ivan Olbracht exponentem před patnácti lety a čeho je exponentem
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dnes"o Velikost románu kritik spatřuje v obrazu legendy, "v níž
Cezmocnost utlačovaných proměnila loupežníka ve svého přítele a ne
přítele pánO^, v krásné pohádce o loupežníkovi, který bohatým bral
a chudým dáTalo •A banálnost, papíroToat, prolhanost Olbrachtova
!!!5 má svdj nejlůubií kořen v tom, ža se pokouší proměnit pohádku
karpatských horalO t pohádku našeho minist^ratva in:Cormacío v po
hádku o tom, že •skutečný^ Nikola šuhaj nebyl loupežník, nýbrž tra
gický hrdina revoluce a obit svého-heroického idealismuo Ve filmu
je z něho jakýsi partyzán, od něhož se oddrobují jeho kádry, jak
opadá poválečná revoluční vlnao Zůstává nakonec eám1 protože nedbá
výetraný, která je alnwto!! !!l!l!m celáno !í!to - a která zní nej
dutěji ze všech jeho dutých slov: 'Nikolo, vrai ae ze svých leaO.,
tea nejsou revoluční podní^nky!^ S pronikavostí filmových kritik (připomínám napřo referáty o
filmech Siréna, Špalíček, Admirál Nachimov, Monsieur Verdoux) si
nijak nezadá Kalandrova kritika divadelnío Napfo Peroutkovo kolek
tivní drama Oblak a valčík byl pro Kal.andru příležitostí uplatnit
analytickou schopnost ji! v úvodní úvaze o nepříliš jaanÚl titul.u
^hry. Motivy obl^ra a válčím se objevují v rO.zných variantách^ nieméni Tlely odkazují k dviaa nebezpeěía, Jimž ělovik zTlilti v čaeech
totálního teroru tak snadno podllháo Kalandra koaatatu.1e 1 le u
vzniku tohoto intelektú^^ho dr^amatu •nea^Ul.a ani poetická obraze^
tvornoat, ani trýznivá af'ektiTita; nezrodilo ee ani z roznižnilého,
ale ani ze zauěeného srdee, zrodilo ae z brilantai myalícíU mesku1
jeaul nervy zproetředkeÝ^aly pronikavé poznání dneiního arita v Buchenwaldu b7lo k toIIU doet pří1elitoati%

Nedok o n č e n á

r e ha b i l i ta c e

V aprílovém číale Svitosoru z roku 1937 Kal.udra zpodoDil t
textech i f'otomontálích budoucí vlmau kom^unistické atr^vy* KJo
paal o proceau„ v,niaž •zTrlllík, jemu! byl cizí J^alcýkoliT Třel.ý
cit k vlaati, Dandita Závil Kalandra •• doznala ke tí^ zloěi^ndao
0 d et let pozdiji, tentokrát jil ve v,lném tónu, varuje přán úai1 lía k
td ískat výhradní moc ve atáti, neboi to povede k Tsniku
lklho •tábora, oDe^^ého dráti^fa plotem^, Te která právo
př tane být práTem. a.listopadu 1949 byl Kalodra satěen a v pro
dením záiltodnického apikrutí proti republice {3lo5o^
S.6.1950) ánsouzen k treatu amrtio Prdbih. proceen i neuvifitelmé
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reakce Jsou dnes již doatatečni z^núé, ale nebylo doeud zaznamená
no, !e Preeidium nejvyššího soudu 3lo7ol968 projednalo na neveřej^
ném zaaediní "stížnost pro porušení zákona.v trestní věci proti
Miladi Hor'1tov4 a apolo% Tento orgán konstatoval vilné porušení
procesních předpiad, k nlaul doělo Ji! ve stadiu řízení, porušení
lákona Dývalého státního soudu již před hlavním líaením, neobjek
tivní přístup k hodnocení •ddlcasd^, Jejichž virola.odnoat aeDyla •
zhodnocenao Jil a8Jla akuteaneet •aepří^puatnáno útlaku na obvinil
né^ vedla k pocbyháoates o rirobodnoeti eaaotnéao dosúní obvinil
nýcho Navíc "aeud z výpovidí oavinia,ca ěerpal podklady pro av,
tvrzená'jen v tich vicech, kde obvininý aúa eeDe nebo oitatní obvi
něné uaviděeval z činnosti odpovídající ialoaní versi, a ponechával
nezhodnoceny ty části v;tpovidi, kter, obviai^nýa proepívaly, připad
ni a versí obialoby byly jinak v rezp^i"ll%
Celt proces •• Preeidiu llejyYiiíao eoudu Jevil Jako •nailá
konetrůce^o Viec^M koaatatovám •• eezproatfedni vz^taauJí Je pfi^
padu Závián Kalandry, 11 niaol amtkov, zjiitim-jaou uvedena •snačni neko^CTétni a aejaani% Zdá ••• le Kalandra pokra!eval ve av,
pualiciatice, urěené evi— pro s^waniční tiak, a tato akuteěaeak
•• rúa preaialla Te ipionážW ě^umoeto Také
•é^ttz^ trocltiatická akupina - nnila ládné epodetatniaío Aěkoli Bejvylií
aoud pfiku&al aietakéau pro^véterovi v Prase, ••y vic znovu pro
jednal a rozhodl, konean, verdikt neayl vyneeeno
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CENSORSHIP

Londýnští přátelé se ptají na zdejší zkušenosti s censurou.
Je to otázka širší i hlubší, než na první poslech zní.
Z důvodů, jež vysvitnou, ponechávám své odpovědi zobecňující
anglický titul.

1

Narodil jsem se rok před vznikem původního demokratického
Československa. Tak mi bylo dopřáno, abych na jeho konci za svých
počátků u jiných i v sobě zažil, co je nebo co má být odpovědná

samostatnost a svoboda.
Pak se přihrnuly časy, které už byly jen zkouškou ze smy-slu
pro odpovědnost a pro vnitřní svobodu. Jakýkoli esteticky a mravně
opravdový literární, novinářský, překladatelský, divadelní projev

za nich narážel na překážky.
Jisté sporné výjimky trvaly čtyřiatřicet měsíců mezi květnem
1945 a únorem 1948, náznakově ke konci šedesátých let a výrazněji
za pěti a šesti měsíců před srpnovým vpádem 1968. Po něm smysl pro
svobodu statečně dozníval, ale u většiny obyvatelstva nadlouho ne

vydržel. Smysl pro zajištěnou nebó i privilegovanou existenci se
opět osvědčil jako silnější.
Jinak tu od závěru roku 1938 vládnou dosazenci jiných sil než
domácích. V zájmu zachování své moci v různém stupni potlačují sa
mostatné smýšlení a případné sebeosovobozovací činnosti místních
lidí. Kdy jindy je vhodnější čas přidat k tajné policii, k náhlým
soudům, ke katům a k popravčím četám úřad jménem censura. Udělit

někomu moc a titul censora.
Přesto jsem se za půl století nikdy ani prostředkovaně s vý
slovným censorem nesetkal. Necensuroval mě úřad s přiznaným jménem
censura.

2
Vypadá to nadějně. Ani nejkrutější a nejpodlejší utlačovatelé
dvacátého století nemínili a nemíní censurou umlčovat.
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I jim ten termín příliš zostudila dávná censura protikacířsky
katolická nebo pozdější censura přiznaně světská a mocenská. Z de
vatenáctého století podnes tu a tam doznívají umravňovací zákazy
propagované a prosazované s nehoráznou povýšeností, ale ochrana
držitelů moci a jejich verze skutečnosti před kritikou je v téže
době vykonávána důmyslněji.
Jde ovšem o důmysl lstivý. V nižších polohách se nabízí při
lepšení za udavačství. O něco výš jsou zaměstnanecky společenské
i etnické jednotky ve státech zvýhodňovány, takže se jejich nezvýhodněné obdoby ocitají s nimi ve sporu a uplatňuje se ve prospěch
držitelů moci zatím vždy potvrzené pravidlo rozděl a panuj. I na
úrovni předpokládaně nejvyšší, mezi lidmi po stránce charakteru re
lativně pevnými, zároveň však při všem nadání a vzdělanosti unáhle

ně ctižádostivými, příliš často láme páteře institucionalizace
skutečných i jen údajných vědeckých, uměleckých, mravních zásluh.
Řády podle vzoru Légion d-honneur, členství v Akademii, úředně ora
zítkované a proplacené umělectví, pokud daný uchazeč veřejně proje
vil souhlas s držiteli moci.
Není třeba úředně pojmenované censury, kde vládnoucí oligar

chie, navenek opřená o jakékoli učení, dbá svého instinktu a schopenháuerovské inteligence, pomocnice vůle^k moci, a vystačí* tedy

s opatřeními méně zostuzeného druhu.

Naděje se vytrácí, jakmile si uvědomíme, na kolika místech
světa v jeho nejnovější historii ta zástupná a pravým jménem ne
pojmenovaná censura vyhrává. Svět je i v tuto stranu "lidský, až
příliš lidský".

3
Začíná to nevinně. Nebo naopak bych mohl být obviněn, že jsem
se po tři měsíce svého života jakési kryptocensury účastnil.
Skončila druhá světová válka. Bylo mi necelých osmadvacet.

Zlákali mě do listu jménem Svobodné slovo. Tam mi nejen nedovolili
svobodné slovo pronést. žádali, at vstoupím do strany, za kterou

list mluvil. Nic proti ní. Snažila se v koalici jménem Národní
fronta prosazovat některé dobré věci. Já však nechtěl do žádné
strany. Ji nezrněním, ona nezmění mě. Budu tam jen k třenicím. Tak
že jsem musel jinam.
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Dopadlo to ironicky. Kdykoli jsem byl v úzkých, věděl o tom
krom vrstevnických přátel i starší přítel František Halas. Měl mož
nost pomáhat a užíval jí.
Tentokrát Halasova možnost pozůstávala v tom, že ho přes jeho
předválečné spory s komunistickou stranou měli za příznivce či pří
slušníka dost výhodného, aby jej ministr informací, komunista, po
zval vést jeden z odborů.
Znali se k Halasovi, protože před válkou, za války i po ní
patřil k nejčtenějším. Nezkoumali, proč tomu tak je. Proč si pama

tovali, opisovali a recitovali jeho verše v Terezíně a v koncen
tračních táborech. Uchazečům o moc je vhod každý, kdo je oblíben a
jim se rázně a hlasitě nevzepře. Halas vzešlý z krajní nouze měl

výhrady, ale neviděl důvod odmítnout stranu, která vně Stalinova
nejvlastnějšího území stranila nuzným proti vykořistovatelůrn.

Než Halas 1949 zemřel, věděl, jak to je. Kořistnictví kterých
koli uchvatitelů a držitelů moci se rovná kořistnictví těch, kteří
hromadí moc skrze jmění. A ideologové ve službách údajně marxistic
ké vládnoucí vrstvy kolem roku 1950 Halase zcela odepsali. Nikdy

prý opravdovým komunistou - rozuměj sluhou moci - tento básnický
rozervanec nebyl•
Neznal jsem rozervance. Znal jsem Halase z veršů a i jednání.
Nevím o mnoha-lepších básnících ani lidech. Jako vyšší šarže na

ministerstvu se nepovedl o mnoho líp než já jako podúředník.
Tím podúředníkem mě totiž jmenoval. Humorista by ten příběh
popsal líp. Halas ani já jsme "ministerstvo" nebrali vážně. Asi to

byla chyba. Měli .jsme vědomě destabilizovat už tenkrát. Jenže za
tím nebylo dost dobře znát, jak to vlastně ti nahoře myslí.
Například oddělení ministerstva informací zvané "knižní trh",
kam mě Halas škrtem tužky kooptoval. Dnes to zní jako titul post
moderně vynalézavý dávno avant-la-lettre. Aspoň v počtech proda

ných výtisků vítězí tržně zpracovaná literatura s četnými trapnými

důsledky právě tam, kde jedině zůstává zachována svoboda projevu.

"Jsou to paradoxy." Volný trh omezuje volnost projevu: vyhraje

ten, kdo se trhu podřídí.
Ale tenkrát se psal rok 1945. Sta obnovených nakladatelství
se ucházela o možnost vydat tisíce knih. Organizačně bylo odděle
ní "knižní trh" v počátcích poválečné obnovy nezbytné.

Přitom ani není třeba, aby dějepisec nadužíval dodatečné
chytrosti, anglicky zvané "hindsight". Dlouho před rokem 1945 mu
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sel každý poctivý mozek rozpoznat, co se v totalitních režimech
oddělením "knižní trh" myslí. Nebýlo třeba zažít první padesátá

léta, aby se vědělo, jak se dá ve prospěch vzestupu k moci zneužít
nedostatku papíru.

Opravdu či údajně vinou toho nedostatku bylo to oddělení zří
zeno. Skoro jistě bylo v záloze pro pozdější politické zneužití, ale
ručím, že za tří eěsíců, kdy jsem se na jeho práci podílel, tedy

na konci roku 1945, k žádnému takovému zneužití nedošlo.
"Knižní trh" úřadoval v zabraném bytě ve škroupově ulici nad
Muzeem. Čtyři pokoje a kuchyň. Bylo nás pět, někdy šest. Nikdy za
mé paměti ta úřadovna nemarkétingovala a tím méně byla censurou.

Přicházeli tam nakladatelé a jejich zástupci ucházet se s^
patřičně vyplněnými žádankami o příděl papíru. Museli aspoň glo
bálně prokázat pravdivost, kvalitu, nezáludnost titulu. Za zálud

ný, nekvalitní, neospravedlnitelný by byl v té chvíli dějin poklá
dán nejen text beroucí v ochranu nacisty, fašisty, frankovce nebo
neštastníky mezi autory únosné úrovně, kteří svodům z těch stran

podlehli, například Woodhouse nebo Pound, ale naneštěstí i jakáko
li minimální kritika politických či vojenských aktivit kteréhokoli
z vítězných Spojenců v době války i před ní nebo hned po ní. V sou

hlasu s klimatem zdejšího kraje v těéh měsících se tu rodila i v

mnoha individuálních duších zhoubná nedotknutelnost zvláště jedno
ho ze Spojenců. Mravně neočistitelná vnitřní censura pod tlakem
mocensky politických a emocionálně účinných aktualit.
Netvrdím, že jsme si to tehdy ve škroupově ulici uvědomovali,

ale bylo prostým faktem, že nás tato hromadná autocensura censurních úkolů zbavovala. Dovolovala nám úřadovat se svědomím němě
čistým.

Až si přednosta kanceláře vzal týdenní dovolenou a za náhrad
ního podpisovatele žádanek určili mě.

Povaha je osud, osud je povaha. Samozřejmě v tom týdnu, kdy
jsem jedinkrát za život byl pověřen razítkovat a podpisovat, při
šel s žádankami osobně MUDr škeřík, zubní lékař a proslulý majitel

nakladatelství Symposion. Vyšly tam i průměrnosti, ale nejméně z
třetiny to pro mé vrstevníky a pro mne byly za dospívání objevy.

Díval jsem se na něj okouzleně. Do úřední kuchyně mě vrátila
četba jeho žádanek. Bylo jich deset a osm z nich se týkalo titulů
extratřídních. Jen mě mrazila čísla v rubrice počtu výtisků. Dr Ške-
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řík vše chtěl vydat po deseti tisících výtisků v době, kdy se ji
ným přiděloval papír na dva tisíce, nejvýš na tři tisíce. Us-mlouval jsem to s ním na osm tisíc.
I tak jsem se vracel domů s pochybami. Bez přehnaného zděše
ní jsem si říkal, že má státně zaměstnanecká kariéra po devadesáti
dnech končí. Ale záslužně!
Nemohlo to být jinak. Asi v Cevět nazítří zavolal do Škroupovy

ulice Halas. Smál se a prý mám hned k němu přijít. Bylo to o pět
bloků výš po nynější Vinohradské třídě. Seděli tam se Škeříkem a
nalili koňak i mně.

Pochyboval o mých podpisech i Škeřík. PředevšLm asi tušil, že
by jejich přijetím ublížil Halasovi. Proto se dostavil tak brzy
ráno s posilou. Za hodinu mi pověděli o životě víc, než já zatím

dokázal vypozorovat ze svého. Ale chválili mě za odvahu, i když

s úsměvy nepřekvapivě podezřelými.
Halas se zasmál ještě utrápeněji než ráno do telefonu a prý
se ministerstvo nehodí pro lidi jako já a pro lidi vůbec.
- Takže vy, Františku ----- Vyřídím si to se sebou sánu Tea jde o vás.

Musím předběhnout příběh. Halas si to o dva a půl roku pozdě
ji skutečně vyřídil. tfnor 1948 už prožíval mimo děje z hlediska
ministerstva. Zle onemocněl. Roku 1949 zemřel. Vržen do světa jako
jedno z nejproletářštějších dětí, jaké jsem kdy směl poznat, ode

šel z něho jako jeden z nejbolavěji a nejopravdověji tvořivých li

dí. Ano, bolavý a rozpolcený. Jak taky ne, jestliže se věci prole

tariátu pro své zvýhodnění a nabytí moci ujali ----- ti, co se jí na
Východě ujali. Zmučen odešel.
Ale tenkrát za

'té schůzky snad ještě doufal. A skutečně se

staral o mne. Věděl o lichotivé nabídce, kterou jsem měl už několik
týdnů z Národního Osvobození, relativně nejnezávislejšího listu
těch měsíců, v němž energicky dožívalo svůj vyšší střední věk asi
deset demokraticky levicových prvorepublikánských legionářů. Někte
ří byli i vězni za nacismu. Zvlášt šéfredaktor dr Sychrava, šest
let tamtéž, kde například i Peroutka a Zápotocký. Být do toho lis
tu pozván byla zavazující pocta. Halas už ráno volal Václava Chá-

ba, odpovědného redaktora, vynikajícího glosátora dní a výtečného
překladatele z ruštiny. Prý odpověděl "berem".
Případná cynická pomyšlení, že mě Halas chtěl mít z krku, při
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jímám jen z té části, kde se zaslouženě týkají mne. Sám Halas mě
chtěl mít tam, kam se snad aspoň trochu hodím.

Než ono dopolední symposion zaviněné vydavatelem Symposionu
skončilo, sám původce zvedl sklenici a připil mi jako lepšímu Gončarovovi, než byl Gončarov sám.
Ruka se skleničkou mi zahanbeně poklesla. Já, hltavý čtenář
Rusů, na-prvním místě Dostojevského,' ale v té obrovité a podnes ne
překonané plejádě i Oblomova, zahanbeně koktal, kdo vlastně ví a

kdo kde napsal, jak to s autorem nejpronikavější kritiky spontán
ního Ruska a jeho vzdělanecké i naturální vrstvy bylo, když uznal
za vhodné přijmout pod carem úřední jmenování censorem.
Stydím se ještě dnes. Tu kapitolu censorství neznám a troufám

si tvrdit, že mnoho jiných zájemců o Rusko a Gončarova neví v té
věci o mnoho víc. Osvobodí mě z té hanby některý z četných umlče
ných domácích rusistů a napíše studii s tématem "autor Oblomova ja

ko censor"? Nevím v tomto okamžiku o ničem lákavějším. Mohl by to
podobně pocítit i některý vynikající rusista z Oxbridge či z jiných
univerzit. A kam jinam by se to hodilo víc .než do periodika Index
on Censorship. Zároveň by ani týdeník TLS nebo čtrnáctideník-New

York Review of Books jistě nepohrdly. Též se poctivě zajímají.
Nejspíš i proto, že censura zdaleka není jen otázka mocensky

společenská a politická, ale především morálně psychologická a in
dividuálně etická. Jak hledím naznačit dál.

4
Uvedl jsem zážitek tvora omylem postaveného za pult povolova
cího úřadu. Dočkal jsem se okamžiku, který mě postavil jakoby před
pult. Až obludné na tom bylo, že jsem neměl kam se žádankou zajít.

Nastal únor 1948. Na to, že Národní Osvobození redakčně vyrá

bělo dvanáct lidí, v relaci k počtu místních obyvatel vycházelo za
posledních měsíců své existence v obrovském počtu dvou set tisíc
výtisků. I slušní lidé, nebo právě nejslušnější mezi komentátory,
nazývali Sychravú "politickým panicem", čili za daných sporů skoro
nikým, ale jakkoli navíc odkudsi z pomezí sociálně demokratické
strany mluvil v občasném úvodníku o idei socialismu jako služby
člověka člověku, vědělo se o něm, že přes svůj nedostatek pádnosti
a jiskřivosti je jedinému skutečnánu konkurentovi, Ferdinandu Pe-
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routkovi, velkoryse humánní čestností a úporností roven a že dokon

ce jasi navíc má z dávných dob první světové války a tehdejšího
zahraničního odboje dost těsný styk s Benešem. Přiznávám, že to

druhé mi neimponovalo, ale kdokoli Sychravú jen spatřil a zaslechl,
nemohl jinak než užasnout, že takový člověk tu ještě žije, a to ni

koli jen jako podivín v ústraní.
Když došlo k únorovým dějům 1948 v místní vládě, Sychrava jí
bokem sloužil jako zástupce Československa v subkomisi Spojených
národů pro svobodu tisku. Nikoli poslední z trpkých a velkých iro

nií jeho života. Na mne, s ironií značně menší, ale neméně trpkou,
za závěrečného dějství-druhého Mnichova v mém životě jakoby

vyšla

samozřejmě noční služba. Cháb řekl: "Kdyby něco, přijedete." Kývl
jsem, sedl ke stolu v mansardě v Jungnannově ulici a on se vzdálil.

He nadlouho.
Asi deset minut před jedenáctou té noci se navíc ke klapotu
telexu v opuštěn9 operátorově místnosti ozval telefon.
- Národní Osvobození, řekl jsem.
- To bychom potřebovali, odpověděl sympaticky umírněný a u
vážlivý hlas. U telefonu Majer. Možná že ještě ministr Majer, ale

nevím.

Představil jsem se mu a oznámil, že mám tužku pohotově. Měl
jsem tu čest shodou okolností zastupovat redakci na sjezdu sociál
ních demokratů a krom svébytně smělého a počestného Vojty Beneše
si tam právě Majer padl do oka. Byl jednDn z těch podnětů, které

skoro zavinily, že jsam k sociRlnírn demokratům vstoupil. Nestalo
se, ale teč jsem naslouchal, jak Majer pokračuje.

- Jestli to půjde, tak otiskněte as-i tohle: ministr Majer po
schůzi vlády, kde rau nebylo dovoleno přednést jeho osobní stano

visko, odlišné od stanoviska většiny nehlasujících nekomunistic
kých ministrů, odešel do budovy československého rozhlasu. Mínil
v dodatku ke zprávfm sdělit, že nesouhlasí s nekomunistickou vět

šinou vlády Národní fronty v její ústupnosti. Rezignuje na své ni-

nisterské postavení z protes-tu proti prezidentovu podpisu komunis
tického diktátu. Třeba to umírněte, jste novinář, ale fakt je ten,

že mi v rezhlase vůbec odepřeli vstup do budovy. To taky něco zna
mená. Děkuju a přeju vám štastné přežití. Já letím.

Neletěl tak jednoduše, ale podařilo se mu uniknout.
Já o několik minut později nesl do sazárny o patro níž pět
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strojopisných řádek. Účastnil se, nesm2l promluvit, odešel to zkusit
do rozhlasu, byló mu zakázáno vejít.

Je čas sdělit, jaká tiskárna a co navíc v podkroví téže budovy
bylo po válce Národnímu Osvobození přiděleno. Patřívalo to jednomu
z nejneštastnějších dílků prvorepublikánského politického spektra.

Pánem tam býval Jiří Stříbrný, kdysi spolu s Benešem český ntrodní
socialista. Pak ho z té strany vyloučili, byl pro podezření z úplat
kářství zbaven poslaneckého mandátu i ministerského křesla, soudní
spor mu ještě přitížil, ale nezničil ho. Spíš jej zahánel čím dál víc
vpravo. Až se pod jeho vedením ustavilo Národní sjednocení slátané
z marginálních skupinek nacionalistů a kapitálově silných protilibe-

rálů. Nebylo těch sjednocenců mnoho, ale superpatrioticky křičeli.
>.iussolini byl jejich vzor, paradoxně nemohli za protičeskoslovenské
výroky odsuzovat nacionalistického kolegu Hitlera, za španělské války
ovšem stranili Frankovi. Je třeba jen Stříbrnému přiznat, že se kola
borantem s nacisty nestal. Ale co bylo předtím, stačilo. Vyjadřovaly
to stránky Poledního listu a přidruženého večerníku Expres. Na to

hloupé, levné, sebepopírající vlastenectví se pod šifrou "ještěr"

dal nachytat stárnoucí Petr Bezruč. Dalo by se mluvit o nedostatku
censury ze strany mysli. Ale bylo i dost sjednoceně fašizujících
mladších lidí. Nejen mezi lumpenproletariátem. I mezi šlechtou děl
nické třídy, jak se říkávalo typografům.

zástupci té šlechty, zde trochu oegenerované, jsem svých pět řá
dek odevzdal. Byl ve službě čtyřicetiletý metér, do února 1948 muž
jakoby až úlisně zdvořilý. Mně býval spíš jen lhostejný než protivný.

- 0 tomhle si myslíte, že vám to soudruzi vysázejí? zvedl zrak
od mého textu a pronesl, při těch "soudruzích", trojnásob dvojznačně.

-Chce to redakce, odpověděl jsem spíš zamyšleně než rázně a šel
nahoru.
- Vy jste tu odjakživa naivkové, pozasmál se za mnou metér.

O půl hodiny později se do podkroví dostavila jiná delegace
šlechty, nebo té její části, kterou kdysi získal Stříbrný. Ted to

byli pevní odboráři a nově přihlášení komunisté. Byli dva, ale ne—
pochybně zastupovali nejméně polovinu tiskárny;
- Jestli trváte na vysázení téhle zpr:ávy, tiskárna stávkuje.
Ze starých zásob spíš znalých anglického odborářství než proměn
livých místních podmínek jsem namítl, že stávky z politických příčin

jsou nezákonné.
- Zkuste ten zákon uplatnit, řekl s mírností až ironickou vytáhlý
pětatřicátník, další metér, za nočních sesazování stránek plný nápa
dů a mně nejmilejšío Máme na to hodinu času, dodal. At zavolám Chába
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a uvidí se, co zmůže.
Býval to, jak se mi za těch nočních hodin v pachu olova nad tiská
renským pultem zdávalo, snad skoro přítel. Už rok jsme si tykali, nyní

mi vykal. Když se se svým přikyvujícím kolegou vzdálil, ovanula mě

hrůza a mráz živočišně sebezáchovné a prestižně ovlivněné autocensury.
I on tedy.
Přivezl jsem Chába.
V autě zarputile mlčel, pak rázně vešel do sazárny:

- Redakce odmítá poslechnout sazárnu. Smlouva ji k tomu nezava
zuje. Můžete jít domů a jste bez práce.
- Zavřou vás, pane Chába, vystoupil z šera mezi světly nad klá
vesnicemi sázecích strojů sebejistý, čímsi nám povědomý, ale osobně

neznámý muž.

S podobně sebejistými, povědomými, neznámými muži, jimž lze při
psat povolání, i když uniformu na sobě nemají, byla už v redakci zku
šenost. Přišli dva po Chábově úvodníku s titulem Gestapismus. šlo
tam o zmizení set Němců z táborů, kde byli shrormažctováni k odsunu.
Psal o tom jen Michal Mareš v Dnešku a Cháb v Národnún Osvobozenío
Jinak sebewrnlčování fungovalo, jak instance v pozadí neuniformovaných
strážců nastupující moci předpokládaly. Cháb si nás tehdy všechny

sezval za svědky. Bude-li důvodně podezřelý, že si v úvodníku vymýš
lel, at je podána žaloba a on soudní cestou podá důkazy, jinak at

se pánové vzdálí. Není s nLrni podle zákona o čem jednat. Někdo může
být umlčen, ale pokud nemá censuru sám v sobě, rozhodnutí promluvit
mu nikdo nemůže odejmout. Nikdy ten ponaučující okamžik

pomenu ----

i

hábovi neza

i když pak, v hloubi února 1948, nastala jiná peripetie.

Zprvu to byl týž Cháb jako v čase Gestapismu:

- Zavřou, říkáte? To se nedá nic dělat. Vyšší moc vždycky chce

umlčovat, ale my novináři mámie povinnost dávat zprávy.
- Nic se tisknout nebude, ztratil reprezentant nastupující moci
sebejistotu a zvýšil hlas.

- IWo vy vlastně jste? zeptal se Cháb.
- Jsem všichni, na rozdíl od každého jednotlivého intelektuála
a antisociála, jako jste vy.
- Ale ne, neříkejte všichni,,trochu zvedl hlas i maličký ener
gický Cháb a rozhlédl se po těch patnácti, šestnácti lidech v sazárně. Tady mnoho pánů stranívalo něčemu podstatně jinému.
Mastala’odmlka. At ten povědomý neznámý byl od státní bezpečnosti
nebo jen instruktorem strany, zjevně mu byl dán pokyn, aby v rozhodu

jících okamžicích nechával pronést zavazující promluvy čerstvě získa
né novokřtěncea Sekli a viseli za límec i sami sobě tváří v tvář.
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- Máme dát hlasovat? řekl novokřtěnec, o šest let dřív národně
sjednocený, ale nyní zbledlý, roztřesený, sám sebou zaskočený a předevšLn dlaní instruktora nebo jiného zmocněnce moci postrčený dopře

du, aby právě toto řekl.
- Dejte hlasovat, odpověděl Cháb. Uvidúne vzorek národa.
Vzal mě pod paží a vystoupili jsme do redakčního podkroví.
Vzorek národa se zanedlouho projevil.
Mezitím jsem hleděl Chápa přesvědčit, že je třeba ten podnik na
protest zavřít. Vypočetl mi, kolik lidí bude vinou takového gesta

zbaveno práce a jak málo se toho uprostřed šíleně rozděleného světa
pro lidstvo získá. Podlehl jsem nátlaku jeho lidskosti ----- náhle jako
by sdružené v neblahou koalici s tupým neostranictvím národně sjednoceneckých tiskařů. Od dní Mnichova jsem tolik zoufalé tmy nezažil. Ve
jménu života smysl života zabíto Národní Osvobození nazítří vyšlo
bez Majerovy pozdně večerní zprávy.
Mám to za svou nejhorší životní prohru. Při plném vědomí jsem se

tváří v tvář čerstvě vyjádřeným snahám o dobré živobytí a privilegia
poddal ohledu k hlupákům. To se rozumí, že Chába nemyslím. Ten i na
hlupáky a čerstvě přebarvené přívržence Stříbrného vrhal světlo své
ironické lidskosti: když chtějí, at to mají. Uvidíme.
Smí mi být připsána tahle chábovská polehčující okolnost? Nikdy

jsem pro žádné hromadné censurotvorné násilí nebyl. Jen jsem; snad
zbaběle, nebyl ani pro ohrožení jiných ve jménu svého způsobu myšlení.
Proč oni mají trpět za to, co já si o světě myslím?

Ale nevím. Za mnichovské noci jsem s pěti nebo šesti tisíci před
Hradem demonstroval proti podepsání smlouvy podnes hrůzné. Proč jsem

se za toho dalšího Mnichova poddal, místo abych šel a vzbouřil tu
vlasteneckou tiskárnu proti poslednímu pádu do cizího područí.
Důsledky toho pádu jsou tu podnes. Chábova sebecensura pocházela
z oblasti, kde intelekt mohl vykládat socialismus jako službu člověka
člověku. Censura bývale fašisujících a nyní stranicky ukázněných

soudruhů byla výrazem snahy o sebezáchovu a sebepovýšení.
5

Je až hanba na některé drobnosti vzpomínat.
Byly na mne hodné střední kádry ve Státním nakladatelství krásné
literatury a umění, takže jsem směl překládat. ’"'Ale ani po Stalinově

smrti padesátá léta nebyla sna6ná. Hlavní sekretářka toho velkopodniku mělai hruščevova sdělení o vrahu Stalinovi za zradu a hystericky
prchla ze schůze. IJebyl jsem tar,, ale sdělili mi. Stranickost slábla.
Psychopatologická neštastnice, může se někdo usmát i zasmát. Ale
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tehdy na přelomu stalinských a chruščevovských let čekal v tom nakla
datelství Dickens. Autenticky o tom vím: byl to Příběh dvou měst
v mém překladu. Dickens si s měštanskou hurnánností něco povídal pro
sebe. A jak! Jinak než krásně neuměl. Poctivě jsem na objednávku
uctil parr.átku muže vesměs ve spisování sympatizujícího s poraženými
a zuboženými. Tolik, že to zjevně bylo mnoho pro některé reprezentanty
těch mocných, kteří na vrchol vladařství vystoupili díky referenclln
k bídě nejponíženějších. Nepochopilir_D:i.ckense, který v-obou polovinách
Příběhu straní vražděným. Napřed ubožákům, pak zubožené šlechtě o
Nemohl explicitně nic tušit o Camusově umírněnosti, ale v Příběhu
dvou měst je obsažena. V Praze čekal překlad té knihy na vydání šest

let. Vlastně to je maličkost, uváží-li se, že ti, kteří se tu měli
za uskutečnitele sociální spravedlnosti a chtěli za ně být pokládáni,
vraždili organizovaněji než předáci v druhé polovině Dickensova ro

mánu.
Též jsem před rokem 1948 přeložil krom jiných amerických a brit

ských knih Saroyanovu knihu nejprvnější a nakonec, jak se trochu ne
šťastně ukázalo, nejkrásnější a jedině pravou, Odvážného mladého muže

na létající hrazdě. Prostá a velkorysá lidskost. To se po roce 1949
nesmělo. Nepřátelé prý dokonce byli i uvnitř strany. Ne že bych zvlášt
o nitru strany mnoho věděl, ale Saroyan ve své nejpůvodnější podobě,
stejně jako Dickens Příběhu dvou měst, prostě nevyšel.

Nepodepsala zákaz žádná censura, nevznikl nad hotovým textem
žádný spor. Jen se středně mocní dohodli s nadstředně mocnými, že by
pro ně, pro moc či stranu, nebylo výhodné takové věci zveřejňovat.

Zamlčíme, povládneme. Je mi proti mysli kohokoli osobně vinit, ale
bylo prohrou tajných přívrženců liberálního lidství, když Příběh dvou

měst byl odkládán a když se v relativně nevinných Saroyanových povíd
kách objevilo jádro sporu, podle držitelů moci a jejich sluhů děsivé.
Je to svobodomyslnému člověku líto, ale nelze to zamlčet. šéf
nakladatelství Československý spisovatel, vynikající lidský tvor, na

před o jedné zrána zatelefonoval, že Odvážný mladý muž je nádherný a

musí vyjít. Jenže se o týden později začal přít, že v zájmu celku tu
a tam některá jednotlivost musí ustoupit. Pře se vlekla. Prý kvůli
jednotlivosti nepotopím celek. Namítal jsem, že celek pozůstává z
jednotlivostí.
V každé větě se neříká, že se cosi dálo "v té zemi, odkud vypo

věděli pánaboha a Trockého", ale bez téhle součástky by daná povídka

nebyla právě tou Saroyanovou povídkou.
Stejně jako se ani slovo nedalo vyjmout z Příběhu dvou město
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Jenže co všechno některým lidem i velmi vyspělým, inteligentnún a
vzdělaným připadá jako pominutelnéo Pánbůh a Trocký by podle mne
oba mohli jít k čertu, kdyby je tam byl poslal už Saroyan. Ale tolik

jiných podrobností dohromady tvořících podstatu!

Nakonec díky tvrdohlavosti některých redaktorů a překladatelů
věci jako Příběh dvou měst a Odvážný mladý muž vycházely. Ale co
všechno jiného zatím už mělo vyjít. Nikdo z relativně nejliberálněj
ších at se ničím. nechlubí. Byla to bída.

Intelektuálně pronikavější se nedokázali prosadit proti nižším a

mocnějším. Relativně nezávislí esejisté sdělovali svá pomyšlení od
druhé poloviny šedesátých let. Někteří je vítali. Jiní radili postu

povat opatrně. Svoboda na úvěr.
6

Jeden spor neutichl ještě ani dnes.
Rok nebo dva po smrti vražedného vlčáka mi Československý spiso
vatel nabídl, at pro něj přeložím Starce a moře. OOmítl jsem a napsal
Hemingwayovi, že dokud tu nesmí vycházet příliš mnoho jiných, je
zradou svobody dovolit, aby tu směl být publikován on. Po zběžné od
povědi od agenta došla o půl druhého. roku později odpověa podstatná.

Stařec a moře tu vyšel v překladu vynikajícího sebecensuristy.
- A jak jsme měli bez takových knih růst, řekl mi před dvěma
léty jeden z nejlepších zdejších prozaiků.
- Jak se mělo bez odporu k útlaku žít, odpověděl jsem.
- Kultura je v určitém okamžiku důležitější než život.
- Nevím tak jistě, že se jedno od druhého dá odpojit, namítl jsem.
Též jsem mezitím přeložil Whitmana a Edgara Lee Masterse. Jeden
z mých nejbližších přátel té doby tvrdil, že se to musí vydat. Já to
chtěl držet jako kartu, kterou by se dalo hrát ve prospěch svobodného
vydávání mnoha podobně důležitých dalších autorů.
Ten můj přítel je zatím už jinde. Já tady.
tady prohrávám.

v té

při dokonce i

Proboha, přátelé. Svobodně psát je přece projev svobodných myslí.
A pokud každá vždycky znovu bude muset být i hrdinná, všechno se to
zhroutí. Myšlení je štastně uvolněný proces. Jinak samo sebe odmítá

nebo upadá v křeč. Ve vrchol censury vlastních postupů.
7

Zmíněný můj přítel se prostě z oblasti zdejší moci vzdálil. Neby
la to hra pro něj. On měl vyšší a významnější zájmy než svobodně mys
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lící život ve společensky politické nesvobodě. Už mu nešlo o to tuto
moc a nesvobodu rozleptat, ale prosadit se. Rozkvést především navenei,
Kdysi mi ten přítel radil, at mu "na Lenina nesahám". Hrozil jse. •

se už tehdy jisté sympatie mezi slavnými. Přítel mi za několik let
ulevil. Lenin už nebyl skoro nikým. Jen on byl vším. Tvůrcam, eensorern všech kolem, sebecensorem ve jménu avantgardy. Jak nyní musí tr
pět, když se na místě jeho modernismu avantgardou stal postmodernis
mus. Už asi nestihne censurovat se v jeho jméně. Nebo spíš doufám.
8

Je chybné nás v zajetí Východu i ve svobodě Západu podezřívat,
že jsme obětmi censury.
Existuje a účinkuje cosi mnohem horšího. Na Západě i na Východěo
Východ má veřejné vyjadřování zakázáno.

Ale jen zdánlivě nebo z vlastního individuálního, ústupně bezmoc
ného rozhodnutí. Protože se ukazuje, že kdokoli co průkazně opravdové
ho na východě řekne, dosáhne průchodu svého prohlášení. A není ^pod
statě vyloučeno z obecného oběhu nebo zakázáno nic z toho, co se dost

rázně projeví jako plod dostatečně výmluvné, pozorné a poctivé mysli.
Není censury bez sebecensury.
A to je ovšem to nejhorší, co se kterékoli skupině lidstva kdy
může přihodit. Začněte sami sebe v myšlení a v poznávání omezovat a

jste jako lidé pro svobodný život lidstva ztraceni.
žádný Reagan ani Gorbačov nic v této věci nemůže zlepšit ani

zhoršit. Každý ručíme sám za sebe. Hrůza censury je jen v autocensuře.
Kdokoli aspoň trochu myslí, je svobodný a necensurovatelný.

Od jistých časů neexistuje jiná inkvisice než sebezhoubná. My
svobodnější ji neznáme. Je to otázka ziskuchtivých masochistů.
9

-

A jsme na konci. Na katasftrofálním konci.
Někteří z dobrých českých autorů, naneštěstí právě i z těch, kte

ří se odstěhovali vně ruské říše, opovrhují možností prosadit se proti
censuře. A je tu tentokrát na mysli censura tržní.
Nikdo na Západě by si neměl myslet, že tohle je kraj hlupáků. At
žije hit paráda, nic proti ní. Ale ještě doznívá konkrétní a přísně

vlídná kritičnost Edmunda Wilsona, ještě žije, ve Wilsonově smyslu po
suzuje a demaskuje Alfred Kazin, žijí a píší v jedinečné americké tra

dici další. Jejich censurou je jen pozastavení nad vlastním úsudkem,
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možná čas od času unáhleným. Jsou si sami svým svědomím.
Hůř je se snaživými posbrnodernisty. Vlastně nic nán tady v Praze
a v okolí do toho není. Kdo z nás tu něco píše, vychází z místní a
individuální zkušenosti a kterákoli světová móda je mu lhostejnáo

Viz Vaculík, Havel, Klíma a někteří další. Byl by kterýkoli jejich
text k něčernu, kdyby se hleděli vyrovnat západním, východním, míst

ním předvojům? Jeou, čím jsou, nebo nejsou.
Nevládne jim censura vládců ani censura mocnosti. Promlouvají
sami za sebe.
Censurou trpí jenom ten autor, který přizná, že vyšší censurní

moc existuje. Hroutí se. Vnitřně svobodný autor neví, že kdy byl ně
čím jako censurou pronásledován. Může být z oběhu obecné publikace a
uvažování vyloučen, ale oběhu jeho mysli v dějích a v otázkách světa

to ani trochu nebrání.

Napsal a Georgi Theinerovi věnuje

Zdeněk

Urbánek

Psáno pro Index on Censorship
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Sylvie Richterová:

ZA^llilNf :alzd

*
*
Strach mrtvých ze smrti
dzkost nenarozených
a narození
X .X X

Okamžik věčnosti
br.án;a užší ješti
n.ež rodidla matky
Věčnost okamžiku
XXX

Oasu, věcnost
Óbracení z víry na víra
stále stejného
neproměnoého zoufalsUí
věčnost nečasu,
.

XXX

.

Projít dv^^i jimil jsi
Být dveřmi jimiž projdeš
věčnost není v časa
není
t nečasu
Projít dve^ri j^imil jsi
Být dvefmi jimiž projde!
XXX

^Báseň

smrti narození
Báseň narození smrt
XXX

Z toho nikdo chytrý n.^rf
Ale o chytrost tu Jllejde
XXX

Básem. za bazen
/Ale •slova nejedou
slova tvoří kruhy/

ZAfifKlNf
/18.1.1987/

B.ISN
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S.M.

K jedné hodině s poledne
se setmělo
chvini lístkd
skro^ré kytky na balkoně
nikam nevede
a zdá se že aani vést nemiže

.

stejně jako fialová b^^a
květd docela obyčejných

stejně jako nikam nevedoa
kapky vody
které padly na kámen na asfalt na dlážděni

^^á to dlo^ma
ticho je 1. v hrdle
1 v něčem. nesnám.é^
Al pojednou se ^akáie
le lístek kapka a květ
mají život
^whem delší
nežli šedé domy
i čeerné i bílé 1 sinavé i bareV111é
A !e i my máme život delší
v pr1llcipA1

a v tato chvíli
tmy

Řím., 29<al0al987
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Oriana Fallaciová:
GO L DA

ME IR O V Á

Můj interview s Goldou Meirovou měl podivný osud. Byla
jsem totiž přinucena udělat ho dvakrát, .protože první mi byl
záhadně ukraden. Setkala jsem se G. Meirovou dvakrát na víc
nei tři hodiny před krádeží, a pak -ho opžt dvakrát na víc než
dvě hodiny po ní. A tak se považuji za jédiného novináře na
světě, jenž rozmlouval celkem čtyřikrát s touto fantastickou
ženou, kterou můžete velebit nebo zatracovat; ale nemůžete jí
upři i přívlastek fantastická. Třeba se mýlím a mluví ze mne
přílišný optimismus či pi-ebn^aný feminisnus. Ale ke Goldi Meirové nedokážu být objektivní, nedokážu ji zkrátka soudit s
onou střízlivostí, která mi jako novinářce ukládá, že k mocným
tohoto světa musím vždycky postupovat chladnokrevně a se skal

pelem v ruce. Přesvědčila jsem se, že tuto ženu musí člověk re
spektovat, obdivovat a mít rád i tehdy, kdy se neztotožňuje
s její politikou ani názor7. Začala jsem ji mít ráda téměf oka...
mžiti. Spolupůsobil tu jistěji fakt, že se trochu podobala mé
matce. Měla podobné šedivé, kudrnaté vlasy, unavený vrj.sčitý
obličej a masívní trup na ptealých, nepevných a jakoby olověnfch nohách. I ona měla ve tváfi ten energicq a zároveň nii.ný
výras hospodyni posedlé pořádkem, i ona vzbuaovala v člověku
pocit, že její lidské bohatství spočívá v odzbrojující. prosto
tě, al iritující skromnosti a v moudrosti, pramenící ze skute
čnosti, že měla za sebou život plný dřiny, bolesti, nesnází a
útrap, v něm! nebylo místa na zbytečnosti. Samosebou, že byla
také jiná, už pro to, že byla člověkem, na kterém závisel osud
miliónt lidských bytostí, že byla státníkem, jenž rozhodoval
o míru či válce na Středním východě a tedy i o tom, zda vybu
chne doutnák světového konfliktu.. A byla zároven nejautorita
tivnějším představitelem sionismu, doktríny, jež mnosí z nás
zpochybňují či odsuzují. ile tohle všechno je všeobecně z^námo,
a mě ke'Goldě Meirové nepřivedl zájem o to, co se ví; chtěla
jsem naop^ ot-::;mpsát o tom, co známo není. J. tak se vracím k
osudu tohoto interview* k mému příběhu s Goldou Meirovou.
K našemu prvnímu setkání došlo začátkem října roku 1972
v jejím soukromém sídle v Jeruzalémě. Bylo to pondělí a Golda
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Meirová byla oblečena v černém, zrovna tak jako bývala moje
maminka, když čekala u nás doma návštěvu. Dokonce si stejně
napudrovala noa. Seděla v obývacím pokoji se šálkem kávy a
balíčkem cigaret před sebou a zdálo se, že nemá ná světě ji
nou. starost, než abych se u ní cítila dobře a nenechala se

zastrašit její autoritou.. Poslala jsem jí před tím svou kni
hu o válce ve Vietname a kytici rO.ží. Růže t^rO.nily ve váze
a knihu o Tietnam11. držela v ruce. Okamžitě začala mluvit o
způsobil., jakým jsem v ní tuto válku popisovala, a tak nebylo
těžké přimět ji, aby se rozhovořila o té svojí; o terorismu,
piů estinském hnutí, okupovaných územích a taky o podmínkách,

které by kladla Sadatovi a Husajnovi, kdyby došlo k jednání
mezi Izraelea a jejich zeměmi. Mluvila teplým, zvučným hla
sem a s usměvavým a přívětivým výrazem. Okamžitě mě okouzli
la. A dokonale si mě získala, když mi po hodinl a čtvrt samo

zřejmě oznámila, že se uvidíme ještě j^ednou. X Cemul došlo o

tři dny později v její ministerské pracovní .a byly to další
dvě nesmírně zajímavé hodipy. Tentokrát jsme jii nemluvily
o politice, kdy jaem jí často naslouchala s výhradami, ale
výlučně o jejím osobním žirotě; vyprávfla mi o svém dětství.
rodinl, o své^ l.idskéa dramata._ o přátelích jako Pietro lemů,

jehož bezmezně obdivovala • milovala až dojemně. A kdy! jsme
se loučily, věděla jsli^, že jsme pfítelkyněllli 1 my dvě. Dala
mi svou fotografii s lichotivým věnováním pro mou maminku a
požádala mě, abych ji přijela brzy navštívit: "Ale tenhle krám
nechte doma, ano? Přijeate jen tak, popovídat si u šálku čaje.^

"Tenhle krám" byl mllj m^ágnetofon, na který jsem nahrála všech

ny její odpovědi, každou větu. Její tajemníci byli úplně zkoprnhí: nikdy před tím se před •tím krámem^ neotevřela s tako
vou upřímností. A jeden z nich mě nakonec požádal, abych mu je

dnu kopii rozhovoru poslala, že ji chce darovat kibu^u, jen!
shromažttuje všechny dokumenty týkající se Goldy Melrové.
A tea k magnetofonovým nahrávkám. V naší práci neexistuje
nic cennějšího • Nemáme žádné těsnopisné záznamy, vzpomínky nebo
poznámky, jež by mohly nahradit hlas živého člověka. V iDmto
případě M.o o dvě plné devadesátiminutové kazety a jednu s pě

ti či šesti minutami. Z těchto tří kazet jsem stačila před od
letem z Jeruzaléma přepsat jenom první z nich. Pak jsem je s
péčí, jakou o statní smrtelníci věnují briliantům, ulo!ila do
kabely, a nazítří odletěla® kíma, kde jsme přistáli v pil de-
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váté večer. V půl desáté jsem přijela do hotelu, do velikého
hotelu. Jakmile jsem vešla do svého pokoje, vyndala jsem ka

zety z kabely, vložila je do opilky, zalepila ji a položila
na psací stolek, a na ni ještě brýle, drahocennou pudřenku a
nějaké další drobnosti, načež jsem odešla. Zamkla jsem pokoj
na klíč, ten pak dole odevzdala vrátnému a vyšla z hotelu.
Byla jsem pryč asi patnáct minut; na dobu nutnou, abych napro^opfeaa ulici snědla v rychlosti pár chlebíčka. Když jsem se

vrátila, klíč od mého pokoje zmizel, prostě nebyl. Vyjela jsem

tedy nahoru bez něj a našla dveře od pokoje otevřené. Jenom
dveře. Všechno ostatní se zdálo netknuté: zavazadla zavřená,
pudřenka i ostatní drobnosti tam, kde jsem je zanechala. Na
první pohled vypadal pokoj naprosto v^ pořádku.. Teprve po něko
lika vteřinách jsem si uvědomila, že obálka je prázdná, že mé
drahocenné kazety zmizely. A pak jsem přišla na to, že chybí
také magnetofon s čistou kazetou uvnitř. Zloději ho musel 1 vyn
dat z cestovního vaku., v něm! jsem měla též skřííňku se šperky,

té si však ani nevšimli, 1 kdy! museli celý vak po sobě pečli
vě urovnat. Odnesli si pouze dva náhrdelníky, které jsem necha

la na stole. npatrni, aby uátli stopy,^ pravila policie.
Ta dorazila téměř oka.Íiižiti po oznámení a sdržhla se al
do svítání. Přijeli rovně! dva nesympatičtí a zasmušilí mlád enc.1 ze Státní bezpečnosti, která se, jak znáno, zabývá obvykle

daleko delikátnějšími záležitos'tlli než jsou. krádeže. A nakonec
se dostavila i krim.inálka, ''vyzbrojená speciálními fotoaparáty
a přístroji sloužícími. ke &jištování stop v případě hrd^e11.ních

zločind. Všude se však našl7 pouze mé vlastní otisky; neznámí
pachatelé kradli každopádnl v rukavicích. .A tak nesympatičtí

a zasmušilí mládenci ze Státní bezpečnosti prohlásili,

se

bude jednat o politickou krádež, což jsem pochopila 1 baz: nich.
Co jsem však nechápala, byl její motiv a kdo to byl: nějaký
Arab pasoucí po senzaaíca? Nějaký osobní nepřítel paní Goldy?
Nebo snad nějaký mdj závistivý kolega? Celá ta věc byla nespor
ně provedena profesionály: rychle, p!esnl a naprosto chladnokrevni. Bavíc jsem si uvědomila, že mě museli sledovat, proto
že nikdo na světě nemohl t11šit, kdy přiletím do líma a v jakém

hotelu se ubytuji. Záhadou zůstával 1 zmizelý klíč.
A následující den došlo k něčemu podivnému: Do hotelu se
dostavila nějaká žena se dvěma taškami jaké rozdávají letecké
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společnosti, a sháněla se po policii. Tvrdila, Že ty tašky
našla pohozené v křoví v ulici Villa Borghese v centru llíma,

a že je přišla odevzdat. V taškách bylo asi dvacet kazetových
páska. stejné značky jako byly moje. Hoteloví zaměstnanci ženu
okamžitě odvedli na komisařství, kde všechny kazety postupně
přehráli. Obsahovaly pouze písňové nahrávky. Mělo to být va
rování? Ta žena nedokázala vysvětlit, proč šla hledat policii

právě do mého hotelu.
ile vratme se k paní Goldě. O krádeži se dozvěděla násle
dující "ečer; ve chvili, kdy pozv^aným přátel-dm zrovna vyprávě
la, jak docela příjemně probíhal interview, který dávala přede

včírem slečně••• Přerušil ji jeden z jejích tajemníka. a podal
jí můj telegram: •vsechno mi ukradli opakuju ukradli vsec^hno

stop prosim pokuste se me jeste jednou prijmout^. Dodatečně mi
vyprávěli, že když ho dočetla, položila si ruku na prsa a ně
kolik minut nepromluvila ^al slovo. Pak vzhlédla a s pohledem
plným zármutkll a roshodnoahl pfikásala, oddělujíc zřetelni ka
ždou slabiku: •idoai si zřejmě nepřeje, aby anlj inteniew -vyšel.
Musíme ho proto udělat jel;tě jedioa. Jlajděte ml pár hodin, abych
mohla slečnt řallaciovoa znovu přijmout.^ lJjistlli mě, !e pfeeni toto řekla a já -vím nabetoa, že t^^kle by se nezachoval žá-

j^inj stá^^k! Všichni ostatní by na jejím místě jenom pokrčil.i ramenýs •Tím hůř pro 111. Ul mě stála víc nel tři hodiny ča
su. ji si pom-0.ie, jak ^u!,.ai to napíše po pamitl.• !ahle přího
da svědčí o toa, že ^inisteráká pfedsedkyně Golda Meiro vá byla
ženou, jaké se dnes ui nepotkávají často. Stanovila si je^dUoi

pod^^ka, abych měsíc počkala, a určila nový termín na 14. listopad.R. j tak se také stalo. To jediné, s čím jsem nepočítala,
bylo, že ten den, kdy se s ní znovu setkáa, objevím, že ji mám

hluboce ráda. Abych -vysvětlila tak nezvyklé prohlášení, musím

popsat, čím mě dojala.
Paní Golda žila sama. Neměla doma ani psa, který by hlídal
její spánek, .kdyby se necítila dobře. Jenom před vchodem do je

jí vily stála osobní strái, jinak nikde nikdo. Ve dne jí chodi

lo vY})omáhat nějaké dě-vče, které stlalo postele, utíralo prach
a žehlilo. Když si někoho pozvala na večefi, vd.ila paní Golda
sama• .A když návštěva odešla, dala se sama do umývání a uklíze

ní, flaby •tady ta holka nenašla zítra příliš velký nepořádek".

Také v před-večer našeho druhého interviewu měla pozvané přáte
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le, a ti se u ní zdrželi až do dvou hodin v noci. Zůstala po
nich hora špinavého nádobí a skla, přeplněné popelníky, zkrá
tka obvyklé peklo. J. tak:se paní Golda, "aby s tím ta holka
neměla zítra tolik práce", dala ve dvě v noci do mytí a uklí
zení a do postele se dostala až o plll čtvrté. Vstala jako ob
vykle v sedm, aby si přečetla noviny a poslechla rozhlasové
zprávy. V osm už měla prmí poradu s generály, v devět další,
tentokrát s několika ministry. V deset se jí udělalo zle;
" čtyřiasedmdesáti letech jsou tfi a piU hodiny spánku prostě
málo.
.
Když jsem se tohle všechno dověděla, začala mi být hanba
a chtěla jsem interview zrušit. Navrhovala jsem, abychom ho
alespoň odložily, ujišťovala, že na tom zase tolik nezáleží.
Ona všák chtěla svému závazku za každou cenu dostát: "Vždyt
přijela už podruhé, a z takové dálky, a ještě jí celou její
práci ukradli." A tak mě po dvacetiminutovém odpočinku na po
hovce ve své pracovně pfijála, už opět připravena za svým sto
lem. Bledá, strhaná, přívetiYá. A abych si prýc; nedělala sta
rosti, že jsme začaly později, že mi poskytne toiik čaBll, ko
lik bude třeba. Takto tedy: začal mdj druhý inteniew s Goldou
Meiro'VOu. A byl ještě lepšt než ten říjnový. !ehdy nedokázala
mluvit o své nejTětší osobní tragédii, o svém manželství. ten
tokrát to dokásala, a kdy! nastal okamžik, kdy už neměla sílu
pokračovat, protože ji to přílii zraňovalo, ubespečila mě:
w»ebojte se. dokončíme to zítra.^ A tak mě přijala počnrté.
Poskytla mi pf-ekráanou. hodinu, během níž aefzamýšlela nad stá

řím, nad mladou generací, nad s^mrtí. Jak byla půvabná ! Mnozí
ji považovali za šerednou- a bavili se jejími krutými karikatu
rami. Krása je zajisté,věcí názoru, ale pro mě byla paní Golda
krá^té. stará žena. Mnosí tvrdili, že je mužatka, a roznášeli
o ní vulgární vtipy. I ženskost je však věcí názoru, a mně při
padala dokonale žen^£. Třeba svým jemným studem nebo svou až
neuvěřitelnou bezelstností, tak protikladnou k ostřílenosti a
prohnanosti, jež projevovala, když plavala ve vírech vysoké
politiky. Byla jsem s'Yědkem jejích muk, když mi líčila všech
nu úzkost ženy, které nestačilo jenom rodit děti. Slyšela jsem,
s jakou něžností se dovolávala svých dětí a vnoučat. Projevova
la i bezděčnou koketnost: Při posledním ŕodlouoru měla na sobě
krepovou, blankytně modrou bl-0.zku a perlový náhrdelník, jehož
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-6 se při rozmluvě jemně do týkala prsty s krátkými, růžově nalakov^anými nehty, jako by se ptala: "Tak co, sluší mi?^ - A já
sJ po celou dobu říkala: "Škoda, že taková žena patří k mocnýa,

že stojí na strane vládcd." U ženy, jakou byla Golda Meirová,
byla moc nedostatkem vkusu.
Nechci opakovat známá fakta: fe se narodila roku 1898
v Kyjevě a jmenovala se Golda Mabovitzová, že v^yrůstala ve
Spojených státech v městě Milwaukee u Michiganského jezera,
že se tam v roce 191T provdala za Morrise Meyereona, že s ním

roku 1918 emigrovala do Palestiny, že jméno Meirová pro ni vy
myslel Ben GGu.rion, protože znělo židovštěji, že její politická
kariéra začala v Moskvě, kde za Stalinovy éry působila jko velvyslankyně, že kollří nejméně šedesát cigaret denni a živí se
prakticky jenom kávou., že pracuje osJDlláct hodin dénni a že

její plat ministerské předsedkyni

činí mizerných dvě stě do

larů měsíčně. Nebudu se pokoušet pátrat po tajemství její le
gendy. Následující intdview ji vys-větluje sáa. Přepisovala
jsem ho s přihlédnutím ke chronologickému pofudí našich setká
ní a pl-ekládala ho • ^^^ičtin7, jazyka, kterým. jsme rozmlouva
ly a který asi ovládá nejlépe.
XXX
u

Tajemnému zmizení n^^ávek prvn^w intervieW11. policie samosřejml nikdy na kloub nepkila. Anebo přilla, ale dala si do-

pozor, aby mi to řekla. Ale jedna indicie, z níž se brzy
vyklubalo něco prllkaznějšího, se mi nabídla sama od sebe• .A chci
o ní ještě vyprávět, už proto, že je dalším svědectvím o moc

ných tohoto světa.
!éměř souěasně se žádostí o interview e Goldou Meirovou

jsem požádala o rozhovor také Muammara Xaddáfiho• .A laddáfí mi
prostřednictvím jednoho vysokého funkcionáře libyjského mini
sterstva informací přislíbil, že mi ho ppskytne. Za několik dnů

po kráde!i si plukovvník zčistajasna pozval jednoho italského
novináře z konkurečního časopis. Tento novinář tedy odkvapil
do Tripolisu, kde ho 1addUí obdaroval interviewem, jehož o^
sah - jaká náhoda - zněl jako odpovědi na to, co mi řekla do
magnetofonu Golda Meirová. Můj ubohý kolega neměl o této okol
nosti pochoppitelnl ani potuchy. Ale já jsem si toho přirozeně
všimla. A tak jsem vznesla víc než oprávněný dotaz: Jak je mož
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- 7 né, že pan. Kaddáfí mohl leagovat na něco, co nebylo ještě. vů

bec zveřejněno a co kromě mě samotné nikdo na světě neznal?
le by pan Kaddáfí slyšel mé nahrávky? Že by mi je dal dokonce
ukrást? Vybavila se mi také jedna polozapomenutá maličkost.
Totiž to, 2e den po krádeži jsem si zat.rála na detektiva, a
šla potichoučku prohrabat všechny popelnice, do nichž se vy
nášely odpadky z poschodí hotelu, na kterém k neblahé události
došlo. A v nich, přestože mi personál přísahal, že v jejich
hotelu už řadu dní žádný Arab nebydlel, jsem objevila list pa
píru popsaného arabským písmem. A ten jsem také odevzdala ital
ské policii, spolu se seznamem otázek, na které jsem žádala od
povědi.
A to je všechno. Plukovník Kaddáfí mi slíbený interview
nikdy neposkytl. Nikdy mě nepozval do^ Tripolisu, aby vyvrátil
potupné podezření, jež vůči němu dodnes oprávněně chovám.
Ostatně, když už pana X.addáfího italský tisk zajímal tak sil
ně, že měl tu drzost žádat, aby byl vyhozen z práce jeden no
vinář z ^^ína, pro^ b7 neměl rovněl tolik nestydatosti, aby
si neobjednal krádež mých kazet v jednom hotelu v krmě?
:z:

-

Golda Meirová: Dobrý den,. moje milá, dobrý den. Právě si listuju ve vaší knize o Vietnamu. A ptám se, zda ženy skutečně
reagují na válku jinak než mužil^. lekla bych, že ne. Během
válečných třenic posledních let jsem se mnoheliát ocitla v
situaci, kdy jsem se musela rozhodnout. ffeba k tomu., poslat
naše vojáky do míst, odkud se nemuseli vrátit, nebo do akcí,
jež stály život mnoha bytostí na obou stranách. A trpěla jsem
při tom^^ trpěla• Ale ty rozkazy jsem vydávala stejně jako
muž. J. když tea o tom přemýšlía, nejsem si dokonce vůbec jista,
že jsem při tom trpěla víc než muži. Někteří z mých kolegd by
li na pohled daleko zdrcenější. Ne že bych trpěla málo! ile
neovlivnilo mě to, neovlivnilo to mé rollhodování. Válka je
obludná stupidnost. Jsem přesvědčena, že jednoho dne všechny
války ustanou jednou provždy a že se děti budou učit o ději
nách lidstva vedoucího války jako o něčem nepochopitelném a
absurdním. Budou žasnout a budou pobouřeny zrovna tak, jako
když se dnes učí o kanibalismu. I lidožroutství bylo dlouhou
dobu přijímáno jako normální jev. A přesto k němu dnes, ale-
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spon materiálně, už nedochází.

Oriana Fsllaciová: Paní Meirová, jsem rád.a, že jste o válce
začala sama, poněvadž je to téma, kterým js&a chtěla interview
zahájit. Paní Meirová, kdy tedy dojde k mírovému urovnání na
Středním východě? Dočkáme se tohoto míru ještě ^a našeho živo
ta?
G.M., Myslím, že vy ano. Snad^.. Já jistě nikoliv. Domnívám
se, že válka na Středům východě potrvá ještě dlouho, velmi
dlouho. A řeknu vám proě. Důvod vidím ve lhostejnosti, s jakou
arabští vůdcové posílají na smrt vlastní lidi, v tom, jak Fálo
pro ně lidský život!.<. z^^ená, a v neschopnosti arabských náro

dů vzbouřit se toma a říct - dost. Vzpomínáte si na ll. sjezd
sovětských ko.\ Hmistt, na kterém Chruščov zveřejnil Stalinovy
zločin:,? !rebdy se při jeho projevu ozval z posledních řad sj ezdového sálu hlas: •Soudruhu Chruščove, a kdepak jsi byl tehdy

ty?^ Chruščov chvíli mlčky pátral po tváfi delegáta, jenž pro
mluvil, a kdy! ho nenašel, zeptal ses ’Lo to řekl?" llikdo
neodpověděl. •Kdo to řekl?\ opakoval•
opět žádná odpovi!.
A tehdy Chruščov zvolals •Dr^ký soudr^m., já byl 'tenkrát pfesni
taa, kde dneska sedíi
Arabské ^^^dy jsou na to^ stejni
jako ChruščoT za Stalina á jako ten anonymní delegát na ll.

sjezdu, jemuž chyběla odvána vystoupit s řady. X mírovému uro^^ní s arabskými státy můžeme dospěť poue tehdy, až dojde v
jejich zemích k demokrati'8-ci veřejného života. Jt se dnes roshlédnu jakýmkoliv směrea, nevidím u našich sousedů ani stín pc

demokracie. Všude vládnou diktátorské režimy^ .A hlavy diktá- •
torských retim:O. nemusí skládat účty svému lidu, nejsou nuceni
mu zdůvodnit, proč se nesnaží, o mír. Nemusí se zodpovídat ani
za své mrtvé. Kdo se kdy dozvěděl, kolik egyptských vojáků vla
stně padlo v posledních válkách? fuší to jenom jejich matky,
ses^try a ženy. Jejich vůdci se neobtěžují ani zjistit, kde jsou
pohřbeni. My ale •••

O.F.:

Vy ale.^?

Vidíte tamtěch pět BVazkO.? Obsahují fotografie a životo
pisy každého našeho padlého vojáka. My prožíváme smrt každého
člověka jako tragédii. Nemáme rádi válku, ani tehdy, když ji
G.M.:

vyhrajeme. Po té poslední se nekonaly žádné oslavy po ulicídn.
Nikdo netančil, nezpíval, neveselil se. A měla jste vidět naše
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vojáky při ' jejich vítězném návratu z fronty. Každý z nich
byl ztělesněním zármutku. Nejenom proto, že viděl umírat své
bratry, ale i proto, že byl nucen zabíjet své nepfcitele. Mno

zí z nich se zavřeli ve svých domovech a s nikým celé týdny
nepromluvili. Jiní otvíraii ústa, jen aby pořád dokola opa
kovali: "Musel jsem střílet na lidi. Zabíjel jsem." Lidský
život pro nás znamená něco úplně jiného než pro Araby. Po vál
ce jsme Egyptu navrhli výměnu zajatců. Deset našich proti sedm-•
desáti Egyptanům. A víte, co nám odpověděli? "To nepřipadá
v úvahu. Nemtžeme vám vrátit vaše dů.-tojníky za egyptské feláhy.^ Feláhové, obyčejní rolníci. Obávám se•••

O.F.: BcJjíte se, že válka mezi Izraelem a arabskými státy mů
že vypuknout znovu?
G.M.: Ano, nelze to vyloučit. Ano, mů!e. Víte, říká se, že
jsou Arabové připraveni podepsat s námi smlouvu. Ale kdo nám
zaručí, že tah nedemokratické státy by takovou smlouvu skuteč
ně dodržely? Dejme toma, že by ji s ^námi podepsal Anvar Sadat,
a pak ho zavraždí. Nebo pro stě eliminuj!. Kdo nám zaručí, že
jeho nástupce bude respektovat smlouTu stvrzenou Sadatem? Do
držel snad někdo příměfí, které s námi všechny státy ul jednou
podepsaly? Bavzdorý tomuto příměří skutečný mír na našich hltanicích nikdy neexistoval a my pořád lijeme v obavě, že nás na
padnou.
O.P.: .Ale o té smlouvě se dnes nicméně mluví, paní Melrová.
Mluví o ní 1 Anvar Sadat. Není pro vás snazší jednz.t se Sadate^ než tomu bylo a Násirem?
G.M.: Vůbec ne. Je to stejné. Z toho prostého důvodu, že Sadat
s námi jednat nechce. Já jsem víc než připravena jednat. Už lé
ta opakuji: "Sedněme si spolu a poku.sme se dohodnout, pane S2.date." Ale on - starou belu. Není ochoten se mnou jednat. Pořád
řeční o rozdílu mezi dohodou a smlouvou. Řlká, že je ochoten

jednat o ^Qouvě, ale ne o mírové dohodě. Protože mírová dohoda
by znamenala uznání Izraele a navázání diplomatických styků.
Chápete? Nemá zájem o jednání, které by vyústilo v ukončení vál
ky. Jde mu jenom o jakýsi klid zbraní • havíc odmítá jednat
s námi ptímo. Chtěl by póužít prostředníků. Ale jak se máme do
mlouvat skrz vyjednavače? l To by bylo úplně zbytečné a bezpřed
mětné! Vždyi pod o bnou smlo uvu jsme s Egyptem, J o rdánskem, Sýrií

a

Libanonem pociepsali ub v roce l949, na Rhodu,

o

na
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válce za nezávislost. Byla dílem doktora Bunche, prostředníka
Společnosti národů, který se střídavě handrkoval s jednou, a
pak druhou. stranou ••• To tedy byl krásný výsledek!

O.F.: A ani skutečnost, že o míru začal mluvit král Husajn,
neznamená nic pozitivního?
G.M.: Nedávno jsem se o Husajnovi vyjádřila několikrát s uzná
ním. Vyslovila jsem mu po4P.onu za to, že veřejně mluvil o mí:rll..
A ťeknu vám ;ještě víc: Já v Husajna věřím. Jem přesvědčena,
že si konečně uvědomil malichernost důvodů, jež by ho mohly
zaplést do další války. Pochopil, jak strašlivé chyby se dopu
stil v roce 1967, když nezvážilp poselství našeho premiéra
Leviho Eškola, jímž ho žádal, aby nevstupoval do války a nic•
se mu nestane. Pochopil, jakým tratlckým omylem bylo- poslech
nout Násira a uvěřit jeho výmyslilm o bombardování Tel Avivu»
.A tak nyní touží po míru. Chce ho však za svých podmíneJ« Dělá
s1 nárok na levý břeh Jordánu, zkátk.a na \iest Bankt chce Jeru
zalém a dovolává se rezoluce a^ •.• My jsme tv:to rezoluci už
jeqnou. akceptovali. To bylo tehdy, když chtěl& rozdělit Jeru.zalém. Znamenalo to pro nás hlubokou ránu., a přesto jsme ji
akceptovali. A všichni vědí, jak, to dopadlo. Byli jsme •to •snad
my, kdo napadl jordánskou armádu? Ne, byli to oni, kdo vstou
pili do Jeruzaléma! Arabové jsou skutečně diwí: vyvolávají
války, a když je prohrají, chtějí na tom ještě v^ělat. Kdo
vlastně vyhrál šestid^mí válku.: my nebo oni? A kdo má tedy
právo klást s1 podmínky? My nebo oni? Odkdy má agresor,'který
pak prohraje, právo diktovat podmínky vítězi? Neslyšíme od
nich než samé požadavky: vrattenám tohle a támhleto, vzdejte

se tohohle a tamtoho taky...
O.F.:

Vzdáte se někdy Jeruzaléma, paní Meirová?

G.M.: Ne. Nikdy. Jeruzaléma nikdy. To je naprosto nepřípust
ný požadavek. Jeruzalém je mimo diskuzi. O Jeruzalému nejsme
ochotni vyjednávat.

O.F.:

A dokázali byste se vzdát ievého břehu Jordánu?

G.M.: Na tuto ctázku se v Izraeli názoru rlzní. Může se tedy
někdy stát, že budeme ochotni o West Banku jednat. A ted to
vysvětlím lépe. Domnívám se, že většina Izraelců by parlament
ní cestou nikdy nepožadovala, abychom se zřekli celého West

Blanku. Kdyby v -:ak do šlo k jednání s Husajnem, většina Izraelců
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by byla ochotna vrátit jeho část. Aby bylo jasno: Řekla jsem
část. Naše vláda, ani já sama, jsme zatím žádné konečné roz
hodnutí neučinili. Proč bychom se měli přít ještě dřív, než
s námi nějaký arabský stát projeví ochotu jednat? Já osobně
si myslím, že pokud dojde k jednaní s Husajnem, můžeme se o
vrácen! části West Banku dohodnout. At už na základě rozhod
nutí naší vlády či parlamentu, nebo na zákla-dě všeobecného
referenda. Na tohle téma můžeme pochopitelně vyhlásit 1 refe
rendum.
O.F.:

A co Gaza? Jste ochotni vzdát se Gagy, paní Meirová?

G.M.: Gaza je a musí zůstat součástí Izraele. Toto je můj
názor. Tedy náš názor. Nicméně, nechci po Husajnovi ani po
Sadatovi, aby se mnou souhlasili ve všech bodech už před jed
náním. llikám jenom, že můj, náš názor je ten, že Gaza by měla
zůstat součástí Izraele. Vím, že oni na to mají jiný názor.

All right, posactme se tedy ke stolu a začněme jednat. Je to
jasné? Není přece nezbytné, abychom byli ve všem zajedno 112
před začátkem j^^ání. Ta se přece vedou právě proto, aby se
našlo nějaké řešení, přijatelné pro všechny. Tvrdím-li, že
se Jeruzalém nestane nikdy rozděleným městea a že zůstane
hlavním městem Izr^ale, neznamená to, že zakazuji Husajnovi
a Sadatovi o Jeruzalému jednat. Zrovna tak jim nebráním, aby
rokovali o Gaze•• Pokud se sejdeme u jednacího stola, mohou
mluvit, o čem chtějí.
O.F. :

A co Golanské výšiny?

To je víceméně stejný problém. Sýrie požaduje, abychom
se z Galanských výšin stnali, aby nás mohli nerušeně ostřelo
vat jako předtím. Zbytečně bych říkala, ze na to nemáme ani
G.M.i

pomyšlení, že z výšin nikdy neustoupíme. Přesto jsme však ocho
tni za jistých podmínek jednat i se Sýrií. Předpokladem je, že
bude vvytyčena mezi Sýrií a Izraelem nová hranice v městech,
kde máme v současnosti svoje pozice. Jinými slovy, měla by
probíhat přesně tam, kde stojí Syřané dnes. V tomhle sotva
ustoupíme, protoie jenom tak budeme mít jistotu, že nás nebu
dou napadat tak, jak to dělali celých devatenáct let před tím.

O.F.:

A Sinajský poloostrov?

G.M.:

Nikdy jsme netvrdili, že máme v úmyslu ponechat si celý
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Sinajský poloostrov, ani jeho větší část. Nechceme celý Sinaj.
Chceme si ponechat pod kontrolou Šarm el Šejk a tu část pou

ště, řekněme pouštní pásmo, jež šarm el Šejk spojuje s Izrae
lem. Je to jasné? Miám to opakovat? Nestojíme o to, ponechat
si většinu území Sinajského poloostrova. Možná, že nebuho/trvat ani na polovině. Nezáleží nám na tom, sedět až u Suezské
ho proplavu. Uvědomujeme si dobře, že Suezský průplav
p:ro
Egypt příliš důležitý, že pro něj představuje prestižní zále
žitost. A my průplav k naší obraně nepotřebujeme. Jsme ochot
ni vzdát se ho už zítra. Ale nemůžeme se vzdát Šarm el Šejku
a pásma spojujícího jej s námi, protože je důležitým přístavem
pro naše lodě. Nechceme se dostat znovu do situace, kterou
jsme už jednou zažili, když jsme se Šarm el Šejku zřekli. Ne

můžeme se opět vystavit nebezpečí, že se jednoho dne.probudí
me a'Sinajský poloostrov bude plný egyptských oddílů. Toto je
báze, na níž jsme ochotni e Egyptem jednat.•A já ji pokládám
za docela rozdanou.
O.F.: Z toho všeho tedy vyplývá, že se nikdy nevrátíte ke sta
rým hranicím.
G.M.: Nikdy. Ale říkám-li nikdy, nechci tím říct, že máme v
úmyslu anektovat dalěí území. Musíme si zabezpečit
naši
obranu, naši sebezáchovu. Jestliže existuje možnost dosáhnout
míru, o kterém jste mluvila na začátku., je tohle Jediný 'fi, způ
sob. Pokud by se Syřané vrátili na Golanské výšiny a Egyptané
ne celý Sinajský poloostrova pokud by Jor^dánsko dostalo "zpát
ky hranice z roku 1967, trvalý mír v této části světa.vládnout
nikdy nebude. V roce 1967 činila vzdálenost mezi Batanyi a Středozenmím mořem sotva deset mil, to znamená asi 15 }4.l&metrů.
Kdybychom Husajnovi poskytli znovu možnost těchto 15 kilometrd
přejít, riskoval by Izraelský stát rozštěpení na dva kusy a•••
Obviňují nás z expanzionismu, ale věřte mi, že . žádné takové cí
le nemáme. Záleží nám pouze na stanovení nových hranic. A po
slyšte: Arabové dnes prohlašují, že se chtějí vrátit k hranicím
z roku 1967. Tak proč je ničili, když je považují dneskM 2a
spravedlivé?

O.F.: Paní Meirová, doposud jsme mluvily o smlouvách, jednáních,
dohodách. Jenomže po přerušení bojů v roce 1967 nabyla válka na
Středním východě podoby, jejímž hlavním rysem je teror. Zrodil
se terorismus. Co si myslíte o takové válce a mužích, ktleří
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ji vedout Co si myslíte o Arafatovi, Habašovl, o vůdcích eer-

ného záfí?

G.M.: Myslía si prostě, že to nejsoa lidi. Nepovažuji je za
lidské bytosti„ což je to nejhorší, co mů!eme o člověku říci.
Je to totéž, jako bychom o nich řekli, že jsou zvířata, že?
Jak můžete nazývat zvěrstYa, jich! se dopouštějí, válkoa?
,ožpak'si nepamatujete, co prohlásil Habal, kdy! na jeho pří
kaz vyletěl do povětfí autobus pln:j naěich děti? •Nejlepší věc
na světě je zabíjet fidy, dokud jsou ještě dětmi.^ Tom^uhl.
přece nemůžete říkat válka^ 1 nemdže'\ to povazovat ani za re
voluční hnutí, protože hnutí, jehož jediným cílem je pouhé za

bíjení, se nemůže nazjvat revoluční. Poslyšte: Na začátku to
hoto století byla v Rusku součástí revolučníhQ hnutí usilují
cího o svržení cara je^M! politická strana, která považovala
teror za jediný nástroj bČje. Jednoho dne byl jeden pl-íslušník této strany vyslán s bombou na roh ulice, kterou měl pro
jet kočát vysokého carského dů^ttjníka. A v určenou hodina
tam kočár skutečně projel j Jenomže ten důstojník y něm neseděl
nám.. Doprovázela ho žena a děti .A víte, co udělal ten opraYdový revolucionář? Místo aby hodil bamťba do kočára, připustil,

aby mu. vybuchla v ruce a na kusy ho ros trhala. I v Izraeli exi
stovali b&.em války za nelzávislost teroristické skupiny - Stem,
Irgun. A já jsem a jejich ^dstencí nikdy nesouhlasila, nikdy.
Z těchto sku.pill si ale nikdo ani jednou. nepolkvrnil ruce podo
bným zločinea, jakých se dnes JraboY'1 dopouštějí proti ná^

Hikdy se nesnížili k toma, ‘aby kladli časované bomby do obchod
ních domů nebo háseli dynamitové nálože do autobusO. s dětmi.
lla nikom z nich nelpí viná za podobnou. tragédii, jakou. byla mno
honásobná vražda našich olympijských sportovců v Mnichově nebo
krveprolití v Liddě.
O.F.: .A jak chcete terorismu čelit, paní Meirová? Vy dooprav
dy věříte, že se nlco vyřeší bombardováním libanonských vemůc?
_

•

G.M.: Do určité míry ano. Protože v těch veanicích žije plno
fedajbnů. I libanonské úřady přiznávají, že určité oblasti je
jich státu jsou prakticky v rilkách Al Fatáhu. A tak nám nezbý

vá, než tyto oblasti vyčistit. Měli by se o to po starat sami
Libanonci, ale tvrdí, že jsou proti tomu bezmocní. Něco podob

ného tvrdil v době, kdy se fedajinové usadili v Jordánska., i
král Bu.sajn. Věoěli jsme od našich přátel v Americe, že by se
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jich rád zbavil, ale že k'tomu nemá dost sil. Ale pak přišlo
Černé září roku 1970, a mesto .Am^mán, králův palác i on sim
se ocitli

v nebezpečí, a Husajn najednou přišel na to, reněco

udělat může. A zlikvidoval je. Pokud Libanonci nezačnou tento
pribléa řešit sami, budeme nuceni jim říct: •fak dobře. Víme,
že máte potíže, bereme na vědomí, že s tím nemůžete nic udě
lat. Ale my ano. A abychom vám to dokázali, budeme bombardovat
ty vesnice, jež na vašem území fedajin7 hostí.^ Vždyt právi v

Libanonu neházejí teroristé největší podporu. Japonci, jel způ
sobili masakr v Liddě, odstartovali z Libanonu. Dívky, jež se
pokusily o únos letadla patřícího Sabeně, v Tel Avivu, byly vy
cvičeny v Libanonu. i Libanonu existují tábory sloužící k vý
cviku terorista.. J. my tu máme sedět • rukama v klíng, modlit

se a potichu dou!at, že k niče& dalšímu už nedojóe? Tady mo
dlení nepomůže, tady platí jedině síla, zaútoč!t všemi dostup
nými prostředky, včetně těch, které nám jsou proti srst;i.,. Je
samozřejmé, že bychom jim čelili raději otevřeně na bitevnía
poli. Ale kdyi nám k tomu nedají možnost,.,

O.F.:

Paní Meiro^,, byla byste ochotna jednat s Arafatem nebo

Habašem?

G.M.:
Nikdy I S ni.mi nikdy f O čem bych měla jednat s lidmi,
kteří nemají ani tolik odvaky, aby nesli na trh vlastní kdli
a posílají s výbušninami na smrt druhé? Jako třeba ti dva Ara
bi, co v Aímě podstr^člii gramo!on a náloží uvnitř dvěma- stu

pidním mladým Angličankám. Po slyšte: Chcei1e dosá^hnout míra
s arabskými státy a jejich:, odpcvědeymi vládami, at 11ž jsou je
jich vnitřní politické pomiry jagékoliv, protože ty nejsou nal
věcí. Ale s lidmi, jako jsog liabaš, Arafat neho příslušníci.
Černého září, nemáme o čem mluvit. 1'Iluv1t je třeba s jinými.

O.F.:

Máte tea na mysli nás Evropany^ paní Meirová?

G.M.: Přesně tak.Je nezbytné, aby EvropS4é, a nejenom oni, za
čali čelit tomu, co jste nazvala válkou. Až do dnešního dne

jste k tomuto druhu násilí projevovali nústnou toleranci^
.A dovolte mi říct, že vaše tolerance má kořeny v antiaemitismu,
jež nikdy úplně ne^lizel. Neměli byste však zapomínat, že anti
semitismus se nikdy nevyčerpá jenom násilím na fidech. Dějiny
nás učí, že výbuchy antisemiti.smu předchosly vždycky ve světě
katastřofy, jež zasáhly všechny. Vždycky to začíná tráp^e4íh

lidd a končí utrpením miliónd. Jako banální příklad námi může
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posloužit případ prvního unesen,ho letadla. Bylo to letadlo

společnosti El n.-. vzpomínáte? A stalo se to v Alžírsku. Ně
kteří tehdy projevili politování, jinl nám to přálir ale ne
našel sel ani jeden jediný pilot, který by prohlásil: •Mě ul
do Alžíru. nikdo s letadlem nedostane.^ Kdyby to byl tehdy ně
kdo řekl, můra vzdušného pirátstTÍ by dnes neexistovala. Ni
kdo však ale účinni nereagoval, a tak se únosy stávají součástí
mravll dnešního světa. Jakýkoliv šílenec mllže dnes unést leta
dlo, jen aby vybil své pochybné ambice, jakýkoliv zločinec mllže
ohrožovat nevinné cestující a mámit výkupné. Politické důvody
už dávno nejsou jedinou pohnutkoa. Ale vralme se k Evropi a ke
skutečnosti, že teroristé mají své centrály právě tam. V každé
evropské metropoli nerušeně existují pobočky takzvaných osvobo
zeneckých hnutí, a přěsto, že vaše vlády vědí velmi dobře, že
se nejedná o žádné nevinné instituce, nic proti nim nepodnik
nou. Budete toho litovat. Díky vaší netečnosti a blahovůli se b112
terorismus šířit jako lav^ina, a brzy mu začnete odvádět svou d%
i vy, Vzpomeňte si, jak na to doplatilo Západní Německo.
.
O.F.: Vy jste Němce velmi tvrdě odsoudila, kd^ propustili ty
tři arabské teroristy.

^zna

G.M.: P0kuste se pochopit, co pro nás mnichovská tragédie
menala! Sám fakt, že k ní došlo právě t Německu^^ Chci říct:
Poválečné Německo není totéž co nacistické Německo. Znám osob
ně Willyho Brandta, potkávám ho na sjezdech socialistických
stran.. Byl 1 tady v Izraal.1, v době, kdy byl berlínským starestou, a vím moc dobh, že byl aktivním antilašistou^ ..Ani na oka
mžik jsem si nemyslela, že ty Araby propouštěl lehce nebo s ra
dostí. Ale Německo^^ Víte, nikdy jsem nedokázala vstoupit na
německou půdu. Jezdím do Rakouska, ale do Německa, to nedokážu.»
Pro nás židy představují vztahy k Německu nepředstavitelný kon
flikt mezi rozumem a srdcem••• Ale nechtějte, abych mluvila o
těchto věcech, jako ministerská předsedkyně mám svou odpovědnost. ••
Dodám už jen to, že tvrdost mého stanoviska byla tehdy nevyhnu
telná. Postoj německé vlády byl urážkou našeho žalu a pohany.
Vgdyt šlo o muže, kteří se podíleli na vraždě jedenácti bezbran
ných mladých Židll, a kteří se určitě pokusí zabít další!
O.F.:

Paní Meirová, víte, co si myslí mnoho lidí? že arabský

terorismus existuje a bude existovat tak dlouho, dokud budou
existovat palestinští utečenci.
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G.M.: To není pravda. Terorismus se stal nástrojem mezinárod
ního násilí, zákeřnou chorobou, jež zasahuje i oběti, které s
palestinskými utečenci nemají vůbec nic společného. Vratme se
k těm Japoncům, co zavinili krveprolití v Liddě. Okupujé snad
Izrael nějaké území, jež patří Japonsku? Každá válka vždycky
znamenala zástupy uprchlíkd. Na světě nejsou přece jenom utečen

ci z Palestiny; €xistují i zástupy pakilstánských, indických a
tureckých. A co ty milióny Němcd, kteří museli opa:stit území,
jež na základě Postupimské dohody připadlo Polsku? A přesto cí
tilo Německo za tyto lidi odpovědnost a postaralo seo ni, z to
ho prostého důvodu, že to byli Němci. A co odsun Němců ze Sudet?
Nikdo si dnes nemyslí, že by se sudetští Němci měli vrátit do
Československa. Oni sami vědí veini dobře, že se tam nikdy ne

vrátí. Za celých.deset let, co jsem jako ministryně zahranič
ních věcí jezdila na jednání OSN, jsem tam ani jednou neslyšela
řešit otázku sudetských Němců vyhn^aeych z Československa. Jak mi

tedy vysvětlíte, že dneska kdekoho dojímá osud palestinských ute
čenců a nikoho jiného?
O.F.:

i'

*

Ale případ Palestinců je ji.ný, paní Meirová, protože•••

G.M.: fo tedy určitě je. A víte proč?.Protože vyp^ukne-li někde
válka a lidé phd ní prchají, musí se obvykle ucbýlit do zemí,
kde se mlu.ví úplně j^iným jazykem

a vyznává úplně jiné nábožen

ství. Palestinci však narozdíl od ostatních odešli do zemí se
stejným jazykem 1 vyznáním. Do Sýrie, Libenonu a Jordánska, do
zemí, kde pro ni nikdy nikdo nehnul ani prstem. Když Egyptané
obsadili Gazu, nedovolili t^amním Palestincům ani pracovat^ dr

želi je v bídě, aby jich mohli vyu.žívat jako zbraně proti nám.
Tohle vždycky patřilo k typickým ryssůa arabské politiky; Využíiat utečenců proti nám.. Když D. H. ^^rnarskjeld přišel s návr

hem progzamu rozvoje pro Střední východ, jenž předpokládal nové
uspořádání poměrů palestinských utečenců, arabské státy jeho ná
vrh odmítly.
O.F.: Paní Meirová, copak ve vás jejich osud nebu.dí ani trochu
lidské účasti?

G.M.:

Budí. Jenomže soucit neznamená odpovědnost a tu vůči Pa

lestincům neneseme my. Ta je věcí Arabů. Izrael dokázal absorbo
vat víc než milión čtyři sta tisíc Židd z Iráku, Jemenu, Egypta,

Sýrie a severoafrických zemí jako tťeba Maroka. Přijížděli sem

plní chorob a nezpůsobilí k jakékoliv práci. Mezi sedmdesáti ti

-17 -

40

síci Židy z Jemenu nebyl například ani jediný lékař nebo aspoň
zdravotní ošetřovatelka. A téměř všichni umírali na tuberkuló

zu. A- přesto jsme je přijali, vybudovali jsme pro ně nemocnice,
léčili je, vystavěli pro ně čisté domy a vyškolili je na zeměděl
ce, lékaře, inženýry a učitele••• Mezi sto padesáti tisíci Židy
z Iráku byla tehdy jen nepatrná skupinka vzdělanců, ale jejich
děti dnes u nás studují na univerzitách. Samosebou, že jsme s
nimi měli sppustu prm;blémd, není všechno zlato, co se třpytí,

ale faktem zfistává, že jsme je přijali a pomohli jim. Arabové
však pro vlastní lidi nehnoa ani prstec Dovedou jich pouze vy
užívat.
O.F.:

A co kdybyste dovolili palestinskjim utečencfim vrátit se

do Izraele, paní Meirová? :

G.M.:

!o je vyloučeno. Dvacet let byli živami nenávistí k !i-

dllm. Nemohou se vrátit mezi nás. Jejich děti se už nenarodlly
v této zemi, narodily se v táborech a vědí jedillou věc: !e je
třeba lidy zabíjet a zničit Izrael. Ve školách v Gase jsme na
hli učébnice, jež obsahovaly takovéto aritmetické příklady:

•Mái 5 Izraelci.
z nich zabijel. Kolik Ir,raelcd musíš ještě
zabít?^ Kdyi učí aedai- a osmileté diti takovým věcea, není u.i
naděje. By:J,o by straäii, ltíiyby pro ně neexistovalo jiné feěeni,
.,

než vrátit se do Izraele^ ale Jordánci dokázali, že existuje.

Udělili jim občanství a poiel^al.i. je, aby se spolupodíleli na
budována jordáhského státu} Jbdulláll a llu.sa3n se k Palestin^cda
zachovali nekonečně lépe než Egyptané. Víte v-0.bec. le v dobrých
dobách zastávali Paleatin4 v Jordánllka i tak vysoké úfady jako
jsoD předseda vlády a ministr z^^aničních věcí? Á víte, že po
vyhlášeni Zajordánslta v roce 1922 žilo v celém Jordánska pouze

tři sta ti.síc beduínů a Palestinci tam tvořali naprostou větši

nu? Proč tedy nepřijali Jordánsko za svou vlast, proč se^^
O.F.:

Protože se nepo'Tažu.jí za Jordánce, p^ni Meirová. Protože

tvrdí, že jsou Palestinci a že jejich vlastí je Palestina, ^nik.o-

liv Jordánsko.

G.M.: V tom případě si musíme vyjasnit, co rozumíme pod pojmem
Palestina. Musíme si připomenout, že když v roce 1920 přijala
Velká Iritánie Palestina. jako svoje mandátní území, představova

la zemi prostírající se mezi Středozemním mořem a hranicemi Irá
ku.. Toto území pokrývalo oba břehy Jordán.u a spravoval je stejný

18 -

41

brittiký komisař. V roce 1922 pak Churchill toto území rozdělil:
Na východ od řeky Jordánu se zrodilo Jordánsko a na západ od
ní Zajordánsko. Z toho jasně vyplývá, že v obou státech žil
stejný národ. Abdulláh ibn Husajn, děd krále Husajna, dostal
Zajardánsko a později začal vládnout i v Jordánsku, ale znovu
opakuju„ že se jednalo o tentýž národ a o Palestinu. A Ara.fat
by tedy měl vědět, že je třeba zlikvidovat Husajna a pak tepr
ve Izrael. Ale Arafat je takový ignorant• •• Neví ani to, že na
konci první světové války se území dnešního Izraele nenazjválo
Palestina, ale Jižní Sýrie. A pak••• Zkrátka, mluvíme-li o ute
čencích, musím vám připomenout, že po celá staletí to byli prá
vě Židé, kdo tvořili ve světě utečence par excellence I Roztrou
šeni po vzdálených zemích s cizím jazykem, cizím náboženstvím,
cizí kulturou••• Museli žít v Rusku, Československu, Polsku,
Německu, Francii, Itálii, Anglii, Africe, v arabskýca zemíchl^

Vězněni v ghettech, pronás+edováni, vyhlazováni. A přece přeži
li a nepřestali být národem, a nakonec se sešli v této zemi,
aby si vybudovali sviij státku
t.F. i Ale přesně totéi chtějí také Palestinci, paní Meiro"Yá:
Vybadovat si svůj stát. A někteří si myslí, že-by ho měli mít
na západním břehu Jordánu.
G.M.: Už jsem vám přece vysvětlila, že na obou březích Jordánu
žijí příslušníci téhož národa. Už_jsem vám vysvětlila, že se
původně jmenovali Palestinci a pak Jordánci. Jestli Ee dneska
chbějí hlásit k Palestin^cůa nebo k Jordáncům mi je naprosto
jedno. To se mě netýká. Pro nás je důležité, aby mezi Izraelem
a státem, který se dnes nazývá Jordánským královstvím, nevznikl
žádný další arabský stát. Mezi Středozemním mořem a Irákem je
místo pouze pro dva státy: jeden arabský a jeden židovský. Po
kud dojde k podpisa mírové dohody s Hus2jnem, a ta stanoví me
zi n^ámi a Jordánskem novou hranici, nebude nás zajímat, co se
bude dít na její druhé straně. Palestinci se s Husajnem mohou
dohodnout, o čem chtějí, mohou svůj stát pojmenovat., jak se
jim zlíbí a zavést v něm režim, jaký si přejí. Důležité je,
aby nevznikl mezi námi a Jordánskem další arabský stát. To ne
chceme, to si nemůžeme dovolit. Toho by proti nám zneužili ja
ko nože.

O.F.:

Paní Meirová, chtěla bych tea změnit téma a mluvit o

tomhle: Každý člověk, jenž usiluje o realizaci nějakéhe veliké
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ho ideálu a dožije se jeho uskutečnění, nutně objeví, že jeho
sen byl v mnohém směru pouhou utopií. j tak se vás ptám: Jste
spokojena s tía, čím je dnes Izrael?

G.M.: Chci vám odpovědět naprosto upřímni. Jako socielistka
spokojena nejsem. Nemohu tvrdit, ie je Izrael tím, o čem jsem
snila. ile mám-li odpovědět jako židovská socialistka, jež ce
lý život lpěla na uskutečnění socialistických ideálů v židov
ském státi - nu, pak musím říct, že Izrael mO.j sen překonal.
Vinětlía váa to..Pro mě je realizace sionistických ideí ne

odmyslitelnou součástí socialismu. Vím, že ostatní so4ialisté
se mnou v tomto bodě nesouhlasí, ale moje přesvědčení je prostě

takové. Možná, že nejsem úplně objektivní, ale podle mě existu
jí na světě Ávě velká bezpráví: První •e týká postavení černých
o by-yatel

a druhé přetrYávajíc!ho pronáslado^vání !idll..

A věřím, že obojí mll.že odstranit jenom socialismus. Cílem mého
života bylo dobýt spravedlnosti židovskému lidu, a ••• Zkrátka:
Pred čtyřiceti padesáti lety jsem vůbec nedolli'al.a, že fidé bu
dou jednoho dne žít ve

vlastníc, Buverénním státi. Takový stát

dnes máme. a tak bych si připadala jako neTděčni ce, kdybych pří
liš lamentovala nad jeho nedostatky a hříchy. Máme zem, ve kte

ré mdžeme spočinout a ve které mll.žeme realiso"fat své socialisti5 .

•

cké • ideály. A to je hodni. Kdybych však měla nemilosrdně zpyto
vat svědomí, pak•••

O•F.:

Co se vám na vaší zead nelíbí? Čím vás zklamala?

G.M.:

Ach • •• Víte, ^nikdo z nás ^^lků si tehdy na začátku ne

uvědomoval, kolik potíží nás čeká.. Yůbec jsme například nepřed

pokládal.!, jak obrovský problém vznikne už tía, le nedeme do
hromady !ldy vyrostlé v tolika zemích s různou kulturoa a žijí
cích tak
dlouho naprosto odděleni mezi seboR.
Přijali sem Židé z celéhó světa, jak jsme si přáli, to ano.
Jenomže každá z těch skupin měla vlastní jazyk, kultur12 apamět,
a včlenit ji organicky mezi o sta^ří bylo daleko složitější nei
se zdál.o na papífe. Oná skutečně není lehké vytvořit homogenní

národ z tak rdznorodých jedinct^^ A tak nevyhnutelně docháselo ke středám. J ty mi byly zdmjem mnoha rozčarování a lítosti.

A kromě toho^^ Budu vám připadat bláznivá, hloupá a naivní,
ale já doufala, že v našem novém státě nebudou existovat metly
soužící ostatnÍE: společnosti jaká krádeže, vraždy, pros1l.tu.ce •••
Věřila jsem, že se tomu dokážeme vyhnout, protože jsme začali
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velmi dobře. Ještě před takovými petnácti lety tady k vraždám
ani krádežím nedocházelo, o prostituci ani neimluvě. Ale dneska
tu už najdete všechno^^ A to je věc, která mě trápí; víc než
fakt, že se nám jeětě nepodařilo vybudovat spravedlivějěí spo
lečenský řád.

O.F.: Copak vy ještě dnes věříte v socialismus stejně jako se
v něj věřilo před čtyřiceti lety?

G.M.: V podstatě ano. Pro mě se jeho základní idea nezměnila.
ile abych byla poctivá, masím odpovědět realisticky. Miusím při
pustit, že exiEtuje veliký rozdíl mezi socialistickou ideolo
gií, jak jsme v ni věřili my, a pr^W. Všechny socialistické
strany, které se dostaly k moci a převzaly spoluodpovědnost
za vlastní zemi, se masely uchýlit ke kompromisům. A nejenom
to. Od té doby, kdy jsoa socialisté u moci v jednotlivých zemích,
mezinárodní socialistické hnutí ztratilo svou sílu. Bojovat za
socialismus v mezinárodním hnutí za mého mládi, kdy byly všech
ny socialistické strany v opozici, bylo nice úplně jiného nel
dnes. Můj sen o spravedlivém a sjednoceném socialistickém s'Yětě se rozpadl. Národní zájmy pfevládly nad mezinárodními a ^uká
zalo se, že švédští socialisté jsou pfedevším Švédy, angliětí
především Angličany a židovští pfedevš:í.a !idy... Tohle jsem za
čala chápat už během občanské války ve §pánělshn. Tenkrát U

byli v řadě zemí socialisté ve vládách, hle pro španělské sou
druhy nehnuli ani . prstem.

O.F.: Ale o jakém socialismu to vlastně mluvíte, paní Meirová?
Nebo se zeptám jinak: Souhlasíte s Pietrem Nennim, jenž přimlává, je dává přednost socialismu švédskému?

G.M.:

Určitě! Protože něco jiného je0uskutečnění vznešených

ideálů snít, a něco jiného je čelit skutečnosti. Tím hlavním
zůstává svoboda a možnost svobodně říkat, co si myslíme^^
Sovětské Rllsko není ani chudé, ani nevzdělané, a presto tam
lid nemá odvahu promluv!t. A nepřestali tam eYlstovat privile
govaní • •• U Orgaanizace společnosti národů jsem nikdy mezi mini
stry socialistických a reakcionářských zemí žádný rozdíl nepo
střehla. A vloni dokonce, tím, že se zdržely hl.8 sování, necha
ly socialistické země schválit v OSN rezoluci označující nás
za válečné zločince. Ale já jsem jim to pověděla od plic, kole
gům socialistům, když jsem je potkala na Vídeňské konferenci:
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•Tvoje země se zdržela hlasování a tím umožnila přijetí této
rezoluce. Tak já jsem podle tebe válečný zločinec,
vy jste mluvila o Pietrurf Nennim^^ Nenni je úplně
tvoří mezi všemi socicl.isty kapitolu
pro sebe.
stí je jedním z nejlepších lidí dnešního světa. Má

co?^ Ale
jiný, Nmi
Svou poctivo
v sobě tolik

poctivosti, lidskosti, tolik odvahy mít svůj vlastní názor!
Obdivuji ho jako nikoho drupého. A jsem hrdá, že ho mohu nazý
vat svým přítelem ••• A ••• jistě, Že si o socialismu myslím to

též, co on!
O.F.: Paní l'leirová, víte, co si pfi vašich slovech říkám?
ptám se, zda vás tolik zklamání nepřivedlo k cynismu, nebo aspon skepsi.

G.M.: To tedy ne I YO.bec nejsem c^ynická. Ztratila jsem prostě
několik iluzí., to je všechno. Jednou z nich bylo třeba přesvěd
čení, že socialisté jsou automaticky slušní a pravdomluvní lieé. Dnes už vím, že nejsou o nic lepší než ostatní, že dokážou
lhát a chovat se nečestně úplně stejně. To bylo smutné zjištění,
ale nemohlo mě pfimh, abych ztratila víru v člověka, abych za

čala věřit, že lidé jsou. ve S'Yé podstatě špatní. To tedy ne!
Podívejte, pro mě ja kaidý čio-.ěk slu^šnj, dokad se nepfesvědčím o opaku. A kdy! pak udilá nice, čím mě zklame nebo ublili.

nezačnu o něm hrdi't, že je špatný^ řeknu si - zachoval se ěpatně ke mně. Nepatřím k tě^, co ka!dého 1 priori podezřívají.
A nečekám od lidí už předea to nejhor š!. Přesto pochybujú, Že
bych se mohla poYaámYat za optimistku. V aém věku by byl optiaismus už přílišným luxusem. Za svého dlouhého žiYota jsem by
la svědkem mnoha špatnost!, to ano, ale na druhé straně jsem

zažila a viděla také mnoho dobra. Velmi mnoho dobra^^ A pokud
se ve vzpomínkách pro5!rám tou spoustou lidí, jež jsem v živo
tě posmala, musím vám říct, Že mezi nimi nacházím jen nepatr

ný počet těch, jež bych mohla úplně odsoudit.

O .F.:

Paní Meiroyá, věříte v boha?

G.M.: Já? Ale kdepak l .A nevěřila jsem ani jako dítě. Mdj po
stoj k lidem nemá nic společného s náboženskou vírou. Pramení
z mé instíJctivní ddvěry v lidi, z t'Yrdohla'Yé lásky k lidem.

Náboženstvíl^ Víte, moji rodiče byli tradicionalisté, ale ne
byli ortodoxně věříc!. Kromě dědečka, ale to bylo ještě v do
bách, kdy moje rodina žila v Rusku. V Americe jsme doma mluvi

li hebrejsky, dodržovali všechny svátky, ale do synagogy jsme
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chodili jen zřídka. Já tam chodila jenom na novoroční_ svátek,
abych doprovodila maminku a. našla jí místo k sezení. Skut ečných
bohoLlužeb jsem se zúčastnila až mnohem později v Moskvi. Ale
víte, co vám řeknu? Kdybych byla zůstala v Rusku, asi bých za
čala věřit. Možná.
O .F.:

Proč?

G.M.; Protože v Rusku je synagoga jediným místem, kde se židé
mohou ke SYému židovství pfihlásit. V roce 1948 mě poslali ^do
Moskvy jako vedoucí naší mise. Před odjezdem jsem si svolala
všechny své spolupracovníky, kteří odjížděli se mnou, a řekla
jim: nvezměte si s sebou modlitební knížky, talisy, pokrývky
hlavy, prostě všechno. Jsem si jista, 2e v Rusku potkáme Židy
jen v synagoze.^ A měla jsem pravdu. První sobotu po mém příje
zdu pochopitelně ještě nikdo nevěděl, že tam jsem, a tak jsem
v synagoze našla sotva dvě stě lidí. Ile na Roš Hašana, náš
Nový rok, a na jom kipur, Den smířeni, jich už přišly tisíce.
Zůstala jsem s nimi v synagoze celý den. A ve chvíli, kdy rabín
zanotoval poslední věta modlitby smíření, jež říká - Lešan.a
habaa b'Jeru.šalajim - Příští rok v Jeruzalémě - celá synagoga
se zachvěla. A tehdy jsem se poprvé skutečně modlila, patrně
z pohnátí. Víte, Vylo to ntco jinéha než zpívat 'Přilití rok v
Jeruzalémě' v nějaké synagoze v Buenos --Aires nebo v New Yorku,
protože tam si můžete prostě koupit letenku a odletět. V Moskvě
toto vzývání nabývalo hlubšího významu. A tak jsem se modlila:
•Bože, dej, ai se jim to vyplní.! Když ne napřesrok, tak někte
rý příští!W Žé by bůh skutečně existoval a vyslyšel mě tehdy?
Vždyt se to začíná vyplňovat !

O.F.:
ku?

Paní Meirová„ nezůstalo ve vás žádné citové pouto k Rus

G.M.: Ne, nezůstalo. Víte, mnoho mých přátel, kteři opustili
Rusko už jako dospělí, se cítí dál spjato s touto zemí, s její
krajinou, literaturou a hudbo11. Ale já neměla možnost začít mi
lovat tyhle věci, protože jsme Rusko opustili, když jsem byla
ještě příliě malá. Bylo mi teprve osm let, a na Rusko mám jenom
nehezké vzpomínky, neodnesla jsem si v sobě ani jedinou radostnoll chvíli. Všeclm^, co jsem tam prožila, bylo tragické. Hrůza
z pogromů, strach z brutality kozáků střílejících do mladých
socialistů, úzkost, křik: Jenom tohle tvořilo raneček vzpomínek,
jenž, jsem si z Ruskn odnesla. Vite, co je mou první životní
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vzpomínkou? Otec, zatloukající dveře a okna našeho domu, aby
se do něj nedostali kozáci a nemohli nás pobít. Kdybyste jen
slyšela ten zvuk kladiva zabíjejícího hřeby do dřevěných
prken! Nebo zvuk koňských kopyt, když kozáci klusali naší uli
cí!
O.F.:

Kolik let vám tehdy bylo?

G.K.: Pět neto šest. Ale pamatuju si to naprosto živě. Bydle
li j eme v Kyjevě. A v den, kdy otec odjel do Státál^ Víte,
byli jsme velmi chudí, neměli jsme ani dost jídla, a tak se
otec rozhodl odejet na pár let do Ameriky, něco tam našetřit
a vrátit se zpátky. Na začátku století byla Amerika pro Židy

něco jako zlatý důl, kde stačilo sbírat dolary po ulicích.
tak otec odjel; ale Kyjev patřil k měs"^^, kde Židé nesměli
bydlet, pokud tam neměli práci, a tak jsme se po jeho odjezdu
musely vystěhovat. Odjely jsme do Jinaska, maminka, já a moje
dvě sestry. To bylo v roce 1903. V Pinsku jsme zůstaly až do
roku 1905, kdy brutalita carského režimu vyvrcholila. tfstava
z roku 1905 se stala špán^tým podvode, trikem, jenž režimu
urt&adnil pochytat všechny socialisty. Moje o devět let -starší

sestra patřila k socialistickému hnutí. Celé dny a večery bý
vala pryč a naše mam^aka šílel.a strachy, protože náš d-0. sou
sedil s policejním komisařstvím, kde mladé revolucionáře ne
přetržitě vyslýchali a týrali k smrti a my jsme doma večer co
večer slyšely jejich sténání. A mamince se každou chvíli zdálo,
že poznává hlas sTě dcery a křičela h.-ůzou, že je to ona. Byly
jsme nevýslovně štastné, když nám otec napsal, abychom za ním
přijely, protože ée mu v Americe dařilo dobře.
O.F.:

Vy máte .Ameriku ráda, viate?

Ano, ale nejenom proto, že jsem tam vy.rostla a vystude'l_ala. Hlavně proto, že jsem tam dokázala na všechny ^růzy proži té v Kyjevě a Pinsku zapomenout. Jak bych vám vysvětlila roadíl mezi Ruskem a Amerikou? Podívejte: Když jsme tam přijely,
mojí nejstarší sestře bylo sedmnáct, mně osm a té nejm.laděí
čtyři a pfil roku. Otec tam měl dobrou práci a poprvé v životě
byl členem odborové organizace. Byl na své členství v odborech
velmi hrdý. A asi za dva měsíce po našem příjezdu řekl matce:
•Dneska pořádáme na oslavu Svátku práce veliký průvod. Přijctte
G.M.:

se na nás poctívat." .A tak nás maminka vzala a šly jsme si stoup
nout na roh ulice, kudy měl průvod projít. Najednou jsme spatři
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- 24 ly policisty- na koních; klusali kus před průvodem, aby mu
udělali místo, chápete? Ale moje nejmladší sestřička to nepo
chopila a začala se třást hrůzou a křičet: •Kozáci, mami, kozáci!^ Musely jsme ji odYést domd, aniž jsne tatínkovi. poskyt
ly to uspokojení, že bychom ho viděly pochodovat mezi svými
soudruhy. Sest11a musela na mnoho dnů ulehnout a horečkou a je
ště dlouho blo^uznila, že jedou kozáci. Zkrátka: Já poznala
Ameriku. jako zeai, kde muži na koních chrání pracující v prů
vodu, kdežto Rusko jako zem... kde muži na koních masaakrují
židy a mladé socialisty.

O.F.:

Tak úplně přesně to není, paní Meirová, .nicméně•••

G.M.: PoslyšteJ Amerika je obrovská zemi. Vím, že v ní existu
je ještě spousta bezpráTí a soc^lní nespravedlnosti, a vyčíjí, že problém čern.ochÁ nevyřešila ui dávno; ale p^sto je
zemí. plnou příležitostí pro tf všechny a plnou svobody; Cožpak
pro vás znamená tak málo fakt, že tam každýj. smí říkat a psát,
co chce, 1 proti vlasců vládl, proti establlšmentll? Možná, že
nejsem úplně nestranná, ale k .Americe cítía jenom vděčnost•
_
_
ä:
.Ano,
ji ráda. O. K.?
u

O.T.x O. K. Konečně ae doetáTáae k osobnosti Goldy Meirové.
Budeme tea mluvit • ieni, kteroi Ben. Gurica nazval •nejschop.,
něj
muie^ ve své vládi^J

G-.M.: tohle je jedna z pověati. které se kolem mně vyrojily
a které mě tráidí., 1 když ji maii mysli j^w poklonu. Já to
sa žádnou. poklolUl nepovai^u, pmtože v jádru znamená, že .mu.ži
snam^enají něco lepšího než; !eny. A s tím nemohu so^alasit.
Báda bych vědlla, co by ml mysleli ti, jJ.ml se tenhle pochyb
ný kompliment líbí, kdyby byl Ben Guricn prohlásll, že má ve
vládě ministry schopné skoro jako ženské. ^roč se muži cítí
pofád tak nadfazení? Nikdy.nezappmena, co se mi stalo na jed
nom kongresu, mé strany ve třicátých letech v New Yorku, kde
jsem také mluvila. Mesi posluchači byl jeden spisovatel, m-0.j
dobrý přítel. Slušný, oslazený a kultivov^aný člověk. Když jsem
skončila* přišel ke mně a gratuloval mi: •Výborně! mluvila
jsi skvěle! A když si pomyslím* že jsi jenom žen^ská.^^ !•
Tohle mi úplně spon^^ni, instinktivni řekl. Ještě štěstí, že
v takových situacích dokážu. reagovat s humorem^^

O.F.:

Tímhle u.děláte radost všem členkám ženského osvobo&o-
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vacího hnutí, paní Meirová.

G.M.: Chcete říct těm hysterkám, co pálí veřejně podprsenky,
lítají po světě jak pominut, a plivají po mužích? Jsou úplně
šílené. Jak může někdo brat vážně takové nány, považující tě
hotenství za ponižující neštěstí a mateřství za nenapravitel
nou katastrofu? Vždyt to je naší jedinou výsadou! Tenhle fe

minismus ••• Poslyšte: Já vstoupila do politického dění v sedm

nácti či osmnácti letech. Nikdy jsem nebyla členkou žádné fe
ministické organizace. Když jsem začala pracovat v naší stra
ně, našla jsem taa všehovšudy dvě ženy, naprostou většina tvo
řili muži. Celý život jsem žila a pracovala mezi muži, a fakt,
že jsem žena, mně nikdy, opakuji nikdy, nepřekážel. Nikdy jsem
kvů1i tomu neměla potíže ani komplexy méněcennosti. Xe mně se

muži chovali vždycky dobře.

O.Po :

Chcete říct, že je_ máte raději než ženy?

G.M.:

Be, chci jenom říct, že jsem mezi nimi nikdy netrpěla

proto, že jsem žena. llikdy se mnoa sice nejednali v rukavič

kách, al.e na drahé strui mi ani nakázali klacky pod nohy^

Vin, ie jsem měla Itěatí, • že ne Tšeelmy ženy mají podobnoa
t

zkušenost. ile m:O.J pfípad každopádně znam^ená, že ty potrhlé
•1
ženské nemají pravda. Dokázala bych a nimi souhlasit v je dl-

ném bodě; totii " to^ ie ž^ena, má-li do sáhnout úspěchu, musí
být daleko schopnějií a musí vpinout daleko víc úsilí nei
I
muži. fo platí pro každé ppvo^^^, v jakém chee vyniknout,
nejenom pro politura. V naMem parlamentu. najdete poslanct v
t
skaních velmi málo a to jeL jedna z věci, které mě mrzí. Ubezpečuju vás, že nejsou. o nic méně schopné než jejich kolegové,
naopak jsou často daleko schopnější. Je proto směšné, že vůči
ženám existujt ještě stále tolik neopodstatněných výhrad, a

že když se třeba připravují kandidátky k volbáa, vybírají se
automatick;r jenom mužští kandidáti. Musím se však ptát, zda
je to vždycky pouze vina mu.li, a zda to nebude, alespoň zčásti,

také vinou žen.
O.F.:

Řekla jste před chvil.i, že k dosažení úspěchu. muá že

na prokázat daleko víc schopno stí než mul. Znamená to tedy,

že být ženou

je daleko těiši?

Jistěže je. Už proto, že ženy vedou nutně život daleko
namáhavější. Ale není to nutně jen kvůli mu.^Mm. Je to dáno i
G.M.:
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tiologiclcymi podmínkami, už tím, že ženy rodí a vychovávají
aěti. A kdy! žené neEtačí jenoffi rodit a vychovávat dětři^.
kdyl chce taky praco'Yet, někým se stát, je to pro ni velmi těž
ké. Toble vím moc dobře s vlastní zkušenosti. Xdyl jsme v prá
ci, myslíme na děti opu.štěné doma, a kdy! j SIIi e doma, myslíme
na tu spoustu práce, Ikterá na nás zatím čeká v zeměstnání.
Jediné místo, kde tohle neplatí, je kibac, kce je život orga
nizován tak, že ženy mohou. být matikami ti přitom bez problémů
pracovat« V.šwle linde to znamená vždycky nekonečnou honička
*
mezi zaměstn^áním a rodinoll a rozštěp^d osobnosti a trápeními
levyhruteině se to octtesí .11a celé rodini, ze3mé.11a tehdy. kdyi
manžel není ^^lečensky t'IOr a necítí se vedle ženy plné akti
vity. které nestačí být jen manielkou, dobře ••• IJojoe ke střeta. a
může rodinu taky sniěit. !to ae s^talo mnl. Já jsea
sa to, akych ae stala ^in, čin jB—, mueel.a saplatit. j t"t'rdl.

O.,.:

V j^rém S117slll9 p^d Jflelroirá?

G..M.: V jakém am^yala...
I Víte, j^» si přirozeně "t'eli dobře Tědoaa. še mo je dě'U jako- mal.I k^^sl mně trpěly^ Byly
^ak často
II1kd;y
nebyla, kdyl 3^m mna a
chtlla. Dod.A^ sl vEpooinú, jak byly i^stn4, kdyl ml ms^^
l.
ela
hla'Ya a nemoohla jsei jít do práce, Skákel.7 rado^d,
l.7 se a pmsp^ velyi
sllstane dneska doma l
bolí h1eYa t^ Dodllea cítím vůči ^Sáh a Menach^^"t'J. velikou vinu, i kdyl
jsoa a.i do^^d a aají vl.astaí rodiny. ile přesto.•. Ffesto ae
ausin ^sama aebe poct1"fi aepta't, ada opravdu iůaboce 11 tuj^ le
jsem se neclloYela
j ^IIIUSin si odpovědět, _ ie ne. Ke ^tak
. h111boce,-- ^rotoie Jsem pfesvědč^ena, že jsem Jim tím poskytla 11'Yot daleko &ajinavějlí a aéně llanální, nel měl.i Jejich..Yrste'Vn.íc.i.. Nev^yriataly „ omezeném romídilmém kr^m, posnely mnoho vjznemýc.n lidi. o^cLJnaliěka ae zúčaatňovaly za.jíme.vých deat a
byly svědky •^míLkjeh -věcí,_ .. kdybyste b n^ci ml.lffila, pobrdily by 'fám W. £ekáy by "fin, ie ačkoliv Jsem je tak &aAeckiávala
a neebá"fala je tak často sany k^li své práci a záj^mda, nedoká
žou. m:1 nic -.yěítat, proto2.-e jsem 31.m nakollec poskytla "t'Íc nei
oata.tní ma^t.lcy svým dět^^ lóybyste "t'ědlla, jak hrdá jsem' byla
toho dne, kdy^Víte, v roee 1948, kay jsse bojovali za nesá...1.alo st proti An^řičanůa, vylepoYali mlad.í aktiv1.tstf po uli
cích letáky, které j^® koncipovala já. Moje dcera, která o tom

neměla ^mí potuchy, tl jednoho dne ozn^ámila: •Mami, dne l:k a mě
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nečekej, přijdu pozae. A možná, že se nevrátím vůbec." "Proč?"
zeptala jsem se jí vyděšeně. "To ti nemohu vysvětlovat, mami,^

A odešla s nějakým balíkem pod paží. Nikdo nemohl vědět lépe
než já, co v tom balíku je, a jakému nebezpečí se vystavuje.
fekala jsem tenkrát na svou Sáru až do svítání a celou tu do

bu jsem se prok1ínala v hrůze, že se jí něco stáne. Ale záro
veň jsem nedokázala nebýt na ni hrdá f
O.F.:

Paní Meirová, máte vůči svému muli stejný pocit viny

jako vůči svým dětem?

G.M.: O to^ale nemluvme^^ Nechci o tom mluvit^^ Nikdy o tom
nemluvím^^ Dobrá tedy, pokusím se. Víte, můj muž byl neobyčej

ný člověk. Vzdělaný, pozorný a dobrý. Všechno v něm bylo dobré.
Ale zajímala ho jenom rodina, domov, ^huďba a knihy. Byl si vě

dom, že na světě existují také sociální problémy, to ano, ale
domov a svornou rodinu stavěl nad ni. Já byla úplně jiná, od
jakživa. Nestačilo mi k životu domácí štěstí, cítila jsem pal
čivou potřebl.1 také něco dělat. Vzdát se této potf-eby by se i1
zdalo zbaběJ.á a nepoctiv, vůči sobě a vykrystali&ovalo
to
ve mně nutně v trvalý poo^^^^apokojenosti. Po&nal.i jsmiae,
kdy! mi bylo necelých patnáct let. Provdala jsem se za nij vel
mi mladá a on mě naučil milovat všechno pěkné, hudbu ä poezii*
Ale cítila jsem, že jsem se nenarodila jenom proto, aby mě v
životě uspokojovala jeno^ rodina a hudba a poezie^^ Manžel
chtěl, abych zůstala doma a věnovala se jen rodinl, abych ne
chala politiky. Já ale byla pořád pryč, a pořád jsem vězela v
politice až po krk, a••• Jistě, že cítím vinu i vůči němu^„
Způsobila jsem tolik utrpení 1 jemnu^ Do Izraele se vystěho
val jenom kvůli mně. lít v kibucu zaěal jeno^ kvůli mně, a

snášel jeho životní režim, jenž mu vůbec nevyhovoval,jenom pro
to, že jsem se já takového života nedovedla vzdát . ... Byla to

tragédie. Veliká tragédie, protože on byl úžasný člověk a s
jinou ženou by byl mohl prožít velmi šlastný život.
O.F.:

Nikdy jste se nepokusila vyjít mu vstříc, přizpůsi»bit

se mu?
G.M.:

Kvůli svému muži jsem přinesla největší obět svého ži

vota - opustila jaem kibuc. Víte, neexistuje na světě nic,
co bych milovala víc než kibuc. Všechno se mi tam strážně lí

bilo - manuální práce, pocit sounáležitosti, 1 potíže. Náš

kibuc vyrostl v údolí Jezreel. Když jsme tam přišli, nebylo
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tam nic než bažiny a písek, ale brz.y se nám podařilo přeměnit
údolí v jediný úrodný sad, a mně jen samotný pohled na to, co
jsme dokázali, dělalo takovou radost, že bychian mohla žít
spokojeně až do smrti. Můj muž ale život v kibucu psychicky

ani fyzicky nesnášel. Bylo pro něj utrpením jíst u společného
stolu, nesnášel fyzickou práci, tamní podnebí, a. ze všeho nej
víc mu vadilo být jenom částí společenství. Byl příliš silný
individualista, introvertní a choulostivý. Onemocněl z toho^^
tak jsme museli odejít a vrátit se do Tel .Avivu. To pro mě
bylo.nesmírně těžké, a .dodnes mě to bolí. Bylo to. pro mě sku
tečné dr,1ana, ale podstoupila jsem to v naději, že budeme ve

městě žít klidněji a ve větším souladu. Ale nestalo se tak,

a v roce 1938 jsme se rozešli^ .A v roce 1951 zemřel.

O.F.:

Nebyl na vás alespon v posledních letech svého. života

nikdy hrdý?
G.M.:

To nevím^^ Ale pochybujú. Byl vždycky natolik uzavře

ný, že vlastně nevin, co si v posledních letech•myslel. K na

ší rod^inné tragédii nedošlo však prote, že by mi nerozuměl.
Došlo k ní proto. že mě chápal, ale byl si. záro-.en vědom toho,
že mě nic na něti nezmění« Věděl zkrátka, že nemám jinou vol

ba, ie se nemohu změnit, ani kdybych chtěla, ale nesouhlasil
s tia, n edoká^al se s tím ^.smířit. A kdoví, zda nakonec neměl

pravdul
O.F.: Pomyslela jste někdy na ronod? .A pomyslela jste někdy
na nový siateit.. kdy! váš muž zemřel?

G.M.: .leh ne J Nikdyr Nikdy mě to ani nenapadlo ! Bikdy jsem se
nepřestala povahovat za jeho ženu. I po rozchodu jsme se stýka
li. Někdy mě přišel navštívit 1 do práce^^ Asi jste nepocho

pila jednu důležitou věc: Přes všechny rozdíly, jel nás rozdě

lovaly a jež nám nakonec znemožnily žít spolu., jsme se vždycky
milovali. A byla to velká láska, milovali jsme se od prvního
dne, kdy jsme se pozna11., až do jeho smrti. lakové pouto se
nedá ničím nahradit.
O.F.: Paní Meirová, -íte, že se o vás nrdí, že jste velmi
ctnostná? Jak bych to řekla^^ !e jste velká puritánka, posa-

dlá mravností.

G.M.:

Už jsem vám řekla, že jsem celý život prožila mezi muži.

A nikdy, opakuji, nikdy se mi nestalo, že by si nějaký muž do
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volil vyprávět přede mnou nějakou oplzlou.." historku, nebo mi

dělal neslušné návrhy. Asi proto, že jsem vldycky tvrdila, že
když mi někdo podá sklenku vody, chci, aby byla čistá. Pokud

nebude, nebudu ji pít. Mám ráda jenom čisté věci. Jeden velmi
blízký přítel mi jednou řekl: •Goldo, nebutt tak neúprosná. Na
světě neexistují věci morální nebo nemorální. Existují jenom

pěkné a ošklivé.^ Myslím, že měl pravdu. A vím dneska ještě víc:
Ze každá věc může být zároveň krásná i ošklivá, poněvadž někte
rým připadá krásná a jiným ne. Micméně^^ Nevím,

jak bych se

vyjádřila. Snad takto: Láska je vždycky krásná, ale tělesné ob

cování s prostitutkou ve mně budí ošklivost•

O.Y.:

fliká sec vás také, že jste velmi tvrdá a neústupná•••

G.M.:

Já a tvrdá? V politice jistě existuje pár věcí, díky jimi

mohu být považována i za tvrdou.

V těch skutečně nejsem ochot

na ustoupit a dáváa to také jednoznačně najevo. Věřím v Izrael

a neustoupím v ničem, co se týká jeho bezpečI10sti. Tečka a dost.
V tomhle směru. je to tedy asi praeda. ile co se týká ostatního,
v oso^tfm životi, ve styku' s lidní a při řešení jejich probléd,

to je hloupost. Jsem jeden z nejcitlivějších tvora., jaké můlete
potkat. Copak nevíte, kolik lidí mě obviňuje s toho, že politi
cké problémy řeším citem ní sto rozumem? Á 1 kdyby? Neviním na
tom nic špatného, naopak. Vždycky jsem cítila útrpnost k lide^,

jež mají strach projevit své city a řídit se jimi,.k ti^, co je
pečlivě s^krývají a nedoYedoa ji! ani ce;tým srdcem zaplakat. Za
sluhují si naši útrpnost, protože kdo nedokáže hluboce plakat,

nedokáže se ani zplna hrdla smát.

0.1.:

Vám se skutečně stává, že pláčete, paní Meirová?

G.M.:

Jestli! A jak! Zeptáte-li se mě však, zda v mém životě

bylopíc chvil smutných nebo veselých, musím vám odpovědět, že

veselých. Nechám-li stranou své rodinné drama, musím přiznat,
že jsem měla velmi štastný život. Poznala jsem řadu báječných
lidí a dostalo se mi přátelství mnoha zajímavých osobností, ze

jména v pra.běhu těch padesáti let prožitých v Izraeli. Vždycky
jsem byla obklopena lidmi duševně velkými, vždycky jsem se cí

tila vážena a milována. A co si člověk mfiže přát yíc? Musela
bych se považovat za pošetilou nevděčnici, kdybych se nedokáza

la také smát.
O.F.:

Což není tak špatná bilance u ženy považované za symbol
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Izraele.

G.M.: Já a symbol? Jaký symbol?!? Děláte si ze mě legraci?
Vy jste neměla možnost poznat veliké muže, kteří byli skuteč

nými symboly Izraele, muže, ktefí tento stát založili a kteří
na mě měli vliv. Nezůstal z nich naživu už nikdo než Ben Gurion,
a přísahám vám na své děti a vnuky, že jsem se.nikdy nepovažo

vala za člověka formátu Ben Guriona či Katzenelsona. Copak jsem
blázen? Vím, co jsem pro tuhlezzemi vykonala, ale jsem si napro
sto jistá, je 1 beae mne by Izrael byl tím, čím dneska je.
O.F.:

A proč se tedy řiká, že jenom vy dokážete zemi udržet

jednotnou?

To jsou báchorky! Něco vám povím. Když zemřel Eškol, v ro
ce 1969, byl proveden prO.zkum veřejného mínění, jenž měl zjistit

G.M.:

stupeň popularity jeho možných nástupců. A víte, jak to dopadlo?
Pro mě se vyslovilo jedno procente dotázaných, možná že jedno a
pil. Je pravda,-že moje strana tehdy prodělávala krizi, to jsem
pocítila i jako ministryně zahraničí - ale jedno a půl procenta! I

.A žena, která byla ještě před třemi lety tak nepápuláární, má být
dnes ti.a, na kom závisí j^taota celé země? Věfte mi, tiahle země
nemá zapotřebí žádné Goldt Meinové, aby byl.a jedno^tná. Kdyby se
mladí rozhodli, že mají války do^^^ raději se "fBdají, žá^tó

Golda Meirová by s tím nemohla nic dělat. Kdybí obpatelé kibacu
Bet bean prohlásili, že u! mají plné zuby toho, spát pofád v kry
tech a žít pod palboa raket fedajin-, že prostě odejdou, žádná
Golda Meirová by je nezastavila. Ostatně, do funkce premiérky

jsem se dostala náhodou. l.dyi Eškol zemřel, bylo nutné najít ná
stupce a strana si mysela, že bych to mohla být já, protože mi
akceptovala všechna křídla, nic víc. A já ani nechtěla tuto funk
ci přijmout•■ Po všech těch letech ve vládi jsem už byla unavená.
Zeptejte se mých dětí a vnuků!

O.F.: ..Paní Meirová, přece mi tu nechcete tvrdit, že si nejste
vědoma svého úspěchll I
G.M.: Ale jsem! Netrpím velikášst"fím, ale ani komplexy méněcennosti • Když popírám, že jsem symbolem této země a že zůstává
jednotná jenom díky mně, netfrdía, že byla moje práce neúspěšná.
Určitě jsem se dopouštěl.a chyb, ale nemyslím si, že jsem selha
la ani jako ministryně práce, ani zahrahlčních věcí, ani jako ta
jemnice strany a premiér. Připouštím naopak, že ženy mohou být
v podobných funkcích velmi úspěšné. Prospána; asi bych dosáhla
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stejných úspěchů i kdybych byla mužem^^ Nevím, nikdy jsem
mužem nebyla. Ale jsem přesvědčena, že právě ženy mají svým
založením spoustu schopnosti vhodných pro tohle řemeslo. To
jest, dokážou jít přímo k podstatě věci, chytit býka za rohy,
jsou praktičtější a realističtější. Neutápějí se jako tolik
mužů v odstínech, nekrouží stále okolo problému, aby se dosta
ly k jeho jádru.

O.F.: Přesto však mluvíte chvílemi jako člověk, který není
spokojen
se sebou. Jste se sebou spokojena, paní Meirová?
G.M.: Který člověk se zdravým rozumem se sám sobě ve všem lí
bí? Znám se příliš dobře na to, abych mohla být sama se sebou
spokojena. Vím příliš dobře, že nejsem taková, jakou bych chtě
la hýt • Abyste pochopila, co tím myslím, řeknu vám, kdo se mi
líbí: moje dcera. Sára je dobrá, inteligentní a duchovně celi
stvá. Když něčemu věří, věří tomu úplně. Když si něco myslí,
řekne to bez servítků. Neustupuje druhým jenom proto, že jsou
ve většině. A tohle já o sobě říct opravdu nemůžu. Když člověk
dělá moji práci, musí áělat kompromisy, nemůže si dovolit zů
stat vždycky věrný sám sobě úplně a beze zbytku. Přirozeně, že
i v této práci exist^i ,^eze kompromisu a nemůžu ani tvrdit, že
jsem se ke kompromisum uchylovala pokaždé. Ale často. A to není
dobře. To je jeden z důvod-O., proč se tak těším, až budu moci
odstoupit.

O.F.:

Vy doopravdy odstoupíte?

G.Mi.: Dávám vám své slevo. Příští j^ro mi bude 75 let. Jsem
stará a vyčerpaná. Zdraví mi ještě docela slouží, srdce mám v
pořádku, ale nemohu vést donekonečna tenhle bláznivý zivot.
Kdybyste věděla, kolikrát si říkám - dost, at jdou viichni k
čertu, svou práci jsem už odvedla, teO at se snaží zas ti dru

zí! Jsou chvíle, kdy bych se nejraději sebrala a beze slova
zmizela. Jestliže jsem to dodnes neudělala, je to jenom z po
citu povinnosti, pro nic jiného. Prostě nedokážu hodit všechno
za hlavu a jít. Vím, že mnozí nevěfí, že odejdu. Ale mohou to
mu věřit, řeknu vám i datum: říjen 1973. V říjnu příštího ro
ku budou volby. Jakmile skončí, good bye.
O.F.: Nevěřím tomu. Všichni tvrdí, že si to rozmyslíte, pro
tože nedokážete nic nedflat.
G.H.:

Podívejte, je tu cosi, o čem ostatní nemají ani ponětí:
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jsem od přírody lenivá. Nepatřím k těm, kdo musí každou minutu
dne zaplnit nějakou prací, jinak by onemocněli. Já dokážu na
prosto lehce nedělat vůbec nic, třeba jen tak dřepět nebo se
vinovat maličkostem, které mě těší. Uklízet, žehlit, vařit•••
Jsem výborná kuchařka a slušná hospodyně. Moje maminka se mě
vždycky ptala, proč chci vlastně studovat, že jsem rozená hos
podyně. A pak - ráda spím. A těší mě být s lidmi, povídat si
• nimi jenom tak. Kčertu se všemi vážnými debatami e politický
mi rozhovory! Ráda chodím do divadla. A do kina, ale bez osob
ní stráže. Prosím vás, co je ta za život, mít v patách půlku
záložníků izraelské armády pokaždé, když se mi zachce jít do
biografu? I Už dlouhé roky nemllžu. dělat to, co se mi líbí a na
co mám chut: spát, žvanit o ničem, sedět jen tak, s rukama v
klíně. Celé roky žiju připoutaná k tomuhle kousku papíru, na
němž mám napásáno, co musím vyřídit a co mám říkat, co mám ka
ždou půlhodinu svého dne udělat. A pak - mám S'Vou rodinu. Ne
chci, aby moji vnuci mohli jednou. říkat, že jejich babička za
nedbávala s-voje děti a tea'. zanedbává 1 je. Jsem babičkou a ne

zbývá mi mnoho let života. A hodlám je strávit se svými vnuky.
A se svými knih^ami. Mám plnou knihovnuk knih, které jsem nikdy
nečetla. Když uléhám každý večer ve dvě v noci do postele, be
ru,. si vždycky něco na čtení, ale po dvou minutách - bác, usnu
a kniha mi vypadne z rukou.. A konečně chci taky jezdit do kibucu, ve kterém žije moje dcera Sára, kdy mě napadne, na týden
nebo na měsíc, ne jenom v letu. v pátek večer tam a v letu v so
botu večer zpátky. Chci ee zase stát pánem svého času.
O.F.:

Stáří se tedy nebojíte?

G.M.: Ne, a nikdy jsem se nebála. Víte, když vím, že mohů ně
co změnit, začnu být aktivní jako cyklon, a skoro pokaždé se mi
pod^aří s tím pohnout. ile když vím, že se nedá nic dělat, smí
řím se s tím. Dodnes si vzpomínám na den, kdy jsem v roce 1929
letěla poprvé v životě letadlem, z Los Angeles do Seattlu. Slu
žebně, ne pro zábavu l Bylo to malé letadlo, a když se odlepilo
od země, zpanikařila jsem a nadávala jsem si, že jsem do toho
vůbec sedla. Ale pak jsem se uklidnila; k čemu by mi byl strach?
Jindy jsem letěla z New Yorka do Chicaga s jedním přítelem a
za letu vypukla strašlivá bou.ře. Letadlo poskakovalo a otřásalo
se a můj přítel vyváděl jako mimino. A tak jsem mu musela vyna
dat, že tím svým brekem stejně nic nezmění. Moje milá, stáří
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- 33 je jalto to letadlo v bouři. Jak už jednou sedí človek uvnitř,
nedá se nic dělat. A tak je lepší zachovat klid a brát to mou
dře.

O.F.: Vaši občasnou přísnost k mladým vám diktuje právě mou
drost?
G.M.: Člověk by musel být úplně pošetilý, aby si nevšiml, že
mladí uvažují jinak a aby nevěděl, že je to tak v pořádku. To
by bylo pěkné, kdyby každá generace byla věrným otiskem té přeechozí - svět by se zastavil. Dělá mi radost, že mladí jmu jiní.
Ale odsuzuju je za jejich přezíravou domýšlivost, se kterou br
d!, že všechno, co jsme udělali, nestojí za nic a že oni to od
základu přejinačí. Nu, kdyby to dokázali lépe, modla bych i sou
hlasit, ale nesvedou to o nic líp a často ještě hůř. Mírou dobra
nebo zla není přece věk! Znám spoustu mladých reakcionám a egoistů a nemálo starých velkodušných a pokrokových lidí. A ještě něce mi na mladých vadí: ta jejich mánie kopírovat nekriticky vše
chno, co přijde z ciziny. Ty jejich mÓdy mi jdou na nervy: Hud

ba, která vyvolává bolení hlavy, dlouhé vlasy a krátké sukně.
Nikdy jsem nesnášela mÓduť protože každá je aktem vnucovi.ní, ne
dostatek svobody. Někdo si v Paříži vzpomene, že se budou nosit
minisukně, a tak se všechny ženy vyrojí v minisukních - at mají
nohy dlouhé, krátké, hubené nebo tlusté^^ Pokud je nosí jenom
mladé, tak prosím. Ale když začnou takhle jančit i padesátnice,
to mě rozčiluje. Copak vám nepřipadají směšní starci, co si ne
chávají n^arůst kudrnatou hřívu jenom proto, že je to v módě?

O.F.: Skutečností je, paní Meirová, že vy patříte ke generaci
heroické, zatímco ta dnešnřá^
G.K.: I ta dnešní je taková. Byla jí i generace mých dětí - mu
ži, kterým je dnes pětačtyřicet či padesát a z toho dvacet třicet
let bojují ve válce... fckám vám, že i ta dnešní je generací hr
dinů. Alespoň tady v Izraeli. Když pomyslím na ty mladé, kteří
už v osmnácti musí na vojna, a že u nás vojna neznamená jen pou
hé cvičení, puká mi srdce. Když jdu navštívit nějakou střední
školu a vidím ty mladé, které může rozmar státu kdykolivi vytr
hnout ze školních lavic, svírá se mi hrdlo. Často mi dochází tr

pělivost a. hádám se s nimi. Ale po pěti minutách
že za měsíc mohou být na frontě a vím, že v sobě
trpělivosti a shovívavosti k jejich domýšlivosti
jejich minisukním a dlouhým vlasům. Minulý týden

si uvědomím,
musím ^ít dost
a aroganci, k
jsem se vydala
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až daleko na sever do jednoho kibucu. Všichni se rozčilovali,
proč jedu tak daleko a pokládali mě za blázna. Ale já tam jela
proto, že se
ženil vnuk jednoho mého starého soudruha, kte
rému v šestidenní válce padli dva ostatní vnuci.
O.F.:

Paní Meirová, zabila jste někdy nějakého člověka?

G.M.: He, nezabila. Učila jsem se samozřejmě střílet, ale ni
kdy jsem toho nepoužila. Aíkám vám to bez úlevy: Nevidím žádný
rozdíl mezi tím, zabít někoho vlastní rukou a rozhodovaním,
aby šli zabíjet druzí. Je to totéž, a možná ještě horší.

O.F.:

Paní Meirová. co si myslíte o smrti?

G.M.: To vám hned řeknu: Moje jediná starost je, abych nežila
příliš dlouho. Stáří není ani žalost, ani radost, představuje
jěn spoustu nepříjemných věcí. Nemůžete už poskakovat, běhat
po schodech••• Ale na takové věci si člověk snadno zvyMne. To
jsou jenom fyzické svízele a ty nejsou ponižující. Ponižující
je ztráta jasné mysli, senilita. Mnoho lidí, které jsem znala,
mi způsobili bolest tím„ že zemřeli předčasně. Ale mnoho lidí
zemřelo příliš poadě a bolelo to stejně. Je pro mě urážlivé vi
dět, •jak se rozpadá lidský^duuhí .A nechci, aby se to stalo 'mně.
Chci zemřít s jasnou hlavou. Moje jediná obava je, abych neži
la příliš dlouho.

Jeruz2iém, listopad 1972

Iva Kotrlá
VELKÝ ŘÍJEN

Obzor je potažen tmavými pásy
rozednívání

V divokýoh skládkách
na pok.Jlaji Saakioh lari
hamlt aa dřapš-Coi
kota» »andatinek
a mlioa ktadou mitionr vajtOak

ai hdja atPdosjt a11ůj attn

Kobytky vy^-tPt,ata nrtikajt

'Oe t1ět11toh aohnoaotoh atrod

dokxd ja nettithnt přtaa^nt ■rda
tOMpcJtot "•hůpa&
k 111,něnl kouti alanoa •••i ■thati

Va 111,kkl tp4»l
•• pča^ctuj, aliatúi.
abarvant • pttani dendnkú

od ttanl čarn4 př^a nětta hnědou
po sladce růžovou
Jak ovlhlé čípky z děloh
uměle nápadných matek

socialistického národa
To jejich šroubovité ulity slasti
se zavrtávají do prati rodnl •••!

kda •ytuč^jt atia . vdpníka»

aby ja bltoatni tdakr Jdr ■inut
aa •aaadtfr hajna» aobanú
pod Vanxlinfr pchrbka^...
Ano
podainnt flthko ja avt4lf vhodné
pro livot ptoltio
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K r i se o v á
ZATÁČKA SMRTI

Uyby ee ue nikdo septal js^^l.1 itastnil, odpaYěděla bych, la
jsea. PMt011Doet ul nen! tak ^^£, jako bývala, a pfelévi &• do ^llinulosti, ale Tz^^^^y zúrodĎují .O.J livot. Skldnla se pfed kddou nd-

nu1ou b^^ěkou a na^dl..úa ae &a př!ští. Ba konci cesty je •új hrob, a1e
nedojdu tu nikdy.

odbočka.,

hrobec bylo by ^^^^vnán! mlho z^akfiveného těla.,

ka.eri by veclla p^e kopec a obešla veenici. ^Ona. by byla

rov-

ú a !ivá, po ní by srtltll.3 pne^uaatiby aut a ■otocykl.ú, bespečnl a

jietl pe rMinl a po ani by jesdill leda tak 46cho4ci e Otekou, aodna tkMSčn ■ ^pdt^é ped bficha a na ^lavl a^lamiby klobouk. la^^mlll ul 1 kde maj!

Ill ^^^4 tllo by lalelo n VB1 jako phje-

tf ^had a cela 'YHnice by byla
by 11De op^akŠT^&ll.,

hfbitovea. Vlic^hm.9 kdo na® a11^!,

by 1 jejich dlti a 'Ymluci a sachoTáv^^ by

—• Te e-.ých nejl^\atnlji!ch vs^popíndtih. Vs^pomínka.

na

nelthtí poti-

1!9 stejni jako T&^por,ínání na Atleti, nejhorií je, kdy! ee nedlje

nic. ^lialtlat:! aUt na

neú,

u! nebude Ilit.

M pfftel4 alyi! tak jako ji., jak se auto epoušt! javorovou a1e-

j:!, ei^l.růce kleeá čím

pfíkfeji, rychlost stoupá, cítí jako jal

^rcdší útisk pne^uaatik, vibrace rozt^fúaj! jejich tělo ponořeni do

a^^ka.. i já se zaě^ÍDÚI t^Hst nedočkavost! a napětím^ .Brzdy rosechvív&jí prot^n!4 odetál., uAi e h1uboce -yykrojenýmin! jankui. Maji uii dě41čn4. ^Zaslec^^m ni.st brsd lniti pfoedtí.m, ne! pne^waatiky ^dnou

prokl.us^ovat. DDfou se o nae, netoě:! ae, ale jedou a ry'ha na 114'^ tile

ae s^dy soelí a emaže.

Vědí o vAea d!-.iv, než nabídnu kolfm sv, slizké tělo, dřív, než
nihnn. Cítí to archo!routi 1 postižení • .Budoucí postižen! ep! v

60

2

stelích, anebo sedí za kuchynským etolem, obědvají, večeří, anebo se
miluj!. I oni cítí nebezpečí, jako člověk v!, že ee sekne v okamž^iku.,

se už emu.a c^řípí. Vidí,

kdy srp ul není k zastavení a budoucí

!e se blíž! ne§těstí, jemuž nemohou zabránit a za nSl nenesou vinu.
Je krásné být bez

a přece něco prolít. n.iri to jejich životu

nliltní h1oubku a o^avdoToet, kdo lije u ane a ee mnou, čel.i emrti
t

každl minuti. M! pf-átel4 jsou 8TObo^dn.1 j' fíd!a pád.

Jeea zatáěka ■arti, ^nút^^Ä a put. Jeltl nedávno sdobila
z^^rot lebka se ^ůfiže^ntm1, ^hnáty, dnes je tam jen zrcadlo, "f ně111. se
ahl!!ía. Zrc^Qo ničeemu neb^riní, není vidit ve taS, v «al.se a v pl.iska-

nici. Zrcadlo je dj přítel. Opakuje mi stile, kdo je t nemi zdejl!

nejhezčí a nej^krásněji!.
Byla j^^ od ^^roaen! slavnou zatáčkou na c!a^tak^^^^^vnk'

smilnici s Pollčky do

^Pisku. Poutav^.ili

IID.8 t roce

obrosená,

kdy jeitl 1'1141tel, ^chodÍT^all pilky po polní lníh ^^^netých ceatóch a
opl^^Á ln^crul údolí, 1ťbezn4 nanice a lepá české 4čvy, aa^ky ^inodn.

t^^nát •• 111. d^^lo ^^dnout

e^ena, nejyji koěár, kclyi •• k^oů

apl111.^ili.
Selrala jsea na •■kdj ču a na rychloat. Li.dl le^sll po ^111. jako
mravenci, TČŮU nevin, proě si

^^li,

le j^ou dok^^^eji:! a leplí. Li

l:! •• ^invni tin, ie ■ lldakou s^^^akou je plno ^^^^Mni, Jcclelto

mravence a^a mal.sí- 04 t4 doky", co ve ■ Tltl 1 na ěeek4 ni
T1'dne rychloet, zaě^ala jen lide^ ^^^lcnat. Jejich laěnoet •• podobá

al laěnoeti, 4é'ria jia a 0111. berou. Pc-4bút jia k t^01111, co ^nikdy neafli a neěe^ků od nich vdlč^noat, pro'lole ěia víc maj:!, tin jaou

liutnějlí. Do Vo^lribfl js^ Tjela nlkoli^bát nátl^áte^ a jak ai
■nh! 1. PoprT' jen taa
t

!icla, kterého stlhoT^in

Brodaky

roce 1938 s aetra^. Auto probo^^^ severní zel a Tjelo Vo^lri^b6a

111. do lo!nice. Rozbilo jim jejich nábytek a ^^ypal.o t&11 j^iný. Spad

ly tam pe^f-iny, vysy^^y ee příb^^ a sklf
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Vaj, vaj vaj, lid tušil, že tím jeho neštěstí nekončí. A vesni

Od-

čané ee v noci plížili s taškami, košíky a nůšemi a nakládhli si a

zi'šell, co bylo celá. Jsou jako já, mnou kftění a není jím líto ^iko-

ho. ^Proč také, když'-si nikdo nevezme nic s sebou do hrobu ul otevfen,ho a obíleného někde při cesti. Majetekyje tu jen proto, aby jeden
all radost s nabytí a ^druhý la1ost z posbyt!.

vln-

Staěí, když je ^^nln, anebo kdy! dýc^hnu na av4 tělo trochu
kosti. Co všechno ul jsea nabídla svýa pfátel-ůa. Nen! zbol!, které

bych jím nesAbnala. ZTrhl.a jsem náklad.ák e ^ruž^^^, jeden den byla
silnice plná hrušek a den nato sous^^hů, vyb^^hl se dobytek, to by

lo čerstvého masa, vyklopily se kapsl^^ a nevybuc^ly. Vo^lrá^ím jsea
poslhla nákladak znovu, když jim to jednou neatačllo. Projel lo!nic!
a u zdi sbyln jen toal.etka. ^^lné zrcailo y aod^ímoTé^ ^rámu ae neroz

bilo, protole j' miluji zrcadla, v nich.I se ahlilí nelthtí, s^^rat!'

a s^mrt. ^Pfe^tlhoY^all si s^mí do ^Mhyni pfee aí^Ďm, 41deěek a^pal.

ul Te epófitelal —
^Mart^ina, vycházeli ul o4 ^rina Y^ůčBD'

dílnA a poH.d nestulil, 1 kdyl alll
Jednou, na syat6ho

dma.

aa prih a

do předz^^4dek a če^^i, co jím hodím. ^^ktory voz^dy Mpos
a4 tllo bylo po^kryto vrstvou leshl^w, aah, tak hl^ik'hn

y

poli

a

Vbb-

ůčané ěe^^A a vlfili 111. KVíí^róbb jsa klopena a šproto jill Yi^klipím auta jedno &a d^^^. Bylo po polední,
a četl noviny. Zvedl oči a

Vo^^b seděl Y knc^^.

eynkort, aby

■1

napfecl napsa1 úkoly

a pak šel tepn l.ítat. lluk lel. p^fea sí^tu do dědovy

ní^l.DY

pro iko^l.ní

tašku, byl tedy uklizený. kdy! jeea t— poe^^a ■ tojedenáctku. Pan

Vo^l.ráb se d.:í'ri okne^, el.yi:í ^^ra, dma • třese a vidí, jak k ně1111 je
de okno 1 úetře^^ topení, které je pod ním a rašlator

sebou

ul

tla!:! před

u. nín..úd. majitel sed!, a pan Volráb je a^unut, al naru:!

opl^radlea lidle o zecl a vtom

u!

vid! v kuc^hyni

ě^uú.k stojedcle-

náctky. Jede ui rychle, ale pan Vo^^b Yidí všechno spo^Qené, nebot
to vypadá na poelední okamžik jeho !ivota, a ještě ne! si atač! pf1-

pomenout v eychlém sledu důle!iti děje evého života, tak jako si je
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připomene mravenec, ne! na nij došlá.pne lidská bota, příše^rný

se zastaví,jako by s ním chtěl zasednout ke stolu. Tak' rachot motoru
utne ^nárazem. Vleč^án se o cosi zadrhl.

f1ýkorovi naproti slyšela ránu a rachot, kdy! ebír^la pr^ilo.
Hned věděla, kolik uhodilo, však ul měla pfed chvílí svrbění a lechtá

ní po celú tile a to aú v!dyclty, kdy! se bUlí neětěatí. Mech4 ^pridlo
prádlem a b!I! se podívat. Z okna vidí sl.oup prachu, jimi jeou ^»lepovanf kameny ve zdi a do něj ■vití refiektory. Voli: hoří a bil! pro

zetě, aby iel pom^mt uhasit. Ohen by aohl l.ehko přeskočit silnici na

jejich db.

Vo^lribovi ai postavili doěasni dvl stbny & ^fevotfimby, kterou

u^nitf vytapetovali cihlOTou tapetou, vyb^^A penise s vkladních ^kn:!!ek. a protoře jim ^mt^la jenoa dldova-d.^laiěkn, saě^li na j^aře sla
vit. U řeky, daleko ode mne. Sněd! ena4^ ie v^ocla. je eprtrainějl!, nel

■

j,.

ffcl 1 lid4 jsou proto ^krún!^ le jeou a^rte^ln:!. Vle^mo, co by

tu ^Řetalo navždy, bylo ^mrn4 ul na poěátkn. Sart je ú nejlepi! pfítelkynE. Jej! obru ^^sel se ^^rutu, .al.e je atile se mnru. Jaae eta

ri

a sprave^liT4,

jame neublížily, ^rn^řea, kde ■ti—. Obi ú--

ae rády vspoa!nán<. Lid,, lcteři lijí, aají je sa sbyteěn,. knyl se

l^CTldovala čeekoalOTenalc4 br^anná aoc, ^svr^la jan auto plaá sbr^ni,
o&^roj^la jsem veenlcl, aohl.a do vilky, ale oni a,., zb^rani zakopali a

n^^kopall je ul ^nikdy. Ul ^ni nečekají na pfile!itoet, za^^mill na
ni. Zap^mili 1 na to, !e někdy Ilo a jde o !ivot.

Xdyl nali zn obeuo"^. :Ilaci, spailí na ^^^kortc c^ilupu.
Zlstall ta lelet «rlaí přes noc a ráno byli na&!. Tot,1 •• pfiho^d.11.o
Rneto T roce 1945. Jeea eprave^livá a^ojl lid' tak,.
na ty,
/

kteM mne neznají a cIsIdcI jaou nyrni častými obětmi. Za

jel«

tudy nDlaeckn tleknrua. Holčičky ^^^kovic spaly ve av, postýlce u

zdi a probudily se, když kolem nich přejel n^^adák. Tlak^^a se vy-

sypila. Dnee už jsou to hodné a veselé babičky a pořád jeětě vzpomí-
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nají, jak si za války s tisk^árnou vy^róky. Fo válce postavil pan

^.Kará

sek pokoj movu, a1e brzo posunu1a c^halupi štít cisterna se ětávou.
Cisternu jsem prorazila,,& sladká Atáva tekla po mém tlle. Veaniěanl

hned popadli kýbly, kanistry a vaničky, nab.íra.ll itávu a nosil.i si ji

doDŇ. Štáva tekla a lepila se, slétl.y se včel.y, vosy a mouchy, sle^zl.1
se mravenci a vAec^hna bol! čeládka, motýli se pfilepov^all křid'lky a
au^tb v!sla kola. Si^lnice een8^lk přejít a jezed'-ci ji posypali pískea.
Vyytvoříla ee hustá sla^ré hmota, v ní! se všechno přilepilo a museli

přijet ^hasiči a stfíkat ^hadicelli .-drhli si^^ci rejl^^ na holích a

rýžov^dí koštaty. A n^eminul

rok a pfekotila jsem cisternu e caaea-

te^ a veeniěan' isaa popadli kfbly, vani!ky a kotouěe a nosili a "fo&ill
a1 d^oň ceaent a honmn stavěli, anebo ^ili cement upcň na trivu, aby

neroetla a nemuseli ji flekat. Betonové dvorky mají nejrud!ji.

Tak'

at^^^ ^pcna!uj! sa velké av.nsno a podhlou kaldý hmlaek, do^kud je
te^ky, ahy ne^eroatl a neauell kádat ^frohni Tibor o ^pcnoledí.

l^ ^slmlenoet a^rti. Qo

mnoho

v&poa^:!ú, ^ilo 11.1^ Tak4

ji víc vspodínáa n.el liji potole přele mne na kopci ^»tav^^

Ti-

a^^^^ miMwú a Banil^li rychloet na ětyficet. Tak' pu Sýkora vzppoa!-

m..

kdy-i hledí • o^lma na

thiíli •• •• aDi jak^v ^rc^&e, vidí

aá sebe • •• ěerná. leakl.hm tlle a na mne ivádí svou Ipalaost. Yi-

dí, kdo je v Bslů zdejií aaz^hy a nejc^hytřeji!. Jrae spolu propojeni,
j' pořád dáváa a on bere. Jsem nejvftií udílostí jeho livota, nic Tl"-

i!ho

^^^ičtijiího neu.lU ne! bouračky. Já jae^ jeho radostí, je

ho dobrodružbtvla. Súa a1 net.roidne na nic, je báslITi, Tiechmo předem
promysl.! a neudělá nic. Jlyilen! je Bmrtí čluu. Miluje katutrof7, kteri pozoruje s o^kna svého 4aau. Cizí neltěat:! nofí i^tutné me^^ky v

jeho !ivot£, rytvil-í dljiny jeho lldak'ho Tihn^ Je ču pfed cementem

a čaa po nia, pře4 lUvou a po ní, je čaa ^^£ak, aows^^^ů, oku^pace,
zbraní a ^^^. Stojí u o^kna a probírá se neitletíai jako růiencem,

když Ttom vidí, jak se s kopce řítí velikou rychlostí nákladák z Ra—
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kouska do D^ánska. ^Pan Sýkora neví. že už ho lákám od Jihlavy. kde omy

lem sjel z dá^^ce, že jsem ho omámil.a, až ei epletl Golčův s Větrným
Jeníkoves. A už ho tu máme a pan Sýkora tuší neětěstí v celém těle,

jako když epov^tí kladivo nebo sekeru. V jasnozfi-vém okamžiku vidí za

čátek 1 konec, jako Mozart slyšel najednou celou symfonii. A levá kola

ul

jsou za s-vodidlea, náklaďák jede ještě chvilku vzduchea setnačno-

sti a pak ho pfívis převil! a rozhodne o všem. Auto je na boku, kola
ee točí ve vzduchu, motor umlkne a radio hraje. Pan Sýkora rychle bil!,

&by se dozvěděl, jEstll to někdo přel.11. Předala sklem vyetupuj^ satím
muž dlouhf jako s^kládací metr, vrávoravi poodejde a zústane stát u te

lefonního sloupu, Mi je v Eoku, nyal.í si pan Sýko^. a jde se podÍTat

po -závozníkovi. Takový nátlad tu je!tě nealll, anticoro trubky čietounkf jako příbory. Jestli je tu závozník, bude prošpikovaný trubka
mi,

si pan Sýkora, ale 41.ouhý ^Dán

ul

ukaazuje jedn.ím pratea, le

je jeden a jeitl dod' Ein a pan Sýkora ro^&UIIÍ a ^e ho k ^ím na kiTll,
ab7 aezitía gyn aohl ^vymontovat si: pal.ubn! 4eaky hodiny. Ulol! je do
trubky, kterou saj:! n.a palubní hodiny. ul je jich taa kollt nad ••bou.

Jeetll to stihne, p^ne i autorádio a na to ul •' kupee v pofad!.
Moji vi^rn! se hned aebi^hll, chtěl.i ^krůt anticoro trubky, byly
t— věe^chzlJ' velikosti, al.e poff^té zakalen, a b^^ky neěly rosdllat.

Mesltím byla n^rycalo svo^lána mis^^m rozbluea schůze na národník

Ti

boru. Funkfrc.lonžfH ae poradili a usoudili, !e trubky musí JZD neprodl.e-

ně odvézt do sviho skladu a zamknout. Kdyby se ztratily, moala by s
toho být aeztnárodn! zápietka.

Vspm^^- jsou mdj život, aoje radost a aá největi! rozkol. Pro
bírám se svými případ7 jako sběratel známkami nebo st^^mi mapami, ti,
kteří lijí, neEnaj! rozkoše nekrorilfl. Jaea sběratelkou neětěstí a aAj
!ivot je číhání a sMaka. Nebýt mne, neměli by aí přátelé proč žít.

Vnáším do jejich životu příběh. O:tz:ineštěetf poteS!! Zpracovávají

po kouscích, pověet jde od úst k úetlm. Nikdy nevědí předem, co jim

vysypu, !ijí v příjemném napotí jako děti před Ježíškem. Dala jsem jím
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odě-vy z Trenčína, uhlí a etavební dříví. V osmašedesátém jeli tudy Ru

sové na tancích a obrněných vozech. Paní Sýkorová, má milá., chystala

se už kolik dní, že vypleje horní konec zahrá^vy. Všechno teua bylo odkTetl, a sklizené a ona ne a ne ae tam doetat.

vyplel zahrádku,

tak dtoladnýt-le vytkal 1 višeň s kořeny. Pojištovna to zaplatila. Mo

ji 11dé "t'iCí, jak s pojiětovnou zacházet, joou po generace cvičeni a

^masanost ... did!. liem6.!e se však nikdy proměnit v moudrost. Jen já
jeea mou^drá a spravedlivá a proto m.1 nezálež! :na zřízení. Politika je
pro rne něčía vnéjšía, co nehýbe zevnitř osudy lidí. Živý tvor nemůže

být zveně! utlačori.n víc, ne! se zotročuje sám. V ne§těst! ll'U!e být

nejsrobodnijií,

ok^am!iku smrti ětastný. Všechno mu mMe pomoci na

jeho ontl aj' mu nabÍEÍm katastrofu, v ní! se au mohou zjevit všec^hny
jeho moinoeti. ile on vEtšinou hledí, aby aSl, oo má, a aby k tomu nb-

co přidal. !la, kteř! ěel! smrti, nabízím nov4 ^narození. ^^ji jia na
^clrdll pocit ^^raováh7 !lTota a ^^n, ale oni. to stejně ^zas pokaz!.
Slylúa, !e někteH

zaěnou pak věHt v Boha, ale já ji.a to

nevIMa.

Život je ^kriený, protole je konečný, l1d4 a Těci jsou ^krásní, p^^
to!e ^^j!. Ok^aalilt je nesapoaenute^l.ný, protole ae ul nikdy nevrit!.
U pHte^^al ^sart nevon! leee11 ani ■alinami, ani tlejícím llf't:!a a

much—. Voní beas!ne11, naf'tou a epálený11 olejem. Letoe v létl voněla

smrt rybinou, protože já ae proainila v řeku. Bouřky stíhaly jedna
^^hou, lijavec byl 1 v noci bílý. Po mám tělefprvni pl^uly ryby. Déšt

iplouchl z polí do ho^^ho rybn!ka a prorazil hráz. Lechtali mne ÚhoM.
a tapf-1, kameny drbaly má tělo. Moji pomocníci etáli u oken a dívali

se, jak se proměňuji

„ Amuonku,

vidlli ryby a rádi by je byli cAYta-

11, kdyby neaU.1 etrach .A já ee smála

aPral.a jim p:!eek,

který měli

v ^^nadách na dvorcích a uhlí ze etodal a z k.'a.lniček. Léta jsem je ob-

daron.Tala a ted jsem jim brala. Proklínali dášt a já ee zdobila jejich

kletbami.
Úhoři a kapři jeou tiší jako mravenci.
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Hledají řolcu. Poslala jsem je tam, když jsem se s nimi polaskala.
A zase jsem osch1a. ^Ka!dy ^máme být, čím jsme, ale je krásná být chvil

ku něčím jiným. To tady jeětě nebylo, říkala jsem si a a radostí jeea
vyvracela vrata stodol, dveře sklepů a zaplavovala kde co^ .Byl.a jsem
jak jazyk, který syčí a řve řevem tryskáče. Lidé neumějí dávat, neumě
jí se vlít. Dávají po troškách, šetří si a šetří se. Nevědí, že na

konci jejich rozumného uvalováni a hodnocení nestojí Buh, ale oni sa
mi. To je jejich nočtěstí a jaou v něm rádi, protože dál uf je všechno

"tajemství.^ nejistota..
V pozdějňim létě ee stalo něco, co tu také Jeětě nebylo. Nepršelo

^ni moc ^ni dlouho a pole začala téct. Přestala sát vodu. Pilda je uius^ána těž^^d stroji a rozdrobena waělým hnojeným v prach. Velká v^lna

brala s sebou půdu a k^alná hustá řeka tekl.a po muě a řvala, jak tichá
pole trpí. A tam, kde se sklaným k řece. přeskočila v^ina svodidla a

hn^ým se dolů. Řeka ^raluěla a zb^mě1a, u břehů se usazovala půda a

feka byla děí a mělčí. Ryb7

uf

se v

ní

sotTa schovají a půda echne

na vrbičkách, z nich! vytváfí socky stromů a kefů. A tu jsem pohnala,

že všechno, co jsem za léta zp-:isobi1a, nebylo nic, ie na mne zapounou, protože při příštích deštích brala voda písek, který je v to^ale

kraji věude pod ohnicí. ku^^^ce ^nasadila aezi dvěma dešti nové kořinky do písku a přece rostia. ale pole se rozbrázdilo a ubývalo ho. Ves

ničané se zaradovali, ohnici, která ae jim usadila na dvorech, rozves1.1 po z^ahrádkách, ale ted šel písek a ten potřebují rtejvíc• lísek na
stavění musí se sem vozit z velké dálky a doprava se prodraží. TeC hc
je všude dost. A tak nelenili, vzali kotouče a kýble a reškrabov^Li

lopat^ni písek z mého těla a ze škarp a ze etrouh. A hned plánovali,
co

bí

nového postaví a přistfivÍ a sháněli vápno a cement, tušili

správní, !e nebude, protože všude jsou pole, všude je déět a údol.ým
Ležela jsem strnulá jako přejetý had. Viděla jsem, jak jeden život

končí, protože nic už nebude jak bylo. Nikoho nenapadl.o nal.ožit orni
ci a potom pisek a vyvézt zpátky na pole, nikdo to nevrátii, kam to
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patřilo. Jediný, kdo chodil }-o vsi a blc.ove.1, byla paní u.či tclka a je

jí děti, které zachranují studá^nky. Měli jich až do l.etošního léta
pět, čistili je a oňetřovali a byli s n1m.^i1 v televizi. Je konec stu

dánek. Pole jsou rozryta hl.ubok^^l příkopy, rnzt^^ na kusy a v pro

láklinách ee šklebí skll.a a zuby se jí l.esknou slídou. rol.ní cesta je
jako kostlivec vyhrabaný léta po pohřbu, zmzela tráva, ánn 1 rakev a
vylezla žebra a hrudní kont. Y-..řemeny jsou vyprané doběla. Vesničané
stavějí.
Nestarají se, do čeho zaeejí a co sklidí. ^ni se neptají, co bu
dou jÍEt.

Jeem zatáčka sxrti a vidím ketastrotu, jež nenabízí žádné možno
sti. Cítím, že mýc hrobem nebude narovnán.' ani odbočka. V.lá příteliyně

cení na rne zuby a zavaluje mne • lotox .nne oškrabují. Jsem jako vozka,
který řídí spřežení a jeden

^kfm,

ten černý, jde hot a bíl.ý čem. !.očár

se brso roztrhne a vozka propadne proláklinou al do středu země. Rov
nou do pekla.

Líbez^ný-m údolí.a, které opěvovali básníci, řekou. která byla čistá.
S1a prý jednou Pa^nna Maria a plakali. Tďční škeble jsou prý její zvápenatiltf filey. Jeou rozlou^pané. Perly, jádra slzí, vesničané už dávno

ukradli a mod11t se zapomněěli.
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Nepochopitelná volba

Marii ^aně Pavli! bylo necelých dvacet šest let, pracoTali.a jako
seatra v jeslích. V jejím zjevu ani v chování se nedalo poet^anent
nic nápadnéhoo T'IU měla přij^rnou,' postavu drobnou, maličko • ja"

kuby v pokoře dopředu schýlenou. Nem.alavala se, strojila se prostě,

odstínllm. zeleně a modře. NejĎarevnějši na ni

dávala, přednost

byly její Tl.asy,* ozářUo-li je sl^^e, v^^lý m^ěanaté odlesq. Její

^rillišt.l jedn^^^lí

e dě^d, o.živoval. úsměv. Pozornější z ro^
dičll si všimli, že děti méně pláčou, pokud je přij^ímá ona.

• Sotva dosadia. plnoletosti, vdala se za programátora J^^ba P^^
lila Sezn^^li se v době jeho studii. Dobře t^aněil a měl. rád sspolečnoa",,.
pSil však s m^^. V nhladě. zpívával, písm znal tekuté množstT!,, ja.,-

hlavě

přídavnou. pamět:. Ještě před svakou jezdívali.! a
p^^ou jeho přátelv pátek odphle^se do chatová asady. Chátičq se
m by mn v

vedie sebe lí^dlý tak, že bylo slyšet každé dovo do^konce i k^aždý
vzdech od aouaedila Kdy! se tady s J^^bem miloval.i • bylo- to jediné

mísU, kde se tehdy mohli milovat ... nehlesla • anila Vys"'f ětloval ni t.o
t^íms, že se s'^ni. " tak neint^^^ prostředni nenapadlo ho, že ml.čť

i prota, že ji milostué ko^^ď nevzrušuje. Mohl. si, ovšem, jejiha

al nezuěaatuénéna. mlčeni vš^anou.t pomdějlý ^dyž už žili spol^, ale
ni mezitím na n! a 'těděl, že jeho žena je plachá a do sebe
uzavř^enáo

SynO"fl, který se jim narodil d'Y:a roby po svatby d^d jméno Ma.,t^cmšo (klapec byl. ti^chý, ^diokdy pl^^d, a ^dyž na něj M^de pr(oml.ou^

val^ zdila sse, že jí ro^zumí, jen jí ned^oká!e odpovědět^ začal. však
mll..uvit. dfív-e,. než chl^aci iluvivaj4 Nebylý mu

tři. roby, a ona

ni o^ylfda v-vyprávět. ni s n^im, jako by si bytl vě^kma rov^nL. Taká jí
pfi1?8dal^ že dok!e vy^^bnout. její ^nál.addu. směje se, ^dyž se ena

cílí dob^, zatímce se jí ^snaži patěšit.:» jesiliže na ni padne ^smu-

Pak

onem^ocněl

při p^mím nečekaném &ách"a.,-

tu se téměř

04 té doby ae. ^^de atrachcnala, že se záchvat "frát:í. a c^^^

cs:e

z^énbb4 zatímco- ona bnde spátu íasto " noci ^^kočila z ^postele
a běžnia naslou^ch.Stt B^.^wu dechu. Potem. pl.^akával.^ aniiž chápala proč.
Uvědo^avala si jen neurčitou lítost nad životem., v němž je přitamo
’mnoho nisoty, u^^^d a ssmrti.o Litovala v tak^e chTíli cizí děti,
kteN jí každé rán . rozespalí a pl.ačíci přiváděli, i SY.éo Mat.ouše,

jehož zase ona. předávala de cizích rukou, ačkoliv věděla, že by
chtěl zůstat s nío
Ona sama, když býia malá, rodičů neudila. Matka - špa^tná reportér-
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ka. ve špatných novinách - trávila větš^inu času služebně na cestách„
Otec ae odstěhoval., sotva s.e Marie narodila — vídala ho jen několi
krát do
Neývice se jí věnovala, matčina matkao I ta žila, osa
měla, znovu ae však provdala, ^když bylo Marii deset let. Babiččin
nový ^mželbylv šedesáti, j^tě statný chlap. Poněkud ^hřmotný miuvil hodně a hlasitěji než ostatní lidé, Marie se ho zpočátku bála.
Sotva se přistěhoval..-. hned si pekej, v němž nejraději pobýval.a„ zaří
dil po. svém. Z beden vyb^^l ^^ný a po stěnách rozvěsil vítr^!nlcy a.
nnčnírni motýly, olejové kraj^iey od romantických mistrů, také několik
starobách loutku Mistnost teČ v ničem nepřipomínal.a pokoj, na
nějž byla zvyklá. Kdykoliv se tu ocitla^ ^wcňovala se jí tíseň a
zároveň očekávání něčeho neobvykléhoo
Něvlastní dědeček si ji brzy oblíbil, dokonce v její přit^masti
j^M by ožíval.. Rád s ní rozml.ouval, přál si slyšet o tom, co ji po■otkalo během dne. ářipdalo j4 že jejím nicotným vyprávěním naslou
chá se zájem. Býval. ^kysi v nedohlé^dnut^elnych časech profesorem pří-.
rodapi^u Učil však jen krátký časll: tři roky pc válce ho vyhodili jaku politicky nespolehlivého.. Od té doby se žiTil nejrůznějšími řeme
sly — skončil. jako hlídač v muzeu- U přirodopisných sb^^& jsem začal
a u nich jsem ^^čil.1 A smál. se., j^rn by ae asudu ps^^kl dobrý vtip.
V j^^ řeči se obvykle všechno měrlilo ve sled bizar^mich či 'dokonce
veselých příběhů a sezk^ář, také naučení a moudrosti, často jim nero^měla., ale jednotlivé věty i obrazy jí u^tkvěly. Když ň^(!kdy spoledně
vyšli v^m, s rozkoši čicnával. váné,, které ona setva ^^rnenala, upoz^orňoval. ji na kresbu v
který ^minula bez povš^znutí, nutil ji>
aby”naal.ouchal.a sotva pas^^^auttí^^ zvukum lesa„ a v podvečer jl
přimkl, aby se obrátila vzdánu. Pohled na hvězný povznáší, uleví v těž..
kých ehv^ím^^ zařadí Utiž všec^hny radosti, spory i trápení do správ
ných rozměrů. Vštípil jí, že člověk ai nesmi zou:fat, at ho cokoliv p—
tká„ Každému totiž. život nabídne přiležitost, kdy se může projev.it
něj^^rn skutkem, zazářit, překročit nicotnost. která se zdá být lids^kým údělem. Ta. příležitost se může objevit kdykoliv, často nerozpo^znána., časte spojena s utrpením či ae aebeobětí.
Když, jí bylo patnáct., dědeček oc^rnhl na nohy. Posunoval se po by
tě o berlích„ odrátal vš^^ aby mu v č^ikoliv pomáhal.a. Posedával ve
v^elkém ušáku a rozprávěl. s ní nezvykle zadrhavým hl.asema Po několika
týdnech ae záchvat mrtvice opakoval. a zbavil ho možnosti vyslovovat-.
Když ho přišla navštívit do nemocnice, bezpochyby ji poznával.1 ale je
ho ústa se už nebyla schopna ani usmáto N^tlonila se nad ním., políbil.a ho a rozplakala se. Kolik utrpená může provázet odchod ze života.
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a n^í v silách druhého člověka, aby je odstranil.., i když ten odchá

zející je nejdražší mezi lidmi«
V době, kný poznala J^mba, dědeček už byl dávno mrtvy, ale jí
napadlo, že nadešl.a ta chvile, pfiležitost1 o níž kdysi dědeček mluvilo
Něco: se promění v jejich životech, takže se z nich vytratí marnost
a š^eclivost. Nie takovéého se však zřejmě nestala...

klas^^ byt. získali už p-o několika letech. Byl v sedmém patře
t^ináctip:oscho!eTé panelové stavby. O^kna -vy^hlížela na atejně nevlidruf

panel.ové' st^^:: Místo- trá^^kd se v prostoru mezi d^^ vršily
hl^^-> pr^ken a. kamení. Do jeslí, kde pracovala, však. mna jen něku^lik minut. ^clnlz.e a tak 't1
rozestavěného sí^dliště ^zivila

v^cn.

Byt se snažila upravit co nejv^^rn.ě.ji„ ale na opravdu pěkné věci
se- Jim nadostáv^^ peněq obrazy 'Y bytě nemyly jen n^ěko^lik z^asklených

reprod^ukcí a jeknu kmloravanou ryt^inu mo^^kuěté levandmle., tu jí
daroval dědeček. &v^ými kv§ty však vyp^^la všec^iley Tolné pro

stacy. O mu.že i

sě starala poctivě., i když ji to stalo většinu

časti, klarý by mohl.& věnovat sobě. Vařil.a d^mě a na neděli vžby

,

upekla domácf caléb, buchty nebe koláče tak„ jak ^^ala^ že ae dě

lávalo za. st^^ch ča^U
Je.jí muž to. vše přijímal. jako samazřejm€., nedával. najevo
kojenost
nespokojenost.,,
rád, ale připadalo
že mužům. v

spo

šetřil ne proto., že by ji neměl.
ae ženami sl.uší spíš.e odta-

žitoat a svrchovanost.
Tak ž^ili nakolik letj ona spíš tiše, jeknetv^árně a osamoeeně. V
demě: ani po dl..ouhé době neznala níkuhao VětS^ina nájenmíkt0 byla jej"í-

ho věku. Džinové' kal.ho-ty a bundy„ hota^sk:y, přelivy, obdobné 'Yenavky
i líčení., vůně í int.onaee • vše^cbn.e a všic^zi jí sp^^ali. Jen’o pa
tro níž byt.lal starý muž, který se od ostatních lišil jak

'Y^ram

tak zjevem: chodil. o berlích.
Pokud se s
čas od čaau set.kal.a u výtahus otevřela, mu dveře a
č^^la, až ae vbe^lhá dovnítři Za jízdy ji stařec vždy upřeně: pozoruv^^
Ně^lmli^rót jí připadalo., že se jí ccystá něco sdělit., ale pak si to
zřeejmě ro^^slel., anebe si uvěd^^ly že to., co chc^^ědět, by

stejně nestačil doknnčit.. Jeknou ho zae^^la s obje^wu krabicí. Když
'Y šestém patře výtah zastavil., pomo^hla mu balalík denést až ke dveřím
byt.u. Jakmile odemkly ov^^in ji směsice živočišných a ah^^ckych pa
Z nitra bytu křičel. pupauhek., -^tl.ustý kocour se tiše připlíži.

Muž jí zadal děkovat a ona se rychle romloučila.. Když za sebou zavřela,
p^mě si vš^^a jeho jména. Také ji napadlo„ že t.o asi býval hezky

muž, všechno na něm bylo mohutnénejvíc ruce, šíje a brada. Vlasy
měldosud husté, i když už téměř bílé. Co ho asi potkalo, že chodí
o berlích? Víc o něm nepřemýšlelao
Hned následujícího de ho potkala před domem, když se vracela z
práce. Pozdravil ji, a. ona se na něho usmála. V tom týdnu ho potkala

ještě třikrát, zvláštní náhoda, pokud to opravdu byla jen náhoda.
Při posledním z těchto setkání si nesl. ^^ici rúžío Když vystupoval.
z kábír^, podal jí je.
"'Ale to jste přece neměl. pro měl" n^dítla.
•Třeba ano," a vybelhal. se z kabinyo
Květy voněly a vyvolávay v ní neurčité očekáv^dí. Když Je dávala
doma do vázy, musela se usmát vlastním pacithn.
Před nedělí pekla koláče. Oddllila jich několik do krabice od
bonbonů, krabici ještě zabalila do hedvábného papíru.
S^urý muž bydlel v jediné místnosti, která jí připadala jako dílna
anebo ateliér. Vedle pracovního po^ku se tyčil dřevěný lis, kovový
břit vrta^^ trčel ve výšce a vyvolával v ní závrat. Podél stěn se
nel.adn! vršily hal.dy ^dlh a pap^írů.o. Také police i židle byly nýné
Na. kanapi v kupě pohoz^ených avršků spal.kocour. Všimla ai něko
lika nezarámovaných obrazů. .. romantické metivy na nich se zdály v
nesomladu s novosti ^al.by. Teprve
si všimli a malířského stoj^anu
s nedokonč^^d portrétem. fileděla a úžasem na rozmalovanou tvářG Ne
bylo poe^hy,b, měla- to být její tvář.
"Ni^dy jaem ae to neuč^^ ozval se za ní. Krabičku, kterou mu
příreala, Gdložil na stdl, aniž ji otevřel, a chvatně uvolňoval jednu
z žicní.. "Cely život jaem vázal,
To až te!. Upoutalmě váš zjev.
T^žik uš1échtil.é ^kráry. Bo^ažel ji nedokážu vystihnout. Je ve vás n^
ce, pradov.anského»••• Ži^^. byla kánečně vo^lná, ale ona.se neposadila.
ohnila se.,, že ho ták*’neče^kaně přepa^tn, a rychle odešll.a.
D^m. spě^^^a k. zrc^adlu, chvíli na sebe hleděla> pak- si uvěd^omila,
že. ve ^mtečnosti má oči daleko meenší než na .Q.brazeo Pokusila ae je
rozevřít, jak nejvíce avedla, a usmála se sama: na sebe.
Dr^uhý den jake vždy po poledni vyzvedla s^ní:a ve škol.ce. Matouš
bez ustáhí vykládal.. Těšíval.a ji ta. směsice dětinských předst8", přeludú a skutečných. . zážitků., al.e dnes se nedo^ářala soustředit. Když
z^dlký z^dlédla starého ^^^aže, jak čeká před domem,- odvedla ssyna
dG výtahu. "Dneska mám _ uklízeno," oznámily jakuil.e se výtah rozjel..
-Nezastavíte se na chvilku?"
Její portrét byl. ted zákryt čistým plátnem„ harampádi ze židlí i
z kanape emizeloo
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Koriec konců není nic špa^tného na tom, když se zdrží u zmrzačené^
hc st^^e, který je zřejmě osamělý. Sedla si k oknu, aby viděla na

pískoviště — také aby z^^yla rozp^aky. Pohoštění odmítla.
Knihař odložil berl.e a ztěžka dosedl. Chvíli na ni mlčky hleděl,
pak. se začal vypt.ávato Je v životě spokojená? Jaké měla dětsUí?
Zvolila si svoji práci proto, že ji těší pobývat a mslič^fai? On
si my^ní, že kdo pobývá s dě^tmi naplňuje vznešené posl^níl
Mluvil poněkud pateti^cq, ale v^nimala více to, že se zajímá o
její život. Pol.ekaTa se náhlý pecitu blízkosti, rychle se romloučila

a spěchhla pro s^^u
Od té deby se však čas od času u st^^ho knhaře stavovala a
přinášela mu něco z tohc, co up^mla. On ji zase obdaro?ável. bu! kvě-

tímami anebo ^knihami. ^nídy četla, ale rozuměla jim ^málo.» jejich ob
sa • příliš lišl od knih, které čítávala. V knihařově byt! nese-

•^^ávsla déle než několik minut., ale její před^.stavy i myšlienky se
^^í ěas-to up^^ky právě k těm kratičkým ch-víl.:ún.T
O ^^^ařově životě už věděla to, co sám považoval za nejddlíleži.,.
t.ějši'.. Pocházel. z ve^žice, doaud tam žila jeho mladší seatra. Měl.
po cini p^řevzít hosp'^^£ství> ale v posledních dnech v^ál.q mu
u^^la annohu, ceybělo ^málo a Yy^krvácel. by — takže ve dvacet.i. letech

mu připadel.o, že pro. něho život. skonči:!. Teprve začas poznsl, že
mu Zllstalý b^ránys které mu ^ní neštěstí neuzavřelo.. Bráány k po^^hl,
k. rysti^ckému požito • jen a^lý k. tomu potřeboval nasbírat., aby
s.e eprestil od vněj^ěho s.věta,, jeho vá^ži a směřovaní a mohl pak
patnžft. i b^^n k bl^m nejvyš.ímu, totiž k zřeni Bo^ru- Je^dna
mu -však zllstala uzavřena. Nikdy nezsloží ro^^^ Jak p^lyne
čas, blízkých lidí mu ubývá. Poslední roky trá-vívá o samotě, jen
na. l.él,O' jezdí ven za aestree.u.. Jindy- -v tuto dobu už bývá pryč.
Zeptala se ho, proč tedy neodjede
•Vždyt přece -yíta,• odpověděl..,
Někdy ” ji napadlo, že klid a. spokojenost, jichž dospel., velebí
až příliš okdzale„ 7^el.o se jí, že svou zdůrazňovanou vyrovnanosti

jen z^^ývá to^uhu a dávná zran^ění. Jindy jeho promluvám nedokázel.a
vúbee rozumět. Nechápalas proč nadšeně chválí náboženství st^ývh.
Árijl či mravy našich slovanských pře^tó ani proč podezírá Žiey z
Jakési sp^hlenecké černosti proti osla^tním. ^drodi^u Osobně ňeznala
ani jediného &da stejně jako enš jediného Indda a starosti či obře-

dy starých Slov^rô. jí připadaly odt.ažité, naslouchala však starci
pozQrna, jako by tím chtěla vyvážit dlo^^ čas, kdy mu zřejmě ni
kdo nenaslouchalo
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Koncem jara měl J^wb odjet služebě na. týden z Prahyj kdykoliv
si to uvěd^omila, pocítila rozechvění, i když jeho odjezd nespojov&.I.a a žá^^ní představ
anebo ^úmysly.
Večer toho dne, kdy manžel odjelJ sotva syn usnul, převlékla se
do svátečních šath,. usedla před zrcadlo a dlouho hleděla na vlastní
tvář. Pokusila si namalovat oční stíey, al . prsty se ji třásly; ode
šla tedy do^ pokoje^ kde spal. eyno Polibila ho na čelo a po špičkách
ae vykradla na chodbu. Za dv^^ly které míjela, ryčely televizory,
ncmaiě jí připadlo, že zvonek, který zlehoučka. stiskla, c^inká de

všech ^třinácti poschodí.
Otevřel. "Stalo se něco?"
Zavrtěla. hlavou.
usedla. Starý přinesl
Všimlo s.i, že na
ale nebyla s to se na
"Váš muž odjel-Z"

Bosadila se do židle, kde sedala^ pokud vůbec
láhev vína a skleničký6 "Dneska máte čaa?"
stěně přibyl ještě jeden obraz a její podóbou.1
něj soustředit.

Pr^řikýv.la.
"škud.a, že jsem tak st^arý," zalitoval. se/ "a ještě k tomu mrzákl"
"':Ma tom pl-eee nezáleží, je ^mi s vím.i he^ry;^ Nevěděly co má dě"
lat ^zp^ry. Vatala aspoň, z^^^ila ke dveřím., ale zůstala bezradně
stát uprostfed místnosti; "Myslíte, že bych mělaodejít?"

"Ne, to ne-1"
Nedivela, se -na něhoo Se stropu viselc několik tmavých pavučín,

za zdi tiše hrála hudba.
Starý ^už k ní přistoupil a políbil ji na krku "Nebyljsem se

už dlouho. Spoustu rokůl"
Objal.a ha. Najednou ji opús^ily všec^dy rez:paky i nejistota.
D&Šla k: otomanu, svlékla se a čekala., až k ní st^$ muž přijde.
Přisedl k ní a eluvil, aslovo:vel ji něžně jmécy j^akýchsi slovan
ských bo^yn, hladil. ji při tom po čela, tvářích,. na krku a kolem
der. Slova''i dotyky v ní probouzely touhu, šeptala slova, která ji
nečekaně a. nezvaně přicházela na Mysl., z^dinala j^imi aebe i starce.
Když k ní konečně ulehl, přiimklla se k němu, a. j^® by c^dy !ivot. čeprávě na tuto chv.ili, vnímala nepoananou. a stále n^tôstajicí
rozkoš, a! se neovládla a vykřikla t^.ak:s že jeji hlas musel pr^stkuout
všemi třnácti poschod^imi a vyburcovat bdělé1 spáče.
^ínař ^hrubou dl^dl přejížděl po jejím těle a ji opakovaně oble-.
valy v^dy blaha. "Mám tě ráda," šeptala, "mám tě rád.al" V tu chvíli

zaslechla za zdi podivně š těkavý zvuk. Její syn se dusil
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Vyběhla polon^rá na chodbuo Když odemykala dveře do naprostého
tichai strnula při představě, téměř předtuše, že chl.apec tu leží
už bez života - zadušený.
ile Matouš spal, dýchal klidně., jen jeden z polštářku. spadl z po
stýlky na zem. "Ty můj neš-Eastníčku!" poklekla a dotkla se jeho čela
a vlásklí, které^ ve sp^ánku zv^aly. “Máma už tě nikdy nenechá sa
motného!" Natkala se na koberec, pod hlavu ai dala dětský polš^tář a
zavřel.a: óči. Před ní se rozbě^hly barevné skvrdy> nadouv^aly se a o^t
se rozp^lývaky„ Zvolna se vynořovala motýli kríklai kroužila nad ní
a skládala se v obrazy romantických krajin, pak vše vybledlo, s^tmívalo se., až ze tmy vystoupila podoba starého knihaře, jeho tvář Za—
lil.o světlo j a ona si s pacitem náhl.ého štěstí uvědomila 1 že to svě
tlo vychází z ní.
Příš*^^o večera,. jakmile
us^al, odešla za sta^rým_ mužem a s^tré.^
vila s ním většinu noci. Teprve k ránu se vrátala, klekla, na zem vekle syn^my postýlky a ihned usnul.a.o
Když s:e J^zíb po tý^an vrátil., nalezl ji přepadlou, jakoby schvácenou horeakou.. Uhnnul p jeho polibku.., sotva vnímeJ.a. ca jí ř^íká. Pak
mu oznámila., že už s: ním n^erm.že žít, a snažila se vypovědět mu, ec se
přihodil®. Poa-l<1uchal ji s úžasem. Teprve když mu došla i potu^pná
st^^ku. její zrady, vykřikl na ni> že a.e mu hnusí. Cystal se,_ že ji
uhodí., ale zároveň mu to připadalo divadelní a nedůstojné., uplivl si

jen na- po^^hn a. vyběhl. z místností. Slyšela., jak ze sousedního poko
je, nejspíš pro ni, snad i pro toho, kdo bydlel. pod nim.i> vykřikuje:
•t$takovým ^kriplem., tohle mi udala s.e ^^^^ím kriplem!"

M^arie t^edy kložala. s^^u Okamžik vánala, zda má jit za mužem. a
prosit ho_ aby pochopil, že mu nechtěla ubližit. Pak si uvědomila., že
starý muž na ni jistě čeká, a vykradla se na chodbu..
Když její. počínání vešlo ve z^námo.st., vzbudilo pohorš^zío Nebylo
nevěry, která by se necítila povznesena nad takovou mes^liancí. Soci^ál:ní pracovnice zapochybovala o její způsobilosti vychovávat syna.
V obš^^ém záznamu zdůraznila., jak matka nechávala celé noci semotne
v kýtě. Ředitelku jeslí ji požádala, aby si hledala, miata n^ale, kde
by ji licié neznali.
V den rozvodového řízami ji starý ^alhař doprovo.^al do součin
sině. Pečlivě: opřel. obě berle o zea a usedl. v posladní lavici.
Soudce byl zavalitýdobromyslě vy^liželicí mužo Během sváno
působení rozvekl na tisíce manželství., před^^^je však, obvykle marně,

sna^al smířit. Pokusil se smířit i Marii

a jejím manželemo
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Během manželství se přihodí mnoho neoč^živaných událostí, f-ekl. jim,
lidé vstupují do situací 1 jichž se předtím nenadali, a. je tedy nad
jejich ^ký řešit je; v takorýeh chvilich dělaji narozvá^m rozhod
nutí, jichž později litují» Je na jejich druzích,. po^d je milují,
aby projeYili velkomyslnou trpělivost a nabídli pomocnou
Obrátil se na Marii a Yyzval ji,, aby zvážila své chování, pomy
slela. nejen na svého muže, který se přece k ní až dosud choval jako
vzo^dy druhale aby také sledovala zájem svého dítěte. Jemu nic ne
může nezradit pohodu spokojeného domova. Ditě by přece mělo být vy.
chováváno společnými silami obou rodičů. Uvědomuje si vůbec,, že syna
může ztratit nejen, podle rozhodnutí práva,. shledá-li soud, že není v
zdymu dítěte> aby bylo svěJ-ene její péči,. ale i podle rozhodnutí srá.ee, jestliže syn. nepřijme její je^^hl, až je bude jednou s to plně
pochopit? Mila by konečně myalet. také na sebe.., přece jistě i ana tou
ží žít s ně^fa sobě rov^njm, strávit. s ním nejen několik krátkých mě
síců, ale dočkat se pl.odů společného usil.ov^lí, dožít ae vedle svého
^^ha zralého věku a stáří,. kdy člověk víc než v mládí potřebuje pod
peru blízké bytosti. Soudce pohlédl do míst, kde seděl. její mil.enec,
j^mž zřejmě věstil br^rp konec, ^pak se obrátil. na jejího manžela a
otázal "• zda. by- ještě' byl. ochoten přijmeut Marli j^ro svoji ženu.
J^xb se zdál. dojal, chtěl. ^^jmě caai římí,. al.a pak jenom mlčký při-.

^kýYlo Aby jim peskyU čas^ soudce líčení ohročii.
Vši^chni tři opustil.! sou^lí
Jakub zavéhaí,. poto však. ^liž
se začal vzdalovat sebevěd^^í,. zdravým
zatímco
ona mlčky kráčela pa boku chromého starce.
jako by se ^^ale vyl^^d své odpa„ědnosti., nepřetržitě
mluvil: jistě ji je^^ml vzrušilo- a vyděsila ji po3hrú.^žka. že ji soud
m.úže připravit o s^^u N^lí pravděpodobní,, že se to stane, ale kdyby
takové nebezpečí hrozilo, nemusí na něj. starce, brát ohledy, odejde>
sejme z ní břímě, kterým se jí stává«
Zavrtěla jen hl.avou. Ve skotednosti ji je^dnání příliš nerozrušiio„
vnímala je jako by se
netýkalo jí,_ a že by mo^is přijít o
si zatím nepřipouštěj^.
Starý muž po jejím, boku p kračoval v soudco:v€ řeči o ^zrti a o těch,
kteří, zůstanou as.amonahl. Mluvil c to., že n^lí práTo ji k sobě pou^
tat„ odvést ji od jejích blí^dych a pak ji ppustit„ zanechat samet.nou
ve stětě. Naslouchala mu a úžasem. Jak může tak chladně uvažovat? Tak
zpockýbňovat to„ co je pozvedalo nad nicotnosí,. v níž by jinak strávili
své životy?
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Znovu jen zavrtěla hlavou.o Pak se rozloučili,. a ona, aniž se za
nním ohlédlaspěchala vyzvednout synkao Teprve tea jí začalo via-tupo.
vat. do vědomí, o čem soudee hovoří. Když k ni Matouš ve školce
přiběhl, vzala ho do náručí, přitiskl:a ho k sobě a rozplakala sea
Doma si a chlapcem hrála, n^^^ila ho a. uložilao Její manžel
ně^kam odešelona však po dlouhé době nesestoupila do byt.u o patro
niž. V koupelně se zahleděla do zrc^ul.86 Za posl^^.. tý^dy pohubl.a,
vlastní obličej jí připadal. vychrt.lý, její malé oči ješti hlouběji
zapa^^ a obestřely je s.t^^.
J^akub se vrátil před půlnocím V jehe tváři se ^mihl..o překvapeni,
když ji uviděl.o Minul ji však beze slova. Vanul. z něho pach, pivao
Uleul.a v ložnici, kterou ještě: nedávna sdíleli ap.olu a kde posle^al dobou nikdo nepobývalo Soudce ji varoval před osamělosti
pokud se rozhodne zústat se starcem„. a ten zemře dříve než ona.
J^ro by ^art se řídila- jenom věkem a jenom ona rozhodovala o lid
ské osamělosti.
Vstala, obliala si župan a. tiše otevřela dveřa, za al nimiž ležei
její. muž.. Nesp^ím. V ruce držel zapálenou cigaretuo.
"Neber mi ho., * ř^ala o synovi.
^al neotočil hlavu..
"Nevin, proč se to stalo," pokračovala, "ale byli Jsme šta.stním^

Jakub vydal zvuk: 1 jako by'se dávilv.
"^^mun mi to. Nevím, proč se to stalo." Chápala, že těžko může
porozúm.ět. její nepochopitelné volbě a tedy nemůže ani vyhovět jejím
prosbámo- Když neodpovídal, otočila se a vyšl.a z místnosti.
Zastavila. se u dveří o patro niž., nezazvonila však, jen čekalaR
Naul.ouchal.a tichu za nimi. Nic je neporušlhloo Uvědomila si, že ani
ona nemá potřebu je porušit., vlastně neví, co by pověděla, kdyby se
tea dveře otevřely.
•• Sešla zbylých šest pater.
Každému osud nabídne chvíli, v níž může zazářit, nějakým skutkem
překročit svoji nicotnost.
Opřela se unaveně o zeO domu. Chvíle 'Však mine, a co se stane
potom? Ja.aký má být ten dalši skutek?
Toužila se tea vzdálit.1 vyprostit se, vrátit. se v čase -zpá^^„

kam vlastně? V^alédla. aspoň vzhůra, ale svit hvězd zanikal ve světle

lucereno

Ivan Klíma
•

■
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Sergej Machonin:
AGAPURNIS

FISCHER

neboli papou^k Fischerův je jeho úřední označení v ornitolo
gické technologii. U náa dostal hned pnní den jméno Agáta,
protoie pan Dušek, ptáčník, zjistil je^mnjm hmatem a starou zku
šeností, že je to slečna, lapl ho -.e 'Yelké voliéfe plné !'ischera do síhy, schoval to třepotání do dlani, ptáček se ^slid^nil
a po rekognoskaci pohlaví nuto-.al k nám, nejdfí'Y do malé a po
tom do velké klece.
Pan Dušek je modech chevatel pt^ákd, pěstuje si je ve vo
liérách, opatruje a -.ědecky, -.četně vitamínd, krmí domácí č!!ky, zvonky, stehlíčky, lindusky 1 cisokrajné korely, andul.ky
a snad 1 amazony a alexandry. >lá jich plno a pěstuje je jako
koníčka. Skutečrý ptáčník ovšem n^ení Kdy! jsem byl kl.uk., očamovali jsme v mora'tské ve^hci klece a. oprc'Vdo'Yého ptá^^ka,
ale ^h ten ae nesmn snát docela otevfeni k ptáčnickémá f-emesla., jek se le^^ni pro"Wsov^a1o sa starých čad, kdy mělo ptáčnictví do sebe cosi taj^emného a hrocha kouzelnického. Ptáčěníci u.měli po ptačím pískat na. Ilatou^ husí kost i na llubll, je
mně, hrdelně, kl.okotavě 1 bvísaa-.ě, mluvili s p^táky ta3n.oa feěí, a ve vesnicích patřili k osobám zvláě"^tnía jako kořenenUky,
porodní báby, krajánci, kovotepci, zařiká'Yaěký - lidé blíscí
mystéria a věcem svláitních umini. Posději se ptáčni.ctví zača
lo úředllě pokládat &a lesní pycak a provosovalo se nelegálně^
tfebaže všem, včetně úfadfi, na očích. Zkoušeli jsme ^taky chy
tat ptáky na lep - mutll jsme větvičky hustě a sladce, ale
m^arni, zpěváčka 4sme nechytili nikdy. lo byla vyšší věda. l>táč-

chodil. na inou čižbu do led, měl vějičky a 'Yolavé pt^ry,
byl kouze^^k a podivín, a se zpě-.áčky pak vedl doma dlouhé
a trpěl.ivé učení•
.Agáta ovš^B n^h zpěváček. Je prapd'Yodem papoušek odněkad z tropického pásma a zvyklá skřípavě a pronikavě v^yhávat
po lesích a pralesích. Je ad nátury šplhavá, zvěda'Yá a přede'Yěím je krásná jako exotický drahokam. Bříško má přelivně žl uté, od jemně nazelenalé jablkové žluti přes žlut citrónovou
až po jantarovou llui přecházející pod hrdlem v oranžový a na

chový požár. V něm je zasazené černé jiskrné oko bez bělma
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obtočené elipsovitě bílým ráfkem. Zobák je mohutný, zahnutý

jako skoba, šarlatový do t^emně komínová. Prachové peří na
hlaYě má odstín šedomodréhc opálu a křídla slezená na sádech,
úpravně jako šosy íráčku, jsou temně izelená j^w pralesy pl
né štav a hustého zeleného ^ětla.

Opatřili.i jme Agátě, z které se po druhém ohledání vy

klubal sameček, kau,^arádku, a mělj jsme Agáty dvě. Poučili jsme
se o hnízdění, o podobě bedýnky a o proutcích, z kterých si
ti dva postaví uval tf, hnízdo a vyvedou mladé. Aečn111 a zpí

vali v kleci jak Papageno s Papagenoa, ul to chtělo Jen tu
chyšku z proutí. Dělali alotria, denně rozlili a rozcá^ali vo

du k pití z ploché misky po celé kleci. 2 s rozkoší čvachttli
v mokré břečce ze z^rní, prosa, slunečnic a trusu.

Zatrhl.i jsme Ji^ to. Dostali těžkou stabilní

i.:

^ami'olku z

vypálené hlíny s velkým pěticentimetrovým otvůrkea. Voóy se

nalilo až po vrch a bylo po Iwnpár-nach a po cákání. Chodili
pít spořádaně jek laně óo studánky. j s'^ďo se neštěstí.

Sajednou slyšÍII z našeho dívčího pokoje zaúpění a potom
dvojhlasé a srdce^^rym štkan(. netí^ do^^tf -

^&ta.

ta nová.

samička, trčala ocáskem vahůru. s ^^orý - utopila se. Vody by

lo v ^Anobce do polovány a ptáček, ztuhlý na ^^t, v ní nebo
snad kousek nad ní •

Keví.m dohnem proč a jak se to stalo. lledolill jsme dost

vody, nakláněla se. Zradila ji šplha"fá noika a ^oasla? llebo
byla n^^ušená mladá koketa, Shlízela se ve "fodi jako Barců;

nebo jako l^llll.8 z. WildoTy Salone a zatouž.žlla po STúm obraze?
Anebo dokonce, nap^Qo mi. kdyl jsem a1 přečetl SylYánu úvahu
o sémiotickém ves^míru., úročila na lep snaka zastupujícíma ek utečný předmět, jako ti pohádko ví uchaseči o princeznina rukll,
a jako oni to zaplatila il'fotem?

OdneS jsem ji „ dlani ven do mra.zi.Yéhc večera. Yu.éčně

bílá víčka měla skoro zavřená, leskla. se mezi n^al jen úzká
če^rná štěrb^inka •

•

ale smrtí nebyl konec•
D'Ya -jny nato 3sme d^all do čtvrtého patra tělkou aovou
skříň - poprosil jsem o po110c Pét11 z vedlejšího domu., šel ná

hodou kolem. I.lak jako hrom, anáne ho od m.alička. Frajer spor
tovec, za rok půjde studovat na inženýra. Odnesli jsme mu. za

pomoc v o^bálce kníiku - v^áku vydané Hrabalovy Prolu.ky. Pro
kluka lepší než sedmička rulandského, řekla žena.
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N^^tří v sedm ráno zvonek. Pétova maminka ne smrt ble
dá vrací ^knížku. •Ono, víte, kluk má před matu.ritou, je divo
kej, děkujeme, ale radě! ne.^ •Tak mu ji schovejte, at si ji
pfečte po matariti.^ •Ke, ne, to víte^„" "Tak si ji pfečtěte
vy^.^ "Toby••• to by totii taky nešlo. Ne, opravdu ne. My to
nechceme !•
A doběla zbledlá pan.! n.áa podala zbledlou bílou r^^A tu
knížku. Držela ji jako chřestýše neb> jako kobra v smrtelné
úzkosti.
Dívala se na ná.a a já jsem najednou uel.yšelf v té prá.zché
ranní chodbě, jak ji tiše rdousí strach, jak je v ní celé, od
hlavy ai k patě, a sotva slyšitelně šustí a popraskává, jako
ve staré ^Qeněné číši neslyšitelně šífí pavučinově bílé praskl^inky, Jednoho dne je cel.á číle opředena, a
jedné vtef^in!
se pak tiše sesype v hromádku prálku.
fa paní je vysokoškol.aky -.soěl^aná pan! a mul té p^ú je
DrSc, Ale smrtelně se v nich plíží atrach.. Dí-.al j^sp se na tu
p^^ a zdila se mi m^frá. Poučen Sylvou Richterovou jsem si
ovšem 11vědo^ll11, že se té mrtvé p^ď jevím • Jejího hlediaka,
v jejln sémiotické^ veasimíra j»io
s vidomí vymaz^anj čl.o-vik J'-: •hajní zkušenosti uvnitř total.itn!ho sémiotického veamíra je sémiotická smrti l.ikvictace dil.a, jména, paměti, stopy
člověka.•••
Okem^tik jsme tak ^^ln, dva mrtví prot1 sobi.
Ivl.ái^tiú }•• le mi
ptáěka, kouekll !1-.ého přirozeného
něta, silně zabolela, ale s^st té paní ne, protofej js^i.sl
až dámoo zvykli. chodit uprostřed uírán!- duší.
Jak se mohlo stát, žejobpatel vsd11chi, ptáček os^ilvé ^krá
sy a něhy, se mohl utopit ve vodě, živlu tak protichůdnému po
větří?
Děti si objednaly no-.011 Fischerovou.

Kulomety

u

nás

na

střechác h

nejsou

Někdy začátkem sedmdesátých let mi jeden český divadelní reži

sér vyprávěl, že se na zájezdě v Bělehradě setkal se zmámým srbským
dramatikem. - a ten se prý vyptával na mne. E.d.ysi jsme se poznali a

psali si.

°

Čech svého srbského kolegu poctivě informoval: Pan U. je jako

spisovatel zakázán, je kaz mí.sta, jeho knihy vyhodili ze všech kniho
ven a ani negativní veřejná zmienka není o něm. dovolena.

- Co pro něho děláte? - Zajímal se Srb.
- Nemůžeme dělat nic - přihnal bech po pravdě.
- Jsou na střechách kulomety? - zeptal se Srb.
Šech nerozum..ěl, a tak mu Srb vysvětlil, že to je jeho stará

osobní zkušenost z doby, kay Jugoslávii obsa^ěli nacisté. Stál.e se
proti nim něco podnikalo. Ale když vytáhli, kulomety na střechy a mí

hali

do ulic, bylo to znamení., že jde do tuhého. Bezbra^nní se museli

schovat.
- Kulomety u nás na stř.echách nejsou - řekl bech.

Ted neroalmál Srb. Za takové sittuaee si přece lidé mohou pomá
hat. Mob..ou se jeden druhého zastat.
Pak vysvětloval zase Čec.h. Prý je to složitější..

- Jaká je u vás cen^^a? - chtěl vědět Srb.
- ^dmá - odpověděl bech.

Srb vrtěl hlaTou. Nevěřil. Myslel, že s nim Šech nemluví dost

otevřeně.
Škoda, že jsem nebyl u. toho. Byl bych krajanova svědectví
potvrdil.

Cenzuru v Čechách si dobře pamatuju. Jako redaktor literkrnfho měsíčníku., který byl zrušen až v roce 1970, jsem na ten úfad cho-

ddil s obtahy pod paŽÍo
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Cenzoři byli starší páni v civilu. Nejvyššímu z nich říkala
cenzurní tajemnice ”Soudruhu náčelníku"•.

Jeeen náčelník byl. bývalý předválečný komunistický harcovník.

Někdy v padesátých letech zabavil překlad povídky Saltykova-Ščedrina. Šéfredaktor si stěžoval na ústředním výboře strany a náčelník
byl odvolání

Nový náčelník byl někdejší kníhaní Kdysi ho zaměwtnával1- v pojištovně. Cenzurní verdikty vynášel

na

základě odborných expertíz^

Aspoň to tvrdil„ Kdo expertízy sepisoval., to jsme se my r.edaktoři
jen dohadovali. rt.í.kalo se, že pro cenzuru pracují neúspěšní a vš^emi
redakcemi odmítaní kritici a spisovatelé. Ve sporných případech roz

hodoval. krajský tajemník strany.
Jednou jsme zabavený text nahrazovali reprodukcí nějaké kres
by. Bílé místo nesmělo v časopise býto Ta kresba byl ženský portrét.

Odborná expertíza by trvala tfi až čtyři dny, tiskárna spěchala, a
tak jsem poprosil cenzora, aby réprodUci kresby posoudil a schvá

lil na počkání a sám.
Souhlaskl.

•

Toho dnes jsem poprvé a naposledy viděl instituci při výkonu.

Cenzor vzal nátisk., lišácky se usmál - a obrátil jej vzhůru

nohama.

Vyvalil jsem oči.
Cenzor si toho všiml.
- Divíte se? - řekl. - To byste ko^^l, na co všechno se takhle

přijde. Kresba mu naštěstí žádný jinotaj neprozradila.

Takové příhody sou3asný český redaktor nezažije. Je sám sobě
cenzorem, cenzory jsou sami sobě i

autoři, a to cenzory

přísnými., protože dobře vidí i cio nejtajnějších záhybů své spisovatel-
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aké a redaktorské duše..
Jak došlo k tomu splynutí7
Proces zákazů., kterému koncem šedesátých let a začátkem let

sedmdesátých padly za obě\ stovky českých spisovatelů., rozdělil

spisovatelskou obec na dmě čás^^ povolenou a zak^ázanou.
T.^^ý JISud nakázaných působil a p'lisobí jako od.strašujini.
příklad.. nastat se men ne ^^1 autor snadno a rychle.. Pomaleji a
obtížněji to šlo opačným směr^^ Mnohým: to trvalo léta, než se ddo-

prosili milos^ci Pocit oni.oženi. je vlastni. všem...
Úspěšný, sebevědomý televizní re^^cier a moQeritm: se na noční
oslavě v kolegově kanc.el^di opil, ^^il něco neloajálního - 'a ráno

byl vyhozen pro Pilátu d-.ivěry. Tifil 1 ve svou populnmítu a chystal.

se jezdit s jakousi. estrádou pa v^klv.ě a vydělívat si jako koni.erencié-. Jenže ^z.am.estnavathl je u nás pouze jed^iIJi - stát. Má dlou•*
hé ruce.. Redaktor si mu.sel hledat místo j^inde než v
"^tufe..
Takhle dopadnout nikdo nechce., zejména ne kvůli něčemu tako-vé^^ jak.o je pomoc něk.o^n, k ci.o byl kv^ůli ilastní ne opa^^wsti a
<

nerozvážnosti zakázán.

■

Ostatně zakázani autoři nebyli a nejsou bez možností.. Kde
z nich lito^il svých skutečných nebo domnělých

^ln,

měl naději na

odpuštěni.. poníilt se mu.seli i téměř všic.^el, kdo cht^di v dechách

zůstat spisovate1i nebo se j^ci stát.. EJ:oč by tedy měli svou těžce
-eybojo-vanou a pro^tt=pěnou eYístennci risko-vat k.vili někomu. kdo se.

pokládá za lepšeno než oni. a pa^ilit se odmítá?
Tento způ.so"b zvažováni. se tak

vžil:.?»

že už hc tak^řk:a mímío ne

jako scestný.. Je to těžké on^^cnění znárodní

kož.^eny

a jeho

jí hlub oko do minhlo

Eol:m. o tom. svědčit dost zasvěc^už. Jako nemoc jsem. tento staT
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^čal pojmm.enow.rat. tepne až mě samého zakázali.
Za^kázaní autoři jsou jen lidé. hudou schopni ucho-vat a alespoň.

laboratorně rozvíjet představu svobodné ^kult^ury představu, která by

se. jednou mohl.a stát zd.rcjem. všeobecné kulturní obnovy?

Odpcvěd. není le^hká. Kromě nejrůznějších subjektivní.ch překážek
existují 1 ^zákony, podle

může být za^dsaný spisovalal stíhán

za své ruk.opisy publikonvgné v zaKraničí. nebo kolující doma v opise^u

T.o fe neveselá vyhlídka, ale dá se sní. žít a praco-vat..

Ano: ^dlomety u nás na střechách skutečně nejsou.
Milan

Uhde
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Milan §imečka:
DENÍK ZE DNŮ PRVNÍ SMLOUVY O ODZBROJENÍ

6.12.87

SoYěteká televize ,.iává v posledních dnech nidectví o toa.
že se sovětské společnosti zmocňuje jakási americká obsese.
Polov^ina -vysílacího,:\ěaea je věnóvána americkéma koDkurentu.
Vypadá to, jako by to vycházelo z podvědomí, je to jakási
•american challenge^. !elevizní mosty, američtí aehátofi a
ko^ngresmanl, americké diti, americké radiky u hofícího krba,
americké reklamy, Bílj db je ui atejni tamiliar jako Kreml.
Není ml jasné, sda je to físená kampai, nebo něco, co vzniká
pfirozeni ze supervelmocenaké pýchy: zajíká je jenom Amerika,
zbytek planety, to je jen takoTá meloě:. ^eropa, Oína, Japon
sko, Jižní Amerika, to všechno jako by se ztráceio pro Rasy
t mlu, mají tea na hr^d Ameriěany, chtijí se poro'^lávat
jen a nejkrajnějším polem své národní existence•
Gor^ěoY jakoby schválně buduj• pfechod na nejneschddnějš^a; terénu, jako by ai ^Ullyslil, le podkope avoa odliinost! od starých sovětských vddcd hlavní tura antikom^^sme..
Schddnější cesty ho nelákají, Evropa nebo Japonska. Kdyby vrá
til Japonclla blbé Kurily, mohl by získat pro celý' východ tech
nologickou superinjekci. Sblílellí a línou by také nestál.o to
lik. Nemluvě ani o Evropi. Jenše ala^^ eTropskf dwa by se m11sel přestavět., aDy k něěemu vypadal, a zde je ve hfe •spousta
delikátností, jak se praví v feči diplomatd: především etabilita režima ve výcho^rf Evropě.
Skuteěně to vypadá tak, le Rúrové si váli jen ných nej
tvrdších protivníkd. Zastávkou v Londýni Gorbačov besděkj zho
dnocuje význam ministerské předsedkypě. Když s1 vzpomenu na to,
co se psalo v sovětském tiak^ kdyl Bri^mia vytáhla noa. Royal
Navy na obrana Falklandských ostrort J Labouristé, ktefí po lé
ta agitují a. sebeodzhrojení, se muí cítit podivně. Margaréta
se dopracuje se sovětskoa. pomocí ke ě^rchámu vládnímu období
a nic ji nezastaví. Prokásala už víc odv^^ nel deset clapA
dohromady.
7.12.87

Ha leti!ti Andrewa natáhli pfíslu.lníci amerického vojenakého
letectva červený koberec. Prý to pttkrát zkoušeli. V bezpečné
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vzdálenosti je tribu.na zaplněna mrakem nov^^^ a desítkami,
televizních kamer. Horečka s^^dtu stoupá, praví rakouský ko
mentátor. Přitom kaid;f" ví. že se nebude díl nic sajímavého.
Přiletí letadlo, z něho vystoupí lidé, podají si ruce s jiný
mi lidmi., a jeden mil! p:tednese krátký projev, ve kterém sopaku.je to, co jit řekl stokrát. Všichni naseknou do aut a odje
dou. Tak se i stao.

Co je to za drah fascinace, který obklopuje mocné! Ame
rické hlavičky vymyslelj trička se srpy a kladivy, bolševiidrké
čapky, na policích obcbod'l se objevu.jí plastikové figurky Gorbačov.a a Reag^ana, tebize uvádí přesné tělesné míry first la
dies. Muselo se dotis^wut sto tisíc exemplářo. GorbačovoTy
knihy, a ta jde na draiku. Miliardáři prý stojí frontu, aby
dostali vstupenky na dinner v Bílém domě. Odkud se bere atrak
tivita politiků? V devadesáti devíti. případech ze sta jsoa to
lidé, kteří se nevymykají s lidekého průměr, kdyby a sebou
nenesli kuffíky s tajnými kódi k obrovské vojenské síle, ni.kdo
by se o ně nesa.jímal.
To, co lidi fascinuje pH pohledu na politiky, aejsoa oni.
s^ami. ale moc, ktero11 sosob^rýí. Jeltě i dnea mra.si v sádeck
poayěleni. na moc velkých diktátorO.. Mohli poslat na
mlliólid.í a také to dělali., bez 'Yýběrll, prosti jei, proto, že si
osvojili. zgrW1.tu šílené myšle^llky o raso'Yé nad.$řu.enu^aU. o tří
dní predestinaci atd. fihle d'Ya, co se sa dvě hodiny eejdoa,
chválaboh11 tuhle ^zu neb^adi. ale i tak jaoa ni.11éllt1" di'Y^ákd
při obrazovkách fasc^^vány tía, že jsou to mdi, na jejicJai
pokya se odlepí od zemi obrovská letadla, deaetitisíee t^a.DkO.
sp11atí motory, na všech oc^eáaech se ponuří ped blad^ia& ponorlq
• raket^aai. startujícími s. hlůfa j^rn smrtonosné přísr^aky, na
mateřských letadlových lodích "^^vypjlí z krátkého rozbiha ^ad mo
ře stihačky a otvírají se betonoTÍ sila a mezikontinentálními,
raket^alli.. To je na politicích to nejpřitažlivěji!. Proto se sna
ží americký m^^ardář, který si můie koupit ostrov s palácem
na nělll, dostal do jejich blízkosti. Nu. je to fascinace s^^£
jake svit. Touha po moci, která od nepamiti lidi doprovásí.,
je v devadesáti procentech motivována to^wu být atfedem této
fascinace. Ve velké politice je na m-0.j vkus pfíliš mnoho červe
ných koberc-0..
Všic^hni se samodejmi těšíme, !e budou sešrotovány rakety
atfekního doletu. Zatím nám všem hrozilo, že budeme moci být
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v příští válce zaoiti šedesát sedmkrát, nyní nám bude hrozit
podle mých soqromých propočtů, že budeme moci být zabiti šedesátčtyřikrát^ Z toho vyplý-.á, že si příleli to st ve Washfngton11 nezaslo^uží
tu příliš velkou slá"YU. I lá si "Yšak my
slím, že 1e lepší takový začátek než žádný. Budo^ se demonto
vat rakety, které stály miliardy dol^ard, jak se ukazuje"- byly
tyto mil^iardy vyhozeny do vsducJm a mělo by se, podle mého,
zkoumat, komu ty millard7 předepsat k ^^wadi. Jednou, jeětě
kdy!' jsem dělal šoféra, ztratil jsem sádu montámích klíčů,
kterou jsem řádně px-evaal a podepaal, a byly mi přede»sány k
náhradě.
Jinak ovšem neníJll
Reag^wvi,
Gorbiema_ co závidět.
Kolik toho- asi naspí za ty tfi dny? A ten časový posan.! Kdyi
začne slavnostná večeře a Gorbačovovi serf budoa maset usmívat
a pronášet přípitky, bude 'Y Moskvě už po plllnoci.. Není to příje;mé, když člověka sledují stále kamery„ ..11taěí zívnout a svě
tový tisk to rozmaže. Včera jsem viděl, jak sovětský mluvčí Ge
rasimov upadl. Nějak špatně sto upnul netam byl nějaký stupí
nek či co, najednou prostě zmizel, dopadl asitvrdě na zadek.•
Kdyi se opět postavil, bylo vidit, že mu není všecbno jedno.
Byl to velice ulidštující moment. Pochybiji však, že bychom. se
ještě ničeho- podobného ve velikém washingtonském divadle dočka
li. Před podpisem i po podpisu emlou-Yy se dělalo všechno pro to,
aby čas 20 02 velel do děj^u Oba protagolli.sté se sami postavi
li čaetým připominání^ historického výsnamu onoho okamlika do
historické dimense přesahujílÁ jejich ži-voty. Nic proti tomu
neumám... lekl bych, že je povzbuující, když se n^il politikavé
chtějí zapsat do dějin ničením zbr^aní. To je něco sltutečni no-.ého, v minulosti se zapisovali do dějin rádi právi opačným zpllsobem.a vllbec Jiejraději. usilovali o místo v učebnicích jako vítěsnď válečníci. Pro GorbačoTa je taková chvíle i chvílí osobní satisfakce a vstupem do dějin. S tíms nemá. co dilat. jeho ber;děěné
soupeření s Reaganem o americkou popularita, to je pomíjivé.
Zllstává f^rt, že bez Gorbačova a jeho přínosu k nové orientaci
sovětského vidění světa a chcete-li, bez jeho "nového myšlemí",
by se tato smlouva asi nikdy ne-Yyjednala. Za Brežněva to vše
bylo nemyslitelná. Pamatuji se, j^aký výsměch budila u S0větll
každá zmínka o kontrole na místi, nikdy nedopustíme atd. Taková
přědstava se zcela vymykala sovětským zvyklostem, protišpionáiní obsesi. • Stovky amerických inspektorů, mez.i nimiž budou jistě
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i nejlepší mozky CIA na sovětskémúzemí! Když si vzpomena,
jaké přiboudliny jsem už snědl za ta léta v našem tisku., točí
se ml z Gorbačovových obratd hlava. A to ješti někteří říkaj{,
že postupaje pomalu. a že není ddsledrý. Při poctivém zkoumání
sebe samého musím připutit, že jsem si asi nikdy neuměl před-.
stav!t tento typ kontroly, nemám asi do st. revoluční předstávivoet. me, ruský vesníčall potkává dva americké ddetojníky s
kontrolní s^ypiny, a místo toho, aby se na ni vrhl. a zneškodnd.l je, požádá zdvořile o camellal. Přítel mi vyprávěl, !e se
na něho před lety vrhla domo^níce a odevzdala ha milici., kdyl
v Moskvě fotografoval most přea řekll. Protože kontrolní skupi
ny budou i u nás, lze oč^^vat. že pár holek štastně otěhotní
a dostane se pak legi^álně do Ameriky. Ministersťvo vnitra bude
muset uvo^ilt síly na sledovaní Američand a možná nebude mít
dost lidí na tu, aby sledovali nás.
Při v/.'ěí udivené spokojenost.i, kterou cítím, vnímám na
dně tohoto •divotvorného hntce i zbytek děj^rné hořtpsti. Trva
lo to té šílené mašinérii rovnováhy, než aspoň trochu zvollllla chod I Zchvácení diplomaté na pokraji svých'sil předkládají
po nocích vyseděné smloavy a tváří se, že by si celf svět před
nimi měl sednou.t na sadek. Generálové se ješU nevspamatovall,
ale zcela jisti vymyslí něco, čím by se nahradil úbytek ÚderDO sti je jiná ^armád. Obyčejní lidé, se kterými politika zacháilÍ
odjakliva jako s blbečky, kteří ničemu nerosumějí,
dili
dávno, že je to pitomost šroubovat celý- ten blázniTj overkill do stále vyšších poloh. AŽ t^ se přišlo na to, !e
to byl nesmysl. !en.y z Greenbam commoa. sbalí .fidlátka a pdjdou
domd, neho si naj11o11 nějaké jiné místo. ke stanovaní. Tyhle ž^^
ské zvládly aové myšlení jaksi předčasni. a proto jim asi řek
nou.: No vidíte, celé to vaše divadla bylo zbytečné, i tak se
ty rakety sešrotují. Tohle odněkád s^nám. Někdo mi. tuhle říkal.
v jiné souvislosti.: Vidíte, bylo zbytečné se trhat a přivolá
vat na sebe zlobu státu, i tak budeme mít nakonec glasnost,
i pere,strojkm i něj^aká ta lidská práva. Nejzaostalejší lidská
E^^st- v dějinách vdbec, mám na mysli politiku., nemůže ve své
nadutosti přiznat, že byla ke svým mírovým slavnostem dokop^ána
neobyčejnými lidmi, kteří místo toho, aby v pevné jednotě ,poslouc^ili. projevy svých polit^iků, vymysleli tisíc mazaných
způsobd, jak je upozornit na to, že jsou ve svém myšlení ul
dále.
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Lidé jsou však vděčni i za málo. Jistě by rádi Yěděli, co
se udělá s penězi, které se ušetří na obsluze sešrotov^ných ra
ket. Bylo by hodno aásníkd, které oba nejvyšší představitelé
citovali, kdyby se za ty prachy nakoupily lísátka těm dětem,
které psaly dopisy a které Gorbačov pořád chválil.
9.12.S7
Televize nám zprostředkovala z Bílého doma skuteěně cituplné
scény. Hořící svíce při večeři, smokingy a proletářsky prosté
oděvy. Všichni zpívají Podmoskevské večery, Gorbačov 1 p^aaí
Rajsa znají slova naz.paměi, i p^ní Nancy si cosi pob^ruka.je.
Lenka Procházková mi do télefonu říkala, že se jí obp^l.ášt lí
bilo, jak měli v Bílém domě čisto a ^uklizeno. Co k torna dóda't?
Ul asi nic.
Pak jsem posorni sledoval Gorbačova při projeva k ameri
ckým intelektuálml, raději v origi^nále, aby ml naši něco nezcenzurovali. Michail Sergejevič učinil krok k politické kul
tuře lepších čaSll lidstva, nečte př.i.pravené projevy, ale pro
stě jen ro^níouvá, s hlavy, a věty mají podmět, přísudek a
vzta^ŽDá sájmena na správném místě. DO.ležitější ještě je, že
divák m,a,le sledovat, jak se věty rodí, jak obalují myšlenku,

jak se k sobě řadí asociace. Já jsem hlavně sledoval, jak pra
cuje brzdný mech^nísmus, nevyřčení toho, co by logicky mělo ná
sledovat. Tohle všechno dohromady je oviem nový fenomén Výcho
dy kdyby se pravidlo promlouvat k lidea jen tak bez papíru
zavedlo jako povinnost, bylo by u nás bez revol11ee vyřazeno
z politiky pětadevadesát procent f^akeionářa.
Většino toho, co Gorbačov řel]., jsme už slyšeli. Nově se
však přece jen dopustil několika hříchd. lekl, ie politika je
nemravná. To ovšem není nic nového, je to 'stará floskule, ale
nové je, že to řekl gener^^^mtaj^emdk, který zcela zřejmi ne.
měl. na mysli jen americkou politika, ale i politiku sovětského
státu... Zatím se nikdy ani jen úchytkea nesmělo říci., že by na
sovětské politice od prvních dJ:w. revelace bylo něco nemra-rachc,
i pakt s Hitlerem byl účelově mravný, protože atd.
Pak řekl temto revizionista, že všechno vř^ní, všechny si^gnály potřebných změn začínají v hlavách intelek^tnál.ů, že je
povinností intelektovú oznamovat nové jevy, umělci mají obsta
rávat mra^m kritéria atd. Vůbec velmi lichotil intelektuál-0..
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a co víc, měl jsem. chvílea dojem, že se s intelektuály ztotožnaje a že se sám cítí být intelektuálem, který se dal na
politiku.. To má ovšem s-roj háček, znakem intelektuála je pře
devším vnitřní svoboda při reprodukci světa, Gorbačov svobod
ný není, jeho řeč je jen llá pomezí svobody, to je daň, kterou
platí politice. Avšak tento jeho vnitřní příklon je Sympati
cký, když uvážíme, že všechny dosavadní kom^alstické vůdce
ovládal. zjevný anebo skryti odpor k intelektuálU„ A to nepla
tí jen pro Sovětský svas, americká politika je tím pověstná
také.

Jak ale nevzpomenowt při tomto nabádání krf mravnosti a
úcti k tvdrčímu lidskému, ducllll na strašlivé destrukce lidského

ducha, kterým jaoa proa^rnuty sovětské dějiny? Před týdnem
jsem če:tl pravděpodobně naprosto o -sevřené líčená úděsného kon

ce genetika Vavilo"Ya. BYT odsouzen k smrti, semřel uprostřed
války v Saratovské věznici. Jeho žena žila v té době jen. o ně
kolik lil.:ic dále, bez nejmeniího tUení o tom;, že m^aniel umírá
tak blízko.^alíčky s jídla., za války tak vsácné, posílala dá
le do věznice v Moskvě, kde je aelrali. příslušníci nálllD. T^ale
story mi vyprávěl už někdy začátkem šedesátých let jeden raský
historik, t'ffdil však, že Tavilov umřel hlada., v Litgazeti se
píše, že zemřel na dyzentérii.. Gorbačov měl o"Yěem tehdy dva
náct let., ale když už se n^rf v Rusku tolik píše o "chybách."
minulosti., měli, by se o probléma viny trochu poradit s Hetdeggrela. Když bylo Gorhačovovi přes třicet, hájil svou věc
v Rusku. Solženicym. Byl vláčen špínou a pomlouván, nepsal teh

dy aani o Stolypinovi., ^ni o Kerenskéa, hlásal. jen jedinou myšle^nka nad všemi ostatními - žít v pravdě. Byl cen'trem právě
onoho vření, o kterém
pochval.ni Gorbačov promlouval k ame
rickým intelektnálůa, a mravností jeho postoj přímo překypo
val. Kdyby Gorbačov chtěl u"Yést. nějaké příklady mravního vření,
našel by jich ve své zemi dost a dost, ještě i dnes.
Na tomto místě se ve nm.ě probo^W nejistota. Jak vůbec m
žeme eoudi t nico o běhu. jeho myšlení, kdy! všechno, co říká,

je určeno kamerám, americké veřejnosU., u které vede oficiál
ní zápas o popularita s Reaganem, a především pak miliónůa

sovětských obč^aJl.1d, kteří stáli prý po tisících v M9skvě před
velkými. obrazovk^al, v práci dostali volno a děti nemuely do

hudebky , vše jen proto, aby si mohli poslechnout- svého Kolumba,
který dobývá Ameriku. Gorbačov soutěží sice v Americe, ale tu
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nejtěžší soutěl má před sebou stále ještě doma. Pochybuji, že
by se v Kremlu. setkával s takovoa. úctou., zdvořilosti„ laska
vostí a noblesou, jako v Bílém domi, a kdoví jestli tam mají
také tak čisto a uklizeno.

10.12.87
Když jsem třetí de:an čekal na půlnoční závěrečnoa tiskovoa kon
ferenci., měl jsem ul silná pocit, že režie tohoto světového
divadla špatně odhadla trpělivost divákd. Všechno se už jen
opakovalo a v hledišti se začala u.sazovat n11da. laplánov^anj
prograa byl absolvován a nic velkého navíc se nestalo. Gorbačov byl mírně spokojen a Reagan byl mírně spokojen. Kdyby se
ti dva při loučení na trávníka Bílého doma objali a políbili.,
bylo by to akorát nevkusné a nikdo by jia beztak nevěřil. Tak
že to máme za sebou, a ne že by to nebylo lepší než mc.
GorbačoT zaznamenal dobré body u amerického publika, žen
ská, které podal na ulici ruku., řekla, že si ji nebu.de půl ro
ku umývat. Je to výsledek bumerangového efekta., kter si vyko
ledovala americká média. Jak jsem si všironal., jsoa v amerických
ěasopiseca !otogrdie sovětských vO.dcd, a v tom čísle i Gorbačova vždy troclm posunuty k horšíma., je to soačást fotogratického kumštu.. Tento posun lse vysledovat i v psaní. Pak se ni
kdo nenmže divit, že lidé jsoa překvapeni a velice vstřícní,
když se ukáie, že je tímto posunem chtěli, oklamat, a že vddce
z říše zla připomíná kteréhokoliv amerického senátora a naopak
mluvií Bílého doma řits:water vypadá jak pfedaeda k:ol,chosa.
Když se tedy konečně zjevila na světě pr^ní odsbrojovací
smlouva a kdy!,:řejmi chtějí obě sípervelmoci vdči sobě ot^
vřít. a wzdát ae trapnách konfrontací na každém kea.sku této pla
nety, měl by si člověk ponechat, pro sebe rušivé jevy a brepty,
které tu a tam se na jevišti objevily. A ^ak si je nechám pro
sebe, žádné překvapení není dokonalé. Jen mi nedá, abych se
nezmínil o tom, že vedlejší role byly slabě napsány, t^akie
jame nakonec byli svědky jakési two men show. Gorbačov ovládal
scénu dokonale, takže se spoluherci. vůbec nedostali ke slovu.
Ve scéně na 61. al.ici mi George Bllsh připadal stejně jako Hu
sák ve známé scéně z pražské pěší sóny. Jakovlev., Šev^arnadze
a jiní seděli vždy při rmce, ale neslyšel jsem, že 'by se ozva
li. Rajsa doplnila svého ml.lŽe jenom jednou., při zmínce o dovo
lené u Středozemního moře. Řekla, že to bylo v roce 197li.
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zřejmě aby si lidé nemysleli, že Gorbačovovi jezdí tajně na
dovolenou do Itálie. Reagan si byl také vědom, že hraje hlav
ní roli. Ale u něho/se to nemůže stát návykem, protože je mu
tak jako všem AmeričanWn jasné, že příští rok o tomto čase se
bude z Bílého domu u;ž stěhovat. Gorbačov říkal často: my, naše
vedení, my ve vedení, ale nikoho ke slovu nepustil. Že by ti

druzí o to nestál.i?
Jak však pravím, není na místě si stěžovat, když se dobrá
věc podařila. Existuje nějaká historická neoo sociálně politi
cká zákonitost, která by předem vylučovala, aby měli dva her
ci uplynulého světového představení k sobě stejný vztah jako
Bussein a Chomejní. Co bychom řík^^ pak? Asi už nic, protože
v ruinách světového divadla by se d jenJť kouřilo z popela
lidského rodu.
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Y®řejlt08t,:fřef'ědč1*,. že. ,pÍB^atel, tphoto, j,éMe^te;chs- *'9ii., tfdyjeho,n'fdeJSí

- ffu+ťí'!í, t)fffo»lo!enfk,Ý. B^i!f'!^$!l

-, vfflal T\ ff'tf dll., 1' 000,. !tt!ekll.

\ q.o1 om^zho syěta k?iha!\ •,p^&u.a< E^m^^ ^^fom

ialf:,4ay&,hlaom (525

,ye\Y,ffj,Meh ^^or^chf*«^ ^Chort^ i?^ffi?ě fOfszhJt^
, );fa dflea.._ čloyěk yúbec nesettf., Z\^t^op,

beletrlntiá-

il^c-'+a.

UD.tTeteizhí

^^9!pi byly

Yylarani 4^o^pof;e^í\ fri a,Ytchplné ,r?zY StufeA"
Mariet-* t ^^1«,Pomle .p,tlnC9yzho,.,^lf'fníhu das^ch;apifO!attllli; se^š!l a!. y

řPf^rn Vé^^-

, r.

9, ^zhladatat\S'.ttí
^ffl9PÍ8
E^^ada.
Pokud. mi
se . t t $!iy. fr!z9!t ch le tech/.Ami, p.fe «dtí^ P9+tt!cky a !'-řejně *jak neproJavo!al,, po r,1968 n^b7lo^jzho

i.Amfl ne^lí,_

s+jšet a jzho. iodpia, aen^objeiil.da žádaéa,.proteatu. či, výrvJ^

Pl>M^e^\y . době., kdy, !tejl:lě\ ..,tigsetizovff-í kolego?é

nes!1t;i n^'"81,.P*y
Tyt^^^ut,, Jez^.l*aii fMism kf"em. po, sTfti, z; č-hod. pfjvě.

L+C?fdt>?^

T^kU^ Spiervftelevý^ ádětch :\'ttf|l t?dX\k.!!lné,zhupině páati!e!Jých,
,^ýaů
!ivotními
mo!nostmi
•• v^^ od Aich výrazně lišily
. *’*
•■
.
”
"'•'•>
.
•
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,

:

..

,

‘

-p

.-*•..

Proč tedy to takřka dvě desetiletí trvající mlčení?

Neb7lo v l)ráci toll?to •pieoratele první, i kdy! bylo nejdelš!. T

rozhovoru. ve S'Yob codllém slo?ě 19. 9. tr tn-dí, !e mo!nost psát měl •po^
, se sede let - a to ne. 8omvÍB:1,tch"• Na otdaka
kdyai. vi.Bvi'tr
. lil 8Té_ zvlášlní osudí. t této Bfolečnosti lapid_árně: •Nezapadl Jse^
do. erlatD. jícího rámceS lm.cha je aezi čeakýai apiao'Yatell vaku.tm Tik

tt^^» mlltdY. !'• • ^ktm nzhou!oval a VYJ41ká se sterávlaetenecké předatavi barda lnoucího k rodné hroadě a oslavujícího

, 8M0:ttí., bílá

neopakovadalnoa. krllau dašioh^ lzhů a hájůo V. dětství a ml^í •• Jm doat,.lo_ doalo'.Ya. interdacionální Týchnvi, i11 a rodiči, hned -. Oechách,

.Americe, sta.doval medici.nu. v Paří!i a za
T^íhY. bojoval -. P'-SÍ zzhr^mlční umádi a_ t roli frdet.OTzho^ dopiaoTahned Te Francii a pak zae^

t

tele proceatovml, p^lnp OTěla^. po r. 1948, si odaeděl •jafo ěpffo^ :tf-1

roky a knihy ru. vichásely YŽdicky a fřek^kamio W^sapadl ^^átka do

proto

t!dYu za,tsv^. norrali&ace^ se svezl, 8, fot^^
fentml nepo^la9^, 1\ k41! v tom fjl '.Ylaeíhě i tkatok!llt. nav^mě.

. exiatujtcího rdaoe^

O:pr,.yd11 nevidě?, Jak, se to vezmet karviatické Fritice byl, hned od
počlltku ide!)logic^. podez!el.ý_ tím, co ozomčcwala za ekepai, nevyzná-
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val dost horlivě historický optimismu.a avantgardy lidstva. Spálená
setPa /194e/ popírala kýtus o válečném •hrdinském. pokolení^, byla ja
koby poselstvím. z jiného^.núoroyého světa, rozuměj odamírajíeího svě
ta biržoazie. Sklenéhá stěma /194e/ zas^ poši^ávala po Západu a m.6lancholi9kým ladip.ím byla taky wbezkýéhod:Dá% A je pťíznačné pro na
ši malou českou t^Wlkn, !e v připomenu.těm rozhovoru ve Svobodném elově se Jda.cha ještě te! b^ráni kýtce . akepticiam11 a proh.lašuje se. leda
za "akeptického. optinístu.^., 0e!5kt. apieovatel. ptosti ješti pořád ne
smí být akaptický, 1 k:dy! je, éhee, po. tolika. trpkých. zkušenostech jae.né, !e akeptický, vz^tah ke ^rntvčnoeti, tyO:fí Jéhin.011 z^aku před svo
dy. naivní víry a, laci?ého Qj±im.iema'. ktvré nadělaly v naš! nedávpé
ainuloati tolik zlého.
přitom kéhovi nechyběla dobrá vůle._vyj!t vstříe doboký^ estetiokým J>oladav}cda. Přesvidč:! se. o tom_ kdaý, kdo_ s1 zno:vu přečte mmán
V^ěka. pókračuJ^ s
194.9. ^dadý antor &• •nalil. vyhovět právě se ro
díc! literární normě a! okatě, chtěl se zařadit, tou.!il pa.blikovat,
a< ^±, je př!béh dvm ma!ů, :vla_ečně dia;J.og prostého přeeídlence t pohr^níčí a fřea( ^^^.ce. pr^^Jic.pio,. Únorem zkka^aného ■išťjckého. zti,,-láka &!7 todaa ^np.J.yní, chtéhě anp.!ov^tf, dnaa, takřka k nečtení.
•

t

•

..

■ •

'

•

•
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Kdi^y byl Ma.cha ppkrač^al pot této ceetěa pftzpůsobivosti, byl, by patmi, taky yyz^^enáván, ota&orú ^itai,,,
a řády, a plál by
. v tzv. hlarp-:!m proud11. čeaké prosy^
Jen!e •aoba^ ^•odla ji^ak a za něj. Jak v:!me. z rezhoToru s A.J.
. U^^em, papsal. J>o, .n'-rratl1 z vizení. podle •kých z'-pi^^ .Studené^ ai^^
fs^: které, ale; dakalo_ na vidéhř desní let,1. do, r.1968. Mezitía ,i1la
_ Pravděpodobní, tvář /1% }(, kterna téhdejší koltech. jaksi s pa třičnau
. zdvo!ilostí pfivítala, J>řéhev§!m pro Její, t<^»,, jež dalo. popné v
.naší literatuře ^éhlédzlout do dutých policejních praktik: 50. let. s
patřičnou. z^drieníivoetí naznaču.je příbih bezmocnost člověka zapadlého
do nelitostné odaeobniné, maščnérie, svou. kritika ale dávkaje a! opatrnícky a hlavně je jého hrd^:1,na, no:V^^J, pojat Jako aálo. aympatioEÝ maloměšťácký elabocní. Po uv:!tac:!ch, alovech proto každá téhdejší
rena^^ vyslovovala t11, menší, t11 značné kýhrady nad 11měleckoa. str^^
kou. text11. A oprav!3-11: románová, kéhetfllkce je přes_ zdánlivě pro!eaiopál.ně zvlá^wté •moderní postu.py^ těžkopádná, t;rčí z fab11le jako
traverzy z nrpovedeÁého stavení. Ma.cha stále nevěděl, v čem Je jeho
force, vyJIÝšlel si aSraktivní dije a postavy, do nich! vkládal své
oaobni pro!itky, ale v p;rocesu tvykýšlení^, tedy konstru.OTání romen11, se. mu. vytrácela jeJioh životnoat, au.tenticita, přesvědčivosto
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Jaho by neuetále jen p^l.n.11 zvnějšku vnucovanou povinnost, uložeey
.IÍlcol, který ukáznčně přijal za svůj, ale vnitřně se s ním nebyl s_ to
ztoto!nit.
Ještě nad Marietou v noci soudil M.Pohorský /Orientace č.2/70/,
že jsou dva Machové: jeden objektivní, podřizujíc! se paměti, zápisa dokumentům, dr^ahý subjektivní, vztahujíc! všechno k vnitřnímu

. 9bzoru románových nkdlnů. Takové dělen! bylo nepochopením autorova

zaklad^ního t^vůrčlno problému, totil jak ■£ pfnést stralcturu oeobn.ťho, ^naláhavoho !ivot^lno omudu.,. prolitlm., poznáhí.do atroktury atej-

ně ^ll&lohavoho wně 1 eckého sdělení. Zajímavého materiálu měl Mu^m na^^oaářdčno víc ne! dost, ář^ jakmile začal konstruovat román^ový děj
a posta!Y, !ivotní teplo jako by m. zpod rnkón_prchalo, tep slábl
a.výaledek působil. rozpačitěl
Do ^^čné míry &• to týká i jeho_majlepšího rom^w. Marieta v noci,
jen! volně navamje na travděpodobnou. tvář oběma protagonisty. Zatím

co v ní, byla o Marie tě NeyoYé, dceři. záhadného generála !ijíc.ího ve
^^caraku, poáhá zmínka /vyšetřov^en$ špión s ní měl Údajné styq, ač
ji vůbec nez^nal a mohla týt joho .nevlaetní sestr^ou/ tadi tvoř! a!
bizarní kontrap^unkt k osudu v šachtě zavaleného rom.ánového hrdiny,
_ j •n! věak ol)roti prvnímu dilu Ma. značně pr •čněnoi peychologii. Prsstinkll dívenka ^^ieta, odlo!ené dítě vychrvávené. tetoa, lehkomyslná,
bezetarostná, pudOTá a dářeká vší protfeloati je objektem pronáslsdován!. mezinárodn!ch tajtých ^n!eb_jako nějaká postava,úetfedního

vý^Zll&llu v e0&1boji,dvoa 9!ětových,e9f1^lav^ Její konkréta:!, reálné pi:!bohy mují._zf®4aě UJ?-ěst i*»ěi tý. •yaholický, záetuptý
chtějí
se dopnout k ářeg^il. aoder^áho\ f:1věta plnohoabmurdit, rozdíranoho
nezylá^rntýai,rozpo:rl^ lato rónane^ů:J?.í...poloha_ působí, opět málo virojalně, sno"V14 dosvědčnj^. !e Macha nen:! z rodu š'taettých fabu.llltorů,
ktef:! dovedou epické pffářvo tkát přirozeně, aamozfejmě, jako na^svýraz evoho Yypravěěskoho ina^^ktu. Jeho talent čerpá svo11 na^^
timí ,:!111 z. intelektu., z ratia, je Aeustáře puzen k Úvahám nad vidě
nou a pro!!tou aka.tečností, hloubá nad světa během a neprůhledností
lidaké duše a ardón^ ured^«je si stáře, le co ^^Aédá a zaz^naaenává

je_poa.z^ ^pravděpod9bná tvU^ _ reality. v tom má mnaho společného s
M.Kunderm, ale jeho l^okost splétat epizody do atraktivního a smyelnplaáho příběhu je mu odepřena._Otěte jen pozorně:
'Vldycky a ve všem chce člověk jít a! na konec. • a! na konec a jii-tě o ten krok dál, kde se stýkal! krajnosti. Láska jako největší přizn^tf k životu
smrtíc ;Tak ae mi zachtělo zemřít,^ praví
jednu chváři Ká\a KabanoTá. Ieolda konč! emrt!, Romeo, Br^hnilda. To
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není jen . dramatický po!adhvek. Olověk: myslí na em.rt - jediné možné
vyetnpňován! toho, co nelze'ji! sta.pňomat v rámci !ivota. ten jako
by ^i! byl láskou naplněn, a přece^ jí zůstává ještě tolik, !e náhle
vykřikne,po kroku mlmo_!ivot.'Proťo kdy! Romeo ^nírá na chladhoucám
těle J^u.lle, atdyá S8.jejich vášeň'věčnou,; Ne. pro 'tragedii, která se
9dehrála, ale.proto,.le„se odvilila'toho poalednino kraka..^
To není citát z Kunde;ry, to je Mueilova. úvaha ze S tudeného elunce•

Tu.to ^níha. mám za jeho ^š\as^tcý vrh? a vůbec za kniha. z nejhlubších
. v poválečné české literainře,
ní došlo k po!e^^inéma. setkání jeho
talutu a formorým. záměrem.. Jak se, 1111111 V.Oerný, kdy! nad povídhoyoa. knihoa. Proh+émy nadpora.číka ^nal)a, značně poznamenanou. K. Cap-

kem, varoval mladého aa.tora před •filozofov^nía^, nebol prý k toma.
nemá předpokladyI Mucha ve Studeném slunci.odlo!il jakoa.ko;i.vypra
věčskou maska., píše za sebe a o sobě, postavy pohybujíc! se v jeho
obzoru. jsoa. poa.ze záminkou, k úvahám, nenesen !ádhou. syžetovou zátě!,
je to prostě a jednoda.še skutečný zápisník, arci!e stylizov^tf umáleckým záměrem, zápisník maže vrženého protiprávně a nesmyslně do
vězeňských podmínek. V hloubce šesti set metrů pod zemí rozvaža.je

nejma nad svým trpkým osa.dem, ale nad osudem lidstva a světa, maje
podivuhodně mou,drý nadhled daný znalostmi i zku.šenostmi toho, jen!
^^ého !11, mnoho promyslel a lidsky, uzrál. :Mučen krutou tou,hoa. po
svobodě, ponižován a pokořoTán je přesto schopen takového vyznání:
•.^^ nejtěžší vězep.t1an1 setkání ee smrtí nebyly schopny uloupit

p radost z hAětení toho, co je mim vlastním !ivotem. Onen okouzlený
. a.div nad jeho krásou,. Přij!mám bolest ne jako osudovou na.tnost nebo
zkou.ška. trestaného lidského pokolení, ale jako látku, ze které se
noří soucit a láska k lidské bytosti. Ne člověk, ale Jivot člověka
je to nejcenaější na avěti, mlvot, utvářený při plném vědomí. Jím
člcněk p!še nejkrásnější báseň, je! stile zůstává, nad.on^^4 v očekáv#í ještě plnějšino
Bebo: •Zlé zapomlnám, radostné ve mně zůstáTá, hromadí se. To vše
chno zl, je pouhá ch?ile, protože zapom^.:ínám, kde!to radost trvá stá
le, protoám ji sch^hraňil.ji, !i'Tím se radost!, kteroa. jsem zachytil v
!ivotě jako rybář v« eíti.^

rfma.^

V připomenutém rozhovoru v Svobodhám slo'Tě slibuje Mucha kD2?a. o
svém vztahu k V.Kaprálové; co do !^^^. prý to bude •něoo jako auto
biografická biogrS,ie v románové fo;rm.ě^. •V pravda řečeno, tenhle
. druh literatury ml vyhoTUj^ nejlépe. Stejp.ě ka!dý autor čerpá ze sváho !i'Tota, tak proč ae sohovávat za smyšlenou, postava?^ pmví dile.

Toto autorské vyznání, k něma! Ka.cha konečně došel, skaza.je, !e de
finitivně ^álezl sám aebe, !• ;rozpoznal, jak jsoa. uspořádány tajemné
_ souřadnice jeho talenta.o Lloydova hlava z tohoto poznání vychází, je
také jakousi •autobiografickou. biografi:!•, není to jenom cestopis ani
tradiční román, eybri •spíš reporte o cestě za poznán:!m aebe sama a
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S'Yěta kniem\ jak knihu charakterzoval sút au.tor. Je_ to nesyžetové
vypráYěn!» a přesto má napit! a tajemstT!,. lavina informací, dojmů a
zálitkůl ětnaáře nezahlcu.je, popis. exotických zea! a velkoměst e je^ich nil^^m, hektickým ruchem a horečnatým. životem i živoře.nía dokáhe Milcha j^ou. stylistickou a. eayebnpu pra?í, navléci.na křehk:011
nit oaob.ního příb^m..
• •
........
- - -. . .

Vladařkami jsou. v nim postupně tři ženy. Dvě z nich jsou. u.nikavé,
nezbadatelné, mají evUj vlastní záhadný život a nečekaně vypravěče o
pouštějí, zanechávajíce po sobě jen stesky jeho du.ši. Jedna je od
daná, popínavá, odevzdaná, a tu. opouští .naopak vypravěč, neláká ho
její přilnavost, jako by ho svou. láskou. spoutávala, jako by jejich
yztahu. chybělo tajemaní, které a. oněch dv011 dráždilo a lákalo.

"'fi

1<--«

•

p

«

'

._

i

—,— ~*—\

"^5\

"l

-,,

*

-

•

'"r

—

•

•fa.Jenatůí? Jaké, taje^tů:!? Pro koho ja011. taJeutýim ženy? Pro ty,
kdo Je niůkdy nem.i;ti •ni.noať pounat, ehnatat, pr^Qédpoutů. X^cl31 ělněk
'^^tá nit,. zjletý, ie neni, ta3enahí...Pro. ^hebodny J^
z^-'hadoil !tma, svět, životů Pro, sla\0ehi,
^dycky’ ^^sší věřit •. Mpostilitekuoat toho, co, .n^tf/než_ se vJ'Po!adnt. a tí^, co j'e.^
Ale všecheo ••. přece •teř^w. od_ vteřiny .aěni,. klcaldý člověk přidá
vá ne11a;tile k
v, d11ši. no^é vre;tvy pozn^^, tísní, komprcmisů i naděJÍ- Proto nebude np;dy knace. o^^o:váhí :ieay, světa, živetatů proto v nich bude •ždicky dfst,P,oho taJem.stýi, které se rozdmu
zdá te!ini t.lTně • o^^lené, a proto .n.ú taky 11111cha své vyprávěm nabí
zí: chce, srý^ Bdělenia o. sobě, dojít k odměně, k .nalezeni nebo, zjne.ní ,9113-,;i,ai s;yého_ putov^^ Takto„ si to. for111.lu.Je, jidne:
•Svět ul je ceký zná-,., celý stejký. V džin.aech a ■ pop-muaic. ste^
ký, doBaŽitel-,.,'bt:tůie:B:ťi -, •e, ještě to, tajem.etýí žije Al^ to
člověk ^uí. asi[ vyty oři ť y sol» ě. •’ ‘
SVět Jako taje.11.an:! v člověka.,f avět_ jako ae.n o kráse, který . lze
^Alězt, Je tedy p!edevěím._ přednětam Jehova dloo.hého blOlldění, hledá,i!, 1, vyprávění. Umelecký t^ar Lloydovy hlavy je neopěko^atelně jeho,
využil evrchev^^m způsobem, •šeho, čím_ je, Jeho lidaký 1 spisovatel^tý- úděl jodine^čnf, vlast.ním á.ailím ^měterý. Wepřijildí do těch dá
lek - většinou. - poprYé, zná je u.! z mnoha předešlých pobytů, proto
může srovnáYat a hodnotit změny, sledovat, kam se svět hýbe. Proto
se v jeho mysli mísí obrazy minulosti i dneška, lidi doby kamenné
na Nové Ga.iney 1 rozvráceizy-ch narkomanu z pos^taaderního New Yorku, a
je mu. z toho •nekonečně ama.tno z lidstva^:
•Věřím v lidetvo, v jeho dobré str^&y, ale důviru. k němu .nemám.
Lidano je můj nejbllžší příba.zký a bu.du vždycky na jeho straně. Ale
nečekám od něj nic dobrého jen proto, že piěeme dnešní datwn. Stopy
v oranici ved011 klopýtavě vpřed a dnešní datům se ba.de zítra zdát
stejně ^^emné jako 6. srpna 1945. A zítřejší pozítří. V podstatě po
těšující zjištění.^
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Hla, skeptický optimista! Nevěří v •naivní apoštoly lepších zítřkůž, !el pod kůži světu tam i tady a nedělá si iluze o ničem, na kaž
dém místě evěta by měl podle něho člověk hned po probu.zení vzdávat
d.:Oe, !e pfe!il noc bez vězení, e tělem, které nekrvácí,e tváří, ktvr^
neznetvořily údery pa!Svět Je něco podobného většímu. koncentrá

ku.. •Udriet se, přelít znamená,,stejně jako tam, zachovat si hrdost,
odpovědnost a morální převánu..^ Toto etické krédo skeptika /ano,
skeptikat/, který poznal stíny na Východě 1 na Západě, který poztrá
cel všechny iluze a n^ěhce být nástrojem žá^rých politických sil, se
stalo !ivot:.f pre^^fcrl^ tě!ištěm, jíd neotfáelo ani !alá-ování,

zneva!oTání a ^tlčov^ní. Všechno p+o něj byla zku.šenoet, kteroo. zhod
nocoval srij niterrý !ivot, aby tán sp!š m^tl erým uměleckým dílem
s.péhou. záva!noatí polo!it otázku.: •stojí za to kýt čloTěkem?^ Sllad
jen hlupak by t něm nalezl n-^ti!ní. odpověď..
Ti, kterým vlaetní.imůj naamrdí^ s^\9v,aa tělko smiřu.jí e tím, jak
. tento v české literatuře podivký a. podiváno^rý sTětobi!ník vidí eWj
nár9d, jak neproje^u.Je dost vlasteneck^^doeti nad rýtečnoetí
\^o ^ského světa a je d-ona stejně t Praze jako t hotelu. Qhelsea v
••• Yorlm. V! -v Studeném a^^ci si. s.potěšenía ocitoTal z PrišTinova
_X9fene"'!ivota, tato, alo'!mi
"n,ast nen!, t._, kde eea narodil, •le vlast je tam, kde jsi poznal,
te^^-.!'f^e1- svo3^ štěetí, žes mu.,' 1e1 naproti, s^jfil aee mu.,- odevzdal•

..........

,

. Do'10T, tedy naní.pro li!a,cha. •entiment^^ a většilloa. vyéh^^ ráj id,-ly t, b^^otiekově kráahn lcrf.ajině, nearovnatelné a ničim na světě, je
to:nísto, kam se člo!ěk_kad„-rrací, kde ae cítí s-vobodký. Je,tiato po91 tem. a žiTotním nánofe^ tak oflišlt od, -většiny z nae,_ !e domov pro
ně3-naní aaap.ozřsjmost, danost, cosi psvného a záštitného, kan vkofenil akým zrozením a kde^^^ézá ..bezpečí před zlem světa, ale hlo.boký
emieten.ciáéhí pfoblém^ , 4 .takto ho eám yidí:
•Beni to odcizení nebo eamota. Pou.ze..pocity jinak zb^svmu.ého ptá
ka, který u.aedl aezi h^tf špa^ěkll racla), koraoranů. BeTadí mi to, ale
někdy,bych se rád cítil doma. Je.xué kde, ten domor.je, nevím. ^ní neTim, jestli je, jestli není pouze .tím TÍ^tfm snem, ee kterým ae čloiik ^^odil a který ne^^^ nalézt, pfoto!e je v něm, t hlou.bi du.ěe,
ardce, mysli.^
V záplavě hfubě účalorých -vlaetenecqch. frází českJiápecnict-ví

je,. t°to
p^mje.
slance,
rýpán*

upřimné.-vyznání a pfiznání Tzácně odvážn9u. herezí, která 111Lloidova hlava navazu.je tou.to.odvahou. k u.př^moeti na studené
i t,« Je to odvána nikoli krátkodeše politických. kritických
ale odvána zakotvená v hlu.binách mravného závazku lidství,

které je v tradici evropanstTÍ věčeym bojem o důstojnost člověka pro
ti všem formim nási^tlctví.
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7
Najdou se v Lloydově hlavě stránky, jež nemají daleko k popisnosti a rozvleklosti, ale aotva si to čtenář uvědaní, u! ho autor pi^
nese jinam, do jiné země a jiných mravů, už ho opět strhne novými
dojmy a úvahami. Je to čtenářsky nepodbízivá kniha, próza netuctová,

myšlenkově náročná a tvarově originální, přesah11j!cí svou koncepcí
humanistických hodnot všechno,. co 11 nás běžně vychází. Lecčím nepo
chybně provokuje, rozrušuje stereotypy na obon stranách rozdělené
literatury - a11tor jako by se např^ v těch dálkách vzdálil 1 boles
tem naší současné společnosti, ale vytýkat mu •unýbavost^, jakousi
splendid isolation jen proto, že se - zřejmě záměrně a z dobrých dů
vodů - zříká kritiky přítomné chvíleiby páchlo na hony duchem sektářství, před nímž at nás pánbůh chrání. Mucha míří k podstatnějším
věcem, chce iasáhno11t každo11 myšlenková 11strn11lost a přimět čtená
ře k pozastavení nad všelidskými otázkami našeho byt!. Každá sku
tečná ho^cmJtta vnesená do národní kultury je jejím obohacením a pří
spěvkem k ozdravění společenské mravnosti. Objevení tohoto Muchova
díla na knibkupeckých p11ltech po tak dlouhém odmlčení uvítá s usp^
kojením kažný, kolDll,^leží
rdci d11chavní osudy této země. Ale
fakt takového drhnu jen znovu potvrzuje, oč naše literatura, 11mění
a věda přišly a přicházejí neamys^l..tcym oktrojem nepřehledné řady
talentu. Malé dušičky ideologických ekrčenců, vyděšené pou.h.011 před
stavou, že by se měly utkat v rovném ideovém boji, ve volné soutěži
myšlenek, stěží dokáží dohlédnout k zhoubným a dlouhodobým důsled
kům své mocenské slaboduchosti. Jejich sluchu je určeno i dřívějš!
už, ale stále aktQ.ální Muchovo memento: •Poměr k ll.llělcům píše !ivotní křivk:U. Pokles varuje, že srdce bije pomaleji a chladne.^
Milan Jungmann
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Narodil se 6. 11. 1913 v Horním Újezdě. V letech 1933

-1937 studoval na CVUT v Praze a v letech 1937-1939 a

1945 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Vi
léma Nowaka. Od roku 1937 se zúčastňuje společných výstav

u nás a v zahraničí.
Samostatné výstavy:

1957
1967

Alšova síň Umělecké Besedy, Praha
Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem

1968 Nová síň, Praha
1977 Galerie Altro, Rím
1980 Galerie Genevieve et Serge Mathieu, Besanton

1981
1983

Výstavní síň Domu kultury, Orlová
Ústřední kulturní dům železničářů, Praha

1984

Ústav makromolekulám' chemie CSAV, Praha

1986

Divadlo hudby, Olomouc

1986

Kulturní středisko Opatov, Praha

Zastoupení ve sbírkách:

Národní galerie, Praha

Galerie hlavního města Prahy, Praha
Středočeská galerie, Praha
Moravská galerie, Brno

Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

Galerie výtvarného umění, Cheb
Galerie umění, Karlovy Vary
Oblastní galerie Liberec

Galerie Benedikta Rejta, Louny
Galerie výtvarného umění, Ostrava

Východočeská galerie, Pardubice
Okresní galerie výtvarného umční, Roudnice nad Labem

Centre Georges Pompidou, Paříž, Francie
Menil Foundation, Houston, USA

Muzeum Sztuki, Lodž, Polsko
Muzeum Narodowe, Wroclav, Polsko
Sammlung Lenz Schónbcrg, Sóll, Rakousko

a v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí

Kresba, .1942, inkoust na papiře, 15><26 cm

Václav Boštík maluje obrazy. Toto konstatováni se
nám bude zdát;banální jen do okamžiku, kdy si uvědo^
mime, co malují jiní - podoby viděného, podoby svých
vlastních představ, pocity, názory na něco, pravidla a
systémy, lidské figury a jejich vztahy mezi sebou, svi
bezprostřední gesta, barevné harmonie a kdovíco ještě.
Václav Boštík především respektuje autonomii obrazu,
ví, že te*prve ze vztahu k této autonomii mohou vyrůstat
další kvality. Estetická hodnota není metou, o kterou by
usiloval, je logickým důsledkem respektování svébytnosti
obrazové skladby a usilováni o jednotu života a tvorby, ne
jen o jejich co nejtěsnější propojeni, ale také o uplat^
nění stejných kvalit v obou sférách, tvořících umělcovu
osobnost. Již půl století je Václav Boštík přítomen v české
výtvarné kultuře a je to přítomnost sice nenápadná, ale
o to podstatnější a naléhavější. Není to jenom umělecká
kvalita ani pouze morální příklad, ale samozřejmé spojeni

obojího, co činí tohoto tvůrce ojedinělým a v pravém slo
va smyslu vzácným.
Jednotlivé aspekty Boštíkovy práce se v různých údo
bích ukázaly jako mimořádně aktuální a několikrát ye své
tvorbě nové názorové přístupy předjímal, ale jeho neivlasrnějším rysem je věrnost sobě samému. Právě ta
mu - jen zdánlivě paradoxně! - dovolila mnohé před
cházet a na mnohém aktuálním se podílet ... Kromě ně
kolika výrazně expresivních figurálních kompozic byla již
pro malířovy počátky v druhé polovině třicátých let cha
rakteristická tendence k monochromii, která zůstala do
minující charakteristikou i determinantou jeho tvorby do
dnes. Tehdy to byly ještě robustní lidské postavy, které
korespondují s dobově aktuálními řešeními u řady uměl
ců Boštíkovy generace i starších, kteří prošli zkušenosti
nepředmětné malby. Ona robustnost je bezpochyby ná
vratem k archetypové podobě postavy, nikoliv k podobě
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konkrétního člověka či konkrétního těla, vztahem k lid

(především v okruhu Pařížské školy) jako lyrická abstrakce

ské přítomnosti a k povaze lidského bytí. Důsledná reduk
ce barevné škály je stejně důležitá i pro Boštíkovy krajiny

či informální umění. Ale pro Boštíka je důležitý ještě je

z té doby. Monochromie mu dovolila v rámci dobrovol

sáhnout maximální jednoty kresby a záměrně, obyčejného

ného omezení budovat obrazy z maximálně nuancovaných
stop jediné barvy. Později, od počátku šedesátých let, je

materiálu, jeho struktury či materiálových daností vůbec.

monochromie v Boštíkových malbách tematizována, stává
se nejen matérií, ale také nejvlastnějším obsahem jeho
výpovědi. Intenzívní přátelský kontakt. se sochařem Ja

vždycky usiloval a usiluje - a která platí nejen pro jedno
tlivé dílo nebo pro soubor prací, ale také (a především)

nem Křížkem od konce třicátých až do padesátých let
ovlivnil oba tvůrce', kteří zpočátku společně hledali nej

elementárnější východiska tvorby nejen v úvahách o vě
cech umění, alb také v aktualizování vazby k archaic
kým kulturám. Václav Boštík již tehdy směřoval k ryze

den aspekt těchto lyrických záznamů - je to snaha do

To je jedna z podob oné jednoty, o kterou Václav Boštík

pro jeho život a tvorbu. Václav Boštík není malířem pro
tikladů, ale tvůrcem, směřujícím k harmonii, k nalezení

vyššího řádu. Kdybychom chtěli najít nejobecnějšího spo
lečného jmenovatele umělcova celoživotního díla, bylo by

to bezpochyby hledání řádu, a to nejen imanentního řádu
výtvarného díla, ale také řádu tvorby vůbec (a ten je

plošné skladbě obrazu, ale na počátku čtyřicátých let

odkazem k řádu lidského bytí, ke vztahu člověka a toho,

vznikl soubor maleb, které v monochromní škále šedí a
černí „zobrazuji" podoby kvádrů. Byl to asi právě kon
takt se sochařem, který zavedl Boštíka, hledajícího nej

čemu se dřív krásně říkalo všehomír). V polovině čtyři

základnější skladebné možnosti a principy malovaného
obrazu, k zobrazením nejelementárnějších trojrozměrných,

to jakýsi organický ornament, jindy skladba geometric
kých útvarů, třeba čtverečků či obdélníčků s diagonálami.
Několik stejně radikálních maleb malého formátu je zase

tedy sochařských útvarů, jimiž - jaksi mimochodem předznamenal celou problematiku minimálního umění še

desátých a sedmdesátých^ let s jeho zájmem o vizuální a
významové kvality elementárních objemů i o jejich meta
fyzické působeni. Oběma umělcům byl společný i zájem
o znakovost, o archetypové tvacy lidských hlav a figur,

cátých let vznikl soubor kreseb, vycházejících z pravidel
ného rytmického opakování jednoduché figury; někdy je

determinováno buč střídáním dvou barev v soustředné
kompozici aktualizující vlastní formát a proporce obrazu,

nebo pravidelným střídáním paralel, utvářejících plochu.
To už jsou díla, která bychom mohli charakterizovat stej

ně jako umělcovy práce z posledních desetiletí - jejich

které měly asi svůj počátek v Boštíkových malbách z kon

východiskem je jednoduchý geometrický řád, ale ten je

ce třicátých let a znova se aktualizovaly v letech padesá

proměňován individuálními charakteristikami autorského
rukopisu; není to řád striktní geometrie, ale dřív „řád

tých. Krajní oproštěnost charakterizovala tyto obrazy a to je bezpochyby další podstatný rys celé malířovy tvor

by, ať mu budeme říkat soustředění se na podstatné, vý

razová koncentrace či redukce tvarového a barevného re
pertoáru. Jinou podobu této oproštěnosti představuje sou
bor kreseb z roku 1942. Jsou to expresivní záznamy, evokujicí organizaci krajiny, ale jsou to vlastně „abstraktní
krajiny", lyrické záznamy, přehodnocující vizuální zkuše

nosti z krajiny a zároveň poznání toho, že spontánní kres
ba může být jakousi asociativní paralelou viděného. Bez
pochyby je můžeme interpretovat jako pochopení a před

obraz toho, co se v poválečných letech začalo objevovat

v pozadí", který je vždy znova aktualizován a^ promčpován, řád, determinovaný nejen výchozím pravidlem, ale"

také individuálními možnostmi jeho naplnění. To je po

larita, která charakterizuje i nejposlednější Boštíkovy mal
by a kresby a která také asi nejlépe odpovídá jeho chá
pání obrazového řádu jako řádu s možnými variantami,

jako stálé interakce obecného pravidla a možných pro
měnných v jeho rámci. Některé kresby, tvořené řazením
jednoduchých ornamentů, byly zřejmě inspirovány litur
gickými texty a někdy jsou doprovázeny jejich citacemi
jako svého druhu „ilustrace". To nás upozorňuje na další
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sféru Boštíkových východisek, a to jak v obecné rovine,

statná, naopak, oba póly se sblížily v obecnější rovině
(jak to dosvědčuji třeba obrazy s motivem Pole, chápa

tak v možném konkrétním ovlivnění třeba rytmickými
charakteristikami liturgických zpěvů. Jestliže jsme si už

ného podobně jako v soudobé fyzice). Jestliže v řadě

při jiných dílech ze čtyřicátých let povšimli, jak Vác

„miróovských" obrazů fungovala plocha malby jako jakýsi

lav Boštík předjímal některé aspekty vývoje poválečného
umění, pak u těchto obrazů a kreseb si uvědomíme jeho
sounáležitost s umělci z okruhu hnuti Zcro, kteří od konec
padesátých let zkoumali polarita obecného řádu a jeho

prázdný prostor, ve kterém byly umístěny znakové prvky,
můžeme pozorovat, jak tato plocha postupně nabývá na

důležitosti, ono „prázdno" se osamostatňuje, samo se stává
předmětem artikulace. Od konce padesátých let do dneš
ka se logicky odvíjí ten způsob Boštíkovy práce, který

individuálního naplněni, kvality monochromní malby jako
předpokladu nové citlivosti a soustřeďovali se na výpo

je syntézou dosavadních umělcových zkušenosti. Takřka

věď o obrazu jako takovčm, o jeho imanentních charakte
ristikách. Plným právem můžeme Václava Boštíka pova

důsledná monochromie, někdy zaměněná za jemný kontra
punkt dvou barev, třeba modré a červené, je prostředkem

žovat za (o jednu generaci staršího) partnera takových

výstavby obrazu, který nezpodobuje smysly vnímaný svět,

tvůrců, jako je Raimund Girkc, Gotthard Graubner,
Gúnther Uecker či Robert Ryman, za jednoho z oněch
Martinová.

ale utváří svůj vlastni svět, vymezený hranicemi malby.
Repertoár Boštíkových prací z posledního čtvrtstoletí se
zformoval velmi brzy - je také krajně oproštěný, patři

V průběhu padesátých let Václav Boštík zkoumal řadu

do něho základní geometrické figury, především kruh,

principů obrazové skladby, možnosti toho, jak se stávala
autonomní. Jako by si vše, co ve své rané tvorbě předzna

který má v Boštíkově díle mimořádnou závažnost jako
archetypová forma, odkazující ke kosmu i k lidskému
bytí v něm, a čtverec či obdélník (jejich důležitost

velkých

předchůdců, jako je třeba Agnes

menal, chtěl ještě jednou ověřit na celých řadách maleb.
Nejdůslednějším příkladem je motiv lebky, sledovaný v le

tech 1953-1957 od iluze trojrozměrného objektu až k ry

je dána tím, že přímo vycházejí z vymezeni obrazové plo
chy), linie, body a z bodů složený rastr. Tyto elementy

ze plošné skladbě, pouze několika tvarovými charakteris

většinou malíře nezajímají v přesně ohraničené podobě -

tikami odkazující k původnímu modelu. Pro zkoumáni

„rozostřuje je", uplatňuje lyrický rukopis detailu, který

vztahu znaku a obrazové plochy bylo Boštíkovi východis
kem dílo Miróovo a Kleeovo. Umělec sám říká, že když

mu dovoluje vytvářet takřka neznatelné přechody mezi
jednotlivými barevnými plochami, vždycky znova navozo

bylo pro něho dílo některého umělce mimořádně důležité

vat polaritu ohraničeného a neohraničeného jako dvou
vzájemné podmíněných (a zaměnitelných) aspektů téhož.

a přitažlivé, namaloval několik kompozic v jeho duchu,

Kromě kruhů mají mimořádnou důležitost také neohrani

aby dokonale pochopil, co ho na něm přitahuje. Nemusel
to být aspekt z hlediska tvorby „objevovaného" malíře

čené kruhové koncentrace jediné barvy, které také může
me chápat jako pole barvy. To všechno jsou ikonografie--

nejpodstatnější, Boštíka třeba nikdy zvlášť nezajímaly
fantazijní aspekty jejich práce, ale zajímala ho metoda

ké prvky, které Václav Boštík formuje nesmírně subtil

utvářeni výtvarného znaku či samoznaku (jako odkaz

ním malířským či kreslířským rukopisem. Přímá rýsovaná

k viděné realitě) a jeho uplatněni v „prázdné" ploše
obrazu. Figurativní a nepředmětné nechápal Václav Boš

linie se u něho objeví pouze v některých kratších údo
bích - buď jako kontrapunkt lyricky malované či kreslené

tík nikdy jako nějaký protiklad, oba aspekty se vzájemně
doplňovaly a často se postupně proměňoval figurální znak

plochy nebo jako zkoumáni jiného typu řádu, kdy se
uplatňuje třeba rýsovanáiužková kresba v sepětí se struk

ve vizuální samoznak a ten opět dál v ryze výtvarný

turou malířského plátna či hotového, tištěného rastru.
Václav Boštík respektuje malbu jako svébytnou kvalitu
a zároveň ve svých dílech tematizujc proces malováni a

„neodkazující" prvek. Ani pro Boštíkovu tvorbu poslední
doby není dichotomie figurativního a nepředmětného pod
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vznik obrazu, činí z obrazu výpověď o malbě, o jejích
charakteristikách, možnostech i determinantách. V tom
má blízko k představitelům tzv. analytické malby, ale
jeho záměr je komplexnější. Nesoustřeďuje se pouze na
výpověď o malbě jako médiu, ale také na uplatnění jejich
kvalit v rámci složitěji strukturovaného poselství. Nezají
má ho iluze prostoru, ta je pro něho daností některých typů
skladby, a[é zajímá ho možnost obrazu jako svébytného
rádu a zároveň jako odkazu k řádu světa (ať už oprav
dovému nebo vytouženému) vůbec. Zajímá ho možnost
oproštění, které nenr pouhou redukcí, ale především obje
vením nových kvalit v rámci tohoto oproštění, na prvním
místě kvalit velmi nuancovaného uplatnění barvy, zhod
noceni každého přítomného valéru. Zajímá ho uplatnění
světla, které nemá nikdy imitativní, ale má vždycky kon
stitutivni funkci. V tom má něco společného s Josefem
Šímou, ke kterému snad má v českém umění nejblíž jestliže bylo světlo na Šímových obrazech konkrétní a

metafyzické zároveň, pak na Boštíkových obrazech mů
žeme sledovat podobný vztah v celé struktuře malby.
Obraz je pro Boštíka výpovědí o obrazu a zároveň odka
zem k řádu mimo něj, je to konkrétnost a meta-fyzika
malby zároveň. Tak se stávají Boštíkova díla zároveň
výpovědi o tom, co obraz utváří, o malbě, i třeba způso
bem meditace, ne tak vzdálené třeba zenovým artikulacím
prázdna.
Václav Boštík patří k několika velkým solitérům mo
derního českého umění. Některé aspekty, které se objevily
ve výtvarném umění po druhé světové válce, ve své rané
tvorbě předjímal, na formulaci dalších se podílel v době,
kdy se stávaly aktuálními, ale nikdy se nepřipojil k žád
nému skupinovému programu. Dával a dává přednost
svému bytostnému chápáni obrazu, v němž se prolíná ra^
cionálni reflexe s lyrickým gestem, bezprostřední vztah
k matérii obrazu s hodnotami mimo něj. Mírou jeho tvor
by je jednota.
. Jiří Valoch

Kresba, 1961, akvarel na papíře, 15,5X40 cm
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Ludvík Vaculík:

Počkejte doma…!
/fejeton/

Když se před dvanácti lety také s takovou slávou podpisoval
v Helsinkách "Závěrečný ^akt" obsahující napínavou kapitolu o našich

normálních právech, zatočil se mi z tohok kousek hlavy. Ostatek hlavy

ho hned přiváděl k rozumu: Neblázni, oni nás přece nenechají vol.ně
psát, studovat, cestovatJ Přece nezruší výsady svých straníkd, nepři

pustí kritiku své činnosti a nenechají kádrování. Nedovolí stavět kos

tely dle potřeby. Nepozvou emigranty domd, naopak dál střelí po kaldém, kdo s výtiskem jejich dohody v ruce pdjde k hranici. Dokud je

země nestřepe, oni nezruší Oddělení intrik proti obyvatelstvu na Pří
slušném ministerstvu! Nemdžou odložit svou povahu, a svých míst se do

brovolně nevzdají. Je to celé jen ústupek, za nímž kalkulují nějaký

zisk. Je to lest!
A bylo to tak. Za právní uznání svých pozic v Evropě podepsala
ž
jedna strana závazky, k jejich dodržování ji druhá nemohia nijak donutito Byly to závazky k vlastním národllm, také dávno zbaveným takové

síly. Bylo na tolluž zkraje cosi až pitvorného: jako bych se vám tu

zavazoval, že nebudu doma třískat svými kastroly. Tamta strana pořáa
cosi nechápe: že na této straně je člověk státní věc. Každou řeč •
zlém zacházení s námi pDklá4á naše strana za vměšování do jejích vnitf-

níeh krámd. - A teO s takovou smluvní morálkou věřit jí novou smlC11U.vu?
Jak ztrácíme přírodQ, dostáváme místo ní politikuo Je to jakási

druhotná, umělé příroda, a tvrdá: džungle, bařina, pouš{. Proto se v ní

živočich se zbytky tělesné moudrosti chová opatrně. Proč v našich uli
cích nevypukly slavnosti, když se Pakt o lidských právech stal zákonem

a vyšel ve Sbírce? Vfdy{ to mělo znamenat konec diskriminací, cenz^mry,
hlídání! - Protože to už všecko známe. Jsme zdejší. A režim opravdu:
potvrzen venku, udělal si doma pohodlí. Začalo desetileté období řetě

zových domovních prohlídek, výslechd, psychického teroru, zostřených
vyhazovt z práce, vyhánění z domova, nedostatečně objasněných úmrtí.
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^úmrtí. Geologická vrstva blbosti! Navenek přitom - diplomatické zpdsoby, obchodní kulance. Je to jak scéna s o!ralým tatínkem a neštastným
děckem„ Děcko na ulici: •Ale tys mi elíbil.^" Ožralý tatínek: "Fočkej

doma, zmlátím tě jak koně!" Doma: tatínet lllátí děcko, jehož křik zá

nik' ve zvucích Fražského hudebního jara.

Vím, že mluvím nepfesně a nikoli zcela spravedlivě. Jsou tu S i
jiné síly a jevy. Například tato etrana mueí se tamt, už pořád akaz^ '

vat lepší, než je, protože of ní pořád něco potřebuje. Zapletla se do

•následných konferencí" a škube v nich sebou jak zajíc v šálí. Ale já
ani nechci být soravedlivý. Frotože zas už se děje nespraveQlnoet.

Celý svět vyeokook.tanově bzučí o americk.o-sovitek.é patentní do
hodě týkající se jakýchsi vzájemných raket. V kterémsi cizím městě ee
nad tím opravdu dali do tance. I ne§e televize pořádá o tom denně j^boré, kde koncesovaní evětaznalei i!avnají, jako by nás ta dohoda moh

la ochránit aspoň pře4 n^imi. Froč místo toho jednoduše nevysílají

al

kovnou mši od Svatého Víta? llak bych si byl ochoten myslet, že i pro

nás, co bychom na ni stejně nešli, začíná se něco lepšit.Samozřejmě, nechci to kazit, i já jsem rád. Viak. už jsem požádal
Škvoreckého, a{ mi pfedplatí Rea&anovo dílo, •Foiíl smlouvy s !áble.m na

polidštění aábla". Re#bodl jsem se k evým dnešnim slovda, k.QI Gorba-

čoy svolal tiskovou konferenci, e pak ji zabil svým zaeprojevem., aby
na otázky novin'1-d nezbylo řádně času. To známe, to víme, to umíae, a
být tam, byli byohciim po pánově projevu řeklido sálu jenom: Kolegové,

jdeme pryě-1 Froč to tam nikoho nenapadlo? Jak decentní, takový umifeně vtipný byl při uvítání!
Tato mo!ná iobrá smlouva dává oběma stranám úkoly velice nerovn—

vážné. Ha jedné straně je vláda zvyklá plnit smlouvy, protože sama ze

smlouvy kdysi vzmik.la, uznávi odpovědnost před národem., jenž ji mdže
odvolat, a na emlou^ě s ním stojí. Proti ní vidíme vláiu vzmik.lou ná^
eilím, stojící na něm., která nai sebou neaá žádnou kontrolu., kritiku
nestrpí a sama své chyby poznává a! - za padesát let. Vláda, jež neu-

nese ani tíhu své ústavy. Mně by se zdálo dobrodružné pouštět se do
smluv e někým, kdo smí doma vyvádět jakhnce, a vedle svého plnění ru^

čit vlastně i za jeho.

No, a£ si tedy znalci obou stran kontrolují odstrojoyání raketo

vých základen, odvoz a ničení zbraní, pacifikaci vieho toho lesního a
podze^^hn betonu. Af: zapnou pozornost i přístroje, koalee a družice,
tajné i veřejné zprawotaje. Naše kontrolní metoaa bude lacihn, pohoil-

ná a prostá. Pozháae stopy začínajíeího oizbrójeni v úřa4ech a dílnáeh, pocítíme je jisti

y

zásobování. Mně přijdou vrátit paa, hned na

to odjedu do Anglie, a kdy chci, zase se vrátím.

a

Ruancie navitívá náe

Martin. Já budu e přáteli smět vydávat nový literární časopie'a pražeký primátor vrátí na zel Staroměstské radnice tabulku na pamě{ pa4^
lých vojáků u Zborova, kterou kdoei nedávno sundal, na jeho pokyn, ur
čitě. Uplyne rok a o příštích vánoeíca bude se volně smět narodit Jezu*

látko-, televize přestane jenom péét a přinese o tom citlivou reportái.
Herodes; abychom ho nezapřeli jak aochy od Zborova, dostane také v te^
levizi ětyrthodiáku. - A! toto všecko uvidíh a pozn^^ eám napíiu ame*

rickému prezi4ehtovi: Začíhají dodržovatl
A ve dnech. té veliké události stala se i událost dosti malás po

chovali jsme konečni paní učitelku Svatoňovou. Do své pětadevadesátky
byla ještě^ dost dobrá. Tří4ila postupně své Yici, vzdávala se jich, po

nechávajíc si jen ty hlavní: vtbuch supernovy letos

v

únoru, například.

Počátkem-léta ztrácela rovnováhu i soustředění. V nemocnici vlak necati.-

la být, a když si vytrhala hadičky, vrátili ji domd.. Nejprve bé'z jídla,
jen o vině, potom. o becherovce trochu se vzpamatovala. A když poznala,

kde je, že je zas doma, a uvědomila si, že u n: sedím, prvrl.naě se ze
ptala, bylo: •Ješti jsme pod Ruskem?" - !okušení zal.hat, dát jí poeit,
že se a.ožila národní ewoboq1 bylo veliké. ftekl jsem jí pravau.

Myslel jsem na to, když jsme s rakví obcházeli brumovský kostal,hudba hrála, skrz černé větvoví stromd dívali jsme se po kraji a z iedého neba. padal frečerft mráz. - Možná piíště.

/Prosinec 1987/
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RADĚJI

ŠEPTEM

Nahlas
"Znáš tu ekologickou zprávu o Bratislavě? Jmenuje se Nahlas."

Zeptala se mě kamerédke Eva.
Znala jsem ji. Vydal ji Slovenský svaz ochrany prírody

&

kreji-

eyo Podílelo se na ní třiadvacet autora, většinou pracovníci ustavů SAV,

výzkumných a projekčních Jstavd, ale i památkáři's žurnelisté.
MGje známá • ji dostGl& ed • svých podnikových' slevenských .partner0.6
V příloze byly podpisové &rchy se záhlavím: Podpgrujemigici,8l.Í!9_brati=

slsyskýgE ochr8n^2! LZLleZQl2 §ZQEK AiEy §a 2 žiY2tE2E EEOotre2f

^ill8hvye-o 8D§822oáhj!Eo slggšenie zečeIv verejná aiáhus!!.
Arch byl zatím čistýo
"To budu první?'' Zept&la jsem se trochu s trémou s trochu s poli

chocením.
"Nebudeš. Já tě totiž na zečt.tek nechci." Vyložil& mi, že pro

zdar akce musí listinu zahajovat pokud možno oficiálně zvučná jména.
Řekla to bez rozpslm, věděl&, že se v takovém případě neurazím. A t&ký
by t&m prý neměl být žádný chartista, aby se toho lidi nebáli. Řekl&
jsem jí, že je prostě diplomatka.
Když jsem z& ní přišla ze čtyři dny, podpisový arch ne jejím

stole už nebyl prázdný. Skvělo se tem jedno jediné jméno: Evino.

"Vidím, že všechny váznamné osobnosti už se podepsaly," utrousi
la jsem jedovatě. Normálně Eve tenhle humor oceňuje, ele ted jí do smíchu
nebylo;

"Víš co mi řekli nsši šéfoYé: Frej, pro náa ta Bretislsvs není
tolik ekvuá^li, my tam tak často nejezdíme?^• • 0A smáli se přitom docela
nepo^krytě."

■

"A co ii+Wii vaše oet&tní osezenstvc?"

"Chodějí kolem, & nikdo se k tomu nemáo"
"Třeba čekejí n& ty významné osobnoeti," povídám s podepsal&

jsem se pod Evu. Netřásl& jsem se, že já mém lepší známé. A přírodovědce,
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kte^rý& to něco f-e^kne, protcf.e t těch oborech ?T9cuJ:!. Je■ tU d to pro
:ě pO.J5:!••• Kdy! Jni si poz:!tf-:! pro arch pflila, byl), r.Jt něa •ttli

jen naše dYl J^éna. Každí •I to pr$ chce pfeč:!at. Pak tiie Trétí, ppodikuje • vytratí n„ Y&dychl5 si i.va.

Z.ěi!tek" cesti

•TAk to 9«: deJ, já ti tc ?odtpífu. Celt zarše ^rts ti to poóe;,iše," povičt w::.1 vlidn! kemsrtí chertiste.".....A proe ta; :.11chctt^

diddenty," podi vi 1 se

li

já

se

zeetydf.l^ "Ho Jo,

se tohc táli. A :yeliš, te takrle

se

pnvóu, lidi by

bát nabuóou?"

V tašce jeeir. neslfi přes §edesét gtrinek drobnéhc hustébo píau.

Jtiélt jen jeáen exempléf, pocrd>'Pila jaem, £• si mueit vytypov(;t lidi,
kteří tc neb\:.doi.. tíet neda^rs.o. A lmeč
pruď kewr;rádcy jee:. usplle;
•Jt to znám

&

podepíAu. Můiu to Ctt 1 přételůc^^

"Ale nemill by tc tiýt ehllrtiati," ?-!kám opít wh&nbcnh
•1:Y M'Yíi, že já k nim patMit talqt"

D-žeodY těet1 kdo podepasl!

Ctljekf.1™ plstí lopta, že dtvrô se u-.áóí k toll.U, cc uděl.et che^....

r

t^c co ne^«1r:1e ne. T^edy tc bylo pžear.ě naop5k.

lede pcóepaall

nepo^sŽoYali £• ^nutnt Hct •k.oro éc. tllkóc r. fách s.ě o^obnl neptekYa1)11, & 1téa-l1 o nict pf-eM jen něco nsp^11t, tedy: Škoda,
naflo Jen ■ed...1

za

ae J1cb

Důvody těch oststnich
V téhle akupin, o nich 1111UYÍ li v 11.chni, Iřeb^že - Da ten praYi M *

9'loWo
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františek, nteorolog: •To

J^ Lěco dii10entak$n.," ze^redo'tal n,

lcdJf. Jew ^^niby sešit yYt^l^ z tellQ. VynJtluJI, fA ne. Jebo !'0'1a&ti.
t'f'1' nabyla pHY!tlYébo Yýrazu:
"14ně pMjeó^ kolega z Anelle, výbo^^ Kluk, sohl by prci to neco

udElat."
"Nen pothba\ říka,B&a tohle etaě^te smd.
?1^ ne podpera venjné rczpravy.^
't'yčf-81 l n e roztřé&l. Bylo .iů nepMje^f:.

cbtějí jen pod-

Magč^, biclcžka: MTenhle výz^t:tm: přece ne^úzu rpclupodeps8t, kd,yi

jees nE nk nedřlBls."
^vu jsel! ji vYevětlila, že Dcčpisujea.e pouze po5?ort:., ob) •e o
tomhle zahájile vef-ejnt diskuse.

"Aže já pfece neitftžti vědět, jestll je t5 zpráY& pr&Ydivá, kcyf
JeeK ne ní nedělsls..."
•
*
Pnel, ^^nelist5:"SlCYác1 maji 1 co chtlli. Chtili 1:.óustri11lizaci.

chtlli primyel. Tak •t si teč ne.Mk&jí
sebe.^
•Ale to jaou atsrffeóstny přecicb.olá ge11er5ct, že teL pr^sl

SleYensk^ :senréní. Tihle ui pcz:lall, le je to ch;.,ba, • chtějí a tte
něcc adilet.^
^Hl.nnf chtfJÍ zas n^jekj de (11! pr^^."

Zbyněk, lékař:
lale v Praze nebe

'f

5;yslít, Že kd)'b!' se tohle a..,J'enl v šec^tnc &Jer

Ostravě, že bi to do^padlo lip?^

•NeTÍa. Ale to b7 sdK byl čJOYod t' SlOY^Q po4pcřit. iibyby m tcronJelo v 8rat1a^lffl, tak n z.i zO'-, !e potam
'l'fttí
1 IV.^
"Jestli !e • tis u Déa m i^u by prostý :mAe^noati, kter,1 ex1 atRJou, tak tc n!Jalú takn&i. E rllv^ nebytr^bDI•••J,

&c^^by teČ

na

^chalupu „ Ji^tfci .

kouHk odtamtud udělali tep^^u - — • je^nar. ji Aý-ži ..

•trdl ^•Jí prokí^ciy zlcu!ef....sti z Uberecka, co ts učllalo
• ^K.rk^^5e^se - Ale tady' •• to bude k:lidně opek.o'fat, at ^ttučí 1 ó^^val
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• •• Tohle přece tM Slov^tkam musí docht.zet taky. Ti chtějí jenom pracný.^
"Jestli se má ale životní prostředí u'Yéet do pořádku, tak d. ů
nekonec budeme mueet všic^hni pfiznat, že žije.ne nad poměry, 8 nějak do zx
toho in.estovst."
"Jé bych na to 1 byl ochoten nEco doplácet, ale Já u! ani nevěftiai, •
že by to na ten Účel šlo. Vn Bi Fond eolidsrity. Kdo by nedal hadoY^ýlul

etiopa^}cyllu dítěti na mliko. hle už nevěfím, !e to to dítě óoetsne."

"Ty taky icyalíš, !e se z toho podpcruje nějaká Y'1k9?"

"Ideelictkol Z toho si někdo staví vilu. Mofná ani ne u nt.a, 5le
rli kolik& rukema to projde•••"

Josef, důchodce: "S tín-. nechci nic mt. Po o^^šeóeaé.tén:. roce
jsem se dlouho pracně ažil nereeeovet ns jekákoli politické aktivity."
" Tohle přece ne ni žédná politická akce. Ji bych vifil.a, že lidi'
doktonou strach podepsat fádoat, eby někdo odstoupili Ale ťcble jen ^bi,jí
pfirc^ný prno na li-.ot.^

"Charte htJil.a dokonce Úetsvu, pamatuješ?"
" Ale v!dyt tedy to je Úředně povolecy •vaz. Mť noji hlavičku,

adrese, prmo vyaévet noje tiaky^^"

''A Džezové sekce neměla?"

Iveta, •ýtva^nice: "Moc se stydí., &le ji

5tracr.. Leto^ jaea

podépasle ten ejezdoyj diakuen! příspěvek mladých Y$lv8rnílw1 a pak jaem
celý noci neapela, kcyl se koles toho začalo děl&t dusno, ziištcvnt. kde je

kdo, některý liai byli volení.„ "

Ivana. reclaktorka: •Já teky v^lhám^^n slo-.áci by to pro nú t^^
neadElali^^
Petr, apiaovetel: "Jé byc:l to moc rád podepeal, ale mám • Praa

•líbený byt. 11
"A to vadí?"
"Od primátora.^

111
•to • !•
*Bratialn8lq prl^tor cy to pf-ece ao.d. r.ase:uuu &.a'folaků^hlle mů!u
o tm nepe^t fejeton do Tvorby^^

Jestlipak by •.^^epaal aa,oň ten nej fejeton. ^ebo ai takoYOQ
jiatbtu, : !e ft4n1 z primitor! T-verbu nečte?" .;.he hlavn.1 Jiatotou
•pii bude,

.-.J-

ty mu tG t^ r..evull. Ale ^^tal by tú l&os^m cr.lapcea.

k'ter$ uděl.511 ttoz: n 6alo.

7sg sž jBEg to pfttedli

Oetetni s téhln ekup1n,y 1aá= Mksli d!vudy ve

;:oóo'bI.li,. ""edmi ^^-

rudkU :i EJle nechávk:. ai Úplně r.a ko."lec• Jiřino, •t^wí tyzič"i.^ •Jfcr-11

sále!:itoeti n.při.19:;ncu, Jiřinou

pro cy oat^td. 'bllt .etk^^ sc
vylétané loacovfcls bríza.

•Tohle pN« nent ^&nej vf^^^ ^rosá! tě, kde je BJ."8tielnaT To

ae nlie pt^ee mt$kt.^ Je ne

n,

m

dogf'e vidft 1 al;Aet • úlaau, ie 1

jak pi ta1ýcb • QorťlnE ;,ocb.Ybe^cl:. výroků ee aopotót:!. A

u ae no

etyti. w ••• co ai Qaleji, te tím dokáloul! Tg p!-ece ^^i ^^jít aller&,
p!-ea $nD!=avr.y. Kono Qalit, f.e tohle ^•J^á'-?? Kc,og ..ej^iat wjaka
tlalns, de, t.obo ae Ynb.-c ne:áchaJ, to r-...aeú, ad. oabře CcpllÓnout.^^

Musela j^n j! Met:
•Jé ut Ji& tc podepsai5.^
Jifina prc

r..edé7nc něco udilnl&, před tý:na11 jaocrt jí pf'ir.eza

lla>eY vína, a2 bu4e ča, £• spolu po„C!:íme. "Vezd. si tu flnAr.u e aebcn,
oóne& ai Ji d^£, • ti.ti d. 8 tá Uwo!itr.ýai děsez ve tvéři.
„Mo!i.l aaU prrnOu,al.1š!m najednou aebe a^^, protoit " tc ^^!ll
Jnzt jamp pochod.la, =-e tahle 1aeJt akce ^&r opravdu
Ale tu
ltbn a1 nech, ta je přece pro tebe,

J' ?fijós.:

nikey j112Q...';

T^^ ae ve ani zků^lo nlco l^wt. Za .H.rkou, biolo!kou, Ja--. ul
nešla. Mt Jet v pMštá roce na" etál óo Cle^tl^atJOu.

ji prý •tčln eb-

cházel, dt-val prednoet str^^^ln. :entclnct ae to podatilo • Jé jí to
IIOc pi"eju^^

.
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Ze .:1rkcu, cnirurgex, jse^ nešla teey. Už léta mt obt.ť.Jenou docentskou

prt.ct., ale jekc neetrimik marrií !ek, ne nebilitflcli^
•

i

£-.E vnlel jeden elcver-.skj přitel. Jrf dej&ký srat.r^ to pcsl&l óo i.a«t

aaert^.

^•ekTepilc el, že e tím "M t1e!e1 v;;tiac:!ct nepočítali. A. 1e je to

vyveOe z úr.>’.
'Iecl oc ;,r,f v Brat!.alsvl o%ivej:! 1 hlesy, te ty se s.ěly podniknout

represivní kro}Q ^xtl ectcrkn. 'Pocbybuju, že to ::.evinil teo s^omú- či ^^r::.iu.
Sekli Jsez ei, že už úcp!jcu zs nikýu.. Nechci Evyn p-řáte^lwn n855ZOV^t
vyetrešené pctledy, nechci jim Inputcvat pocit viey. U! co toho nebuau

niknno r-.s::.áčet.,.rTobona, óc čehoí'l Copak u! je to opr&vdc takové r.r..in5XTl,

entit r.shl&e mluvit o tec., žt ee nechci začuait7

:o ec tc

st1:lci? A kóo to z r^ udl-lal'i Vž^t urrzi tyQ ptfteli

e

nebyl ad. jeden

e

ttch 1:.laai cky epctřetmí^, • tedJ s;,otře'bcveteli^di. lidi,

cc ae óchroYOlnř vz.4ali R.Cfnc;st1 oofilet ee na epoi.eěenaké tyorpf. Co Jsou

to vleetn? t, prné bodnoty, kte^ jsne se roú.ioCli vycněvatl A prcč se
etále nr.vzlje:: ujištujer;(;, ze. r.6' o n, oprsvou Joe? kcy! to ze nés vyjooH

někdo jluý, r.,fedévme s1 e nsdrjí kus potištěnéhc- papíru z ruk.Y óo r.ikj.
DoYedene Be v hledišti zrr^kt ne prevjcl. nístecb a, vdfčnt %.6tleskat. A p&k

téQ dcn€-fie::ae trpěllvt čeicet, key ee n& nt. niikóo druhf kox.ečr.ě ro:pc-em
• něcc pre nLri udili.

h}e pro! t:-y dělil. 5otTek^ &1 vy-nin % pstéti frontli v

Gi-

••dle, k'"te.reu sřed óegíti roey st^l.4 neše sulturs, •by poóepstli dck^ument
prct1 Cilartl, Jif leckdo sni neznel. A ;,očnik), i:óe Ji lidi zt&li, • prcto

ee MjdH'Y opili, nel ěll r.,odepaat. Jestli byl někde ^l^An pbijEnira
„
totii
i:. OorbačOYs Oo ^«^, •t mi na ti: tror.tu -.zpomene, tenkrát ja-e fJ1. ^»^dili

li.ln.

Dali jne nejrec, co T!ecru.o je mo!n4 a1 k ns:. áo,ollt. Skuteanoet,
U clkteH jne 1' ti trcnt* neetťll, ne tra bohulel nie nea.!ní^„
?otkbéal ne ullcich Ik.oláey. Ti c, ee určitc ;:,ode;,eal.1, att.le ae u.čí

e taa, !e !1.Yotní prostředí je ze vieho nejdúlezitěJ!í. l i.e Bretialeve je
nievní něstc SlcvanekE, tekli Je to i nes« véc.
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Tlía ale IIUsí člcnfk proJ!t 94 dob7, kq ' •• ua=! poóepait, 4^
dlY!le, l:C,, Jebo podpia uín. plctit^fiaJednou Till, le ai Deóok^ta \'Kat

nlcefc př-ft^ 1. Jw.aúa

J^

"lec^^ ob^^it 1

K £t.. b7 to bilo Oobri, obEtcect

^roti •obl •^^a

neli J^efu.iÍmu

tt^r.1

podpisu,

J111

!Mnou roli neNbraJe, roční atil doktc^rlq t CleTelamu Dab9

Tid!s u!

nff:( babllit^ct •••

Cl>ltOY111? To ul toia
t1t,

t■^

Yl^f-imT Froatf nec)ot,iu nebe nachc::1

J^c6na

b7 te o^praveu sěla bjH akce tak •m'be^x^^. *^robírá

Oaltich pfťtel • ana^f!a ae pochopit JeJIcb atce^^
František nebyl u d.nul,ýcb voleb, nejap!' ul Tí, & to ^pf-e^M.l.

A Pffel fekl

lem„

boapc6l něco laloYete^rébo o ko^msi z pf'eOeednictTe

S! atm, které1:11 ee to ocnee ^•••Zbynik tc a!l kcyel ho:ně ěpstná, ,a mg

6okonce o miato. Je!:0 lékei" se ^^il, ele ••• JIM.ra ulil& v ^.,.aeaéticil %:

letech ^d:.1m;1.

Tec!

p.-sc^e na Týz'^mmu, rterS pteóatnt'.Jt Jej! ^.'wotm

e!lc, 'prektier_r u! pfcE^^\.Je, cbtl: ::.a hy to dcro^d t. tojí ee n,ne ^^a,
kterf tomu Tt:^lcm:au ntpl'eJt^,^

•

*•

A ji ji^ ^ftjdu • nějakou Bratialnoat
:o jee^ s1. to vleetn, vzale £• roli? kužeké obckhlá jakc kastrujici
fene s l-.timoráal:s m? '7bszuje e :flaškou. VJ"hleOé'Yá:: alu^té

^roaz^telnE c Dko Jói 1

•

rte^^

lp^^^' '

dělá s nícb ne^^tick, uboi^^ u

o^bhtjlt, la J>'č^ o

nld^csá. Z 1ntellpnt0 OE^lá hl.12;>^^ s^ilea

Hmotní proetf-edí

Uei,

ryll.1^111 111 vastrú koberec...

báječnou 111 pM;,94L, !e prt.Yl tohle Je Jeáini TihlTiek cel.4

U

Vltlinř nýeb ^^^cb Jsem n mkonec OD.l::Yila. :hlácbolila je • op^^^al.a,

J111 Tis., ie ^d Jeou " daleko berli situ.c:1 i:ae!
^—sfeJal ^^l.cu dOYoll.t.

lfficl^dt y!n • Ti-.ee

Je

J te

J' •

ia 111 tHi ^podpi^

Tle^el'.me «Jt T^ina, aUia J^n a1 ta

tia Deobtl^^ct^^ Ale obéYáa ... le al

b1111oa n&ae ^an1.tf taJnl mntnTiait, zretele J..K ^»la Jejich »a^nía

•fcnH^d^
.

Ä, ka^

••
^úe

J^abl.

r

- •

^111r-p9al1 ^dic^bartB, ta)q u111lo^U ^^4^d

^^^níatí octli

aal1111.

^4re-.ubla4-. na 1141, k'teM

^san^lllm111... ^ZKaq k^liat prni " tito Nko^d nemM.-

t^^W • ner11^^^ ^u.retQ. ilér, je^miotl.1

,.=

V7I ko-^to e^ehAt.en D.dou^knout..
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•

.

^^na^MTet • zobe^dt. A kdo z nich Je Tlasinl dooprana, •pieoT^t^l,

alýchiila Jco^ obé.. ■ touhou zepocbybovst
'
. ■
J' ale neJco^ chartímím a zebanboTet jaea nikoho nechtěla. Jenoa
nechtěla UYěH t
J^ra nfcKž\)K, !e je to^ n^d 'Tiemi •I tak zU.
^Připouštím, ie a leckoho t Praze Jllll!e být určitá nechut ke Slo-

zpráva, že na Sloveneku ee něco po^hllule,

T^ákaa opra-.do-.á. Jen!e sua

yyvoláv&le u -Yiecb sympatie. A n^íc a1 z těcb uatrašeeycn tv^Při neóo-.edu
pfedstsvit, jak by právě tihle lióé ěmenem poóepiaovali třeba Litvínov.
A co te -.Obec ^^mené., veřejné cliakuse? Vždyt jde přece jen o tc,

aby mc i

otevřeně ze^dt "Yšec^b:gI hlas^. teOy i ty pochybcvsčné, 1 ty-

protl.

Ylaetně 1 to je kua etatečnosti, uniĚt si při^:m5t, že A:.é. člo'7ěk
strach. V tom případ! teti! nebudeme mít zapotřebí sbroužc!ovet si ar^^

menty, která jsou poO urOYm nsší inteligence a jimi! i jinů popirélle
•^d aebe, a apcjoTat ee tak ■ ně^}cya, •
vla11tni nechc4:!llle.Eo!ná 1 pro tohle je Boh^dl Brsbal tím nejSaštljším spiaoTatelem
aoučeené doby, třebaže byc^hom ne jeho místě všic^d naději viděli Vacu^l.ikE
Ale co jae pro to uděleli?
Koneckonc:d .,1, ••a se rczpa^^i podepsat p^lJ:lim jménem. Dokonce

Jwt přeheznal» i jména, pnoltó, • budil mi p^^dnuto, i poh^ln! ných
^^^ch. NejTÍc pak ae omloll'Yém kemeréóce, kte.n jaem tedy přiděala p^l.DoToua, ale člout'á, !e 1 cna b:Jde radEji fousatá ne! podepsaná.

_!1ngtc přea koncem

Se^ím^ • EYe11 ekleale • koakáae •• na ten akoro prám?Jý papir.
•stej:! Tdbec zato
.

tomhle poaí^let, •• fíkáa J'

’ ••Val.al k^wl z ^nanis^^y. li^ilada t^

«. '

A pak .al neMkae m.a.

po^kleala.• Porldá .i'Ya.

NAHLAS

/

/
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Neprešlo

jezy kovou

úpravou

m
jomne reagujú, najmll na fotoch^lickej báze.
Vznikajú tak nové škodliviny s toxickými karci
nogénnymi, mutagénnymi a teratogénnymi /ohrozu

jú plod v tele matky/ účinkami.
Boci situácia ovzdulia Slovenska

je

uspokojivá /Slovensko je na tretom miesta v E^urópe v znečisteáí ovzdulia na l obyvatela /5/, je
bratialavská situácia výrazne heršiai Bratislava
zaberá len ui o,a , úz^hra Slovenska, no v jej
ovzduší je a! 7,6 I celoslovenských ^lisi! S02 ,
a,, CO,4O,5I sírovodíka, 20, olova a 71,
sírouhlíka /6/.
vidíme na obr. l /7/ je v centrálnych

častiach Bratislavy prekraěovaná hygienická nor

ma sumárne viac ako desatnáaobne.

Zlá kvalita ovzdušia v Bratislava má svoj

KVALITA OVZDUŠIA BRATISLAVY

Ovzdušie, hoci tvorí základnú zlo!ku život
ného prostredia, je v CSSR značne znečistené.

Podia bilancie EHK OSN sme v znečistení ovzdušia
v prePočte na obyvateia na druhem mieste v Euró
pe /l/.Ovzdušie v Bratislava patrí k najznečistenejším v CSSR /2/. Na celom území mesta prekraču

jú najvyššiu povolenú koncentráciu /NPK/ tieto
látky:
oxid síričitý ;S02/: ovplyvňuje krvotvorbu,

drá!di sliznice, oči, spôsobuje chronické

ochorenie dýchacích ciest;
oxid uhoinatý /CO/: zhoršuje ochorenia srdca, tvor

bu hemoglobinu, zvyšuje únavo a toxicky pôso
bí na centrál. nervovú sústavo;
oxidy dusíka /NOX/: spôsobuje ochorenia dýchacích
ciest a srdca /cyanózu/, majú karcinogenné

vplyv na hygienické vlastnosti vody, pc5dy, Potravin, na stav drevín a zelena, na stav -teriálnycu ^^nOt /omietky, ltorózia ^^v a ^^./
a na zdravotný stav obyvatelstva, predovšetkltfm
mládeže, chorých a starých. Stručne sa dá ^pave-

dat, !e privletkých

najhoršie výsledky na Slovensku /rcvotvary,
srdeovocievne choroby, choroby dfchacieho systé
mu, alergické choroby, ata.; /8/

Ovzdulie v Bratislava záva!ne ohrozuje
zdravý !ivotBratislavčanov a je preto dOvodem nesPolcojnosti a Pocitu, !e ochrana zdravia občanov
nie je v našem meste prvoradou úlohou.

Je načase začat otvorene hiadat odPoved

na otázku, alco bohlo u nás príst k takémuto

stavu a najmi - alco situáciu v čo najkratšom čase
napravit.
v rámci 11D!nosti n,lho materiálu uvedie—
niekolko pozd^nx. k t^reo otázkam.

a/ Zdroje znečistenia

účinky;
Tuhý spád: podia pôvodu zasahuje dýchacie cesty,
srdce, imunitný aparát jkarcinogénne pôsobe

nie/ atď.;
Vo zvlášť znečistených oblastiach Bratislavy sa

ochoreniai:h • Jctoré súvisia

s vonkajlimi vpl^^dm prostredia, od Bratislava

Vfn^imočná situácia ovzdulia Bratislavy je

spôsobená najmi prítomnosťou velkých ch^drckých a petrochemických závodov. V určitom ob
dobí sa rozvoj týchto odvetví zdal byt vh^iným

prekračujú NPK i ďalších škodlivin najmi:

spôsobom alco zamestnať velký počet nízltokvalifltovaných prac. sil pri súčaanom zachovaní

Síroukhlík /CS2/: poškodzuje piúca a vyvoláva psy

Potrebnej miery zisku. Dnes je v Bratislava sú-

chické poruchy;
Sirovodík ;a2S;: nervový jed, spósobuje silné depre
sie, nespavost, zhoršenie pamltí a podporuje

arteriosklerózu;

stredenfch 50, celoslovenského chemického prie
myslu /9/.

Najvlčšim znečistovatelom je Slovnaft.
robnejšie sa mu venuj—e v kapitole PRl^SEL,
z jeho výrob Pochidza viac alco Polovica znečl-

Kovy a ich zlúčeniny: v ovzduší Bratislavy sa vy

atenia ovzdulia Bratislavy /10/.
Pravidelne je meraná len koncentrácia štyroch
škodlivin: SO,. popolček, co a NOX. Okrem nich
unikajú nemerané množatvá prch&vfch orq^mickfch
i pri nízkych expozíciách, ked'!e ich z tela nevy kyselin, ^^ovod:!tov, to^vov /Ni, V, Al, ZN, Ca,
lučujeme. Toxicky pôsobia najmK na pečeň, na ob Cr./ a sirovodík. Ill/ Náhodilé -ranie preu

skytujú najm! olovo, mangán, med', zinok, fluór,
organické zlúčeniny, kadmium. Sú to kumulatívne
jedy, tzn., te ich účinok sa po čase dostavuje

ličky, na krvetvorbu /Pb/, karcinogénne a mutagénne /Ni, Kd, Cr, Pb/.

Okrem uvedených látok obsahuje bratislavské ov
zdušie, celý rad ďalších. Hygienické štúdie ukazujú
/4/, ie mnohé z týchto látok v ovzduší vzájomne

kázalo v okolí Slovnaftu v 52, vzoriek prekro

čenie najvyiiej povolenej ltoncentrácie ^/tfPK/
sirovodíku /12/.
Calšie škodlivé látky unikajú v CBZJO: si
rovodík, sirouhlík, NOX, N^Cl, Cl, CL,, F,,

so,, so,

tnť.

a
Tieto 1ítky a ich zlúčeniny
poškodzujú zdravie pracujúcich v zívode a za
sahujú spolu 150 ^000 obyvatelcw Bratislavy /13/.
Najlkodllvejlla sú pravídzky vfroby viskozhvábo
v1í1cna, ^guaaírenskfch ^ýchlowaěhv, a^loch^likíli!., Netationu, Basacn-uiu, Burexu, dalej P^Ptaziny, antioxidanty a dallla. WísieCUty uniltajdcich lkodlivlo nie sú pre vedenla zívodu ta
jomstvom, ved niekolko deaiatolt pra^covn!.^re
napr. z prevídzky viskozcwábo ^hodvibu bolo bospi
talizcwanfch pre ^trvalá psycbická n^culenie
/s^^^od!.k/. Doterajl! postup v níprave l^kDdlivtch vpl^^ C^OT pri súču^» rute poliudaviek na vfrobu nea^^mje k zlep^hv^liu životn,bo prostredia. /14/ V'frobnf provr— podniku ne
rešpektuje
zíkomná požiadavky ^RYB. Zasta
venia výrob emitujdcich a^^Pod!k sa stála od
klad,, pričom jeho koncentrdcie v otel! zívodu
v e^kr^nch 20-nísobne prekraěujú HPlt /lS/.
O^w al^^aná zutavenie výroby
turtchlovaěa pne^^^ nu tane, al ^ua sa rozbobn^ výrobo
urýchlovaěa Sulfc^ak. Vfroba taltýchto Utok sa viade vo av^be sdstreduje do

neobývaných dz—i, resp. preníla na dodívatelov.
v CBZJO sa roz.hodil, !e výroba Sulfen^axu bude
v obj^n 10 ^000 ton roěne, tzn. !e bude najvli!Ua na svete. Vo výrobofch pláboch po^liku
napriek al^bom a uznesenia zostávajú vyao^rndpado,,' výroby /Basavrem, Burex/, n^hradeni^ Netationu výrobou ^utellcu n^eodstraňuje nebezpeěenie
zakorenia spoloěnou zlo!lcou techno16qie, dimetylchlórfosUtom. Vfrol:mf procn-am z^^na i výrobu
tzv. Ipecialit, ate napr. kyseliny antr^lilhvej
/rastr:Nf faktor/ a herbicidr:r,r II. 9enerície
/superúčinaá, aplikácia len 0,1 kq na l bo/.
Napriek z'-hrom
rastie vfrobo v CBZJO ka!dú
SRP cca o 30 ,. /16/
Iným vítnrm znečistovataiom r:r,rzdulia je
n. p. ^lolo-G^pon. Ide najmi o vysokotoxickt
krezol, dala;: fenoly, fo^rmaldehyd, ■et^pol,
acet6n, toluán, sirovodik, S02• Podla platného
—•rn'bo dz^tnábo plmu, podla Uznesenia vUdy
i!. 354/1983 a podla ^rnerelu pri—yslu •' byt
Kablo-G^ran v^liestnený z centrílnej —•take;
oblasti do ^^»bratislavakých lokalit. Premiest
nenie n—' byt nínle, pri út^lmovom procn-ame
podla ^lortizícla prevddzok do r. 2^000.
vlak nepredlo!il út^i->vý provrem, naopak pripra
vuje obn^OITU a rozširovanie výrob. /17/
Uletr^ime čitatela vyaendvania aallich zn—
ěistr:r,ratelov z oblasti pri—Yslu. Je ich spolu
86 /zákon 35/1967 Zb./ /U/
v centrálnych i!astiach aesta pod.1el iyt0111obilov@j dopravy, na znečisten! r:r,rzdulia dosahuje
al 80, lide o znečistenie z nizkych zdrojov
v uliciach • omedzenfm rozptylem —lail).
Ako je odkízaná, ú
karcino9,nne účinky, účinky
dfchaciu sústavu, na ^krvetvorbu a na centrílnu
nerv. sústavu. Na kri!ovat>tích aa prekrai!ujú NPk
v priblilne 80 , merani, priěom extrémne ^^poty

nla aú súčaánou —racou metddou zazn^^ívaná /19/.
Velkf ;e ^podiel e^nalítov z níkl^adne; dopravy
/tvor!. al to, pobybujdcich aa vozidiel/ a z auto
busOY
/vzrástol od r. 1970 o 225 1/. /20/
Cent^mi ;e zvUšt zata!ená, boci z^Mmi len l I plo
chy —•ta, aus! nia prechídzat 35 t vht)tfch jízd,
k^Ue Bratislava n^eú vybalovaná obchvaty a o^hr!n'
teaunikácie. /21/
I aalš!ch zdrojom znečistenia bratialavskábo
ovzdulia trebo F^Menút pralnoat. Spady, ^»rá
dos^aboVali v 70.
rolcoch e^tae ^^aoty, sa
4arilo zn!lit&
aaeran!
k pre^roěeniu sn
dnes pricbodza
33,4 I ^^emt. /22/. Vyaolti praš1110st amriai /okrem tuhfch udiU priemyslu a ener9etiltJ/ • c^oakteboa t^unajše; p^ty pri
jej veqetaodábo ^^tu. Prach sa dv!ba napjal na staveniskích, z davas^tovanfch pod na s!dllakích, zo
■—tisk, rozkopávok atd. lt pralnoati prispi.va n—
dostatoaí čistota mesta. Počet pra^^ni^^ Tech
nických slu!ieb KB ;e o 551 niH1 nel pnddpisuje
urbanistickf ^ukazhvate! /23/.

b/ ?a^ktory ovpl^yvňujode znečiatenie
ovzdulia
Priazn1vtm faktokoi je vetetnost bratialav
skábo reqidnu. I ud zvyšuje zata!enost ^radulia
prac^hem., zni!uje nebezpeěla vysokfch koncentríci!.
lkodliv!.n. No vietor nevanie stále. •Nebezpeaá aú
javy tepelnej inverzie, poěas ktorých sa zastav!.
pohyb vzduc^wfch vratiav. O^Mdz! sa vertikálny

roztpyl škodlivin.
. Pocbopitelne, pribúda
nie ^lisi! pokračuje, a tak pricnídza k prekrai!ovaniu NPlt lkodlivin v ovzdul!.. Inverzná situície
vzniltajú pred výc^hodom a po zípade sloka a ěaato
•• stabilita vzdu..:^novtch mís ^udrl! niekoiko
zbodlo al niekoiko od!.. /24/ Najmi v zorných aeliacocb •• na dz—! mesta vyskktujú situície,
pri ktorfch by aa mal vyhlasovat tzv.
poplach. /25/

vietor, ktorý rozhina ut9, neprloíaa
od Bratislavy vidy čistý vzduch. Z^amorenie
ovzdulia aa a6!e ^zv-fáit najmi pri j^^výcho^^rn
polien! /Slovnaft/ a aevernom prudan! /CUJO/.
Zneěistenie stúpa i pôsobenia tzv. tepelnábo
ostrova. Centom —sta je v z^i.me o niekoiko stupňcw teplejlie ne! okrajová ěasti a to sp6eobuje
najmi v noci a nadrí^nam lokí1nu te^^ckt cirku1áciu vzdulných •'• z okrajov, kde sú velk' zdro
je zneěistenia - od centra.
V lete sa škodliviny v ovzduš!. zlučujú poao^benúi si1nábo ultrafialovábo liarenia
Znei!istenie v Bratialave zniluje intenzitu dopadajúcebo slnei!náho liarenia al o 16' /28/.
Dopad ^amiaii, pro4^kovanfch bratialavskfm
pri—yalom, by aa 110bol zmiernit zvýienim ich
rozptylu. Nie je to rielenie ekoloqická, no zn!ia !enie hrozby havarijných ^»9ovfch situíci! je

naliehavá z hladiska ochrany zdravia a !ivotov
na dz—! • vyaokou hustotou obyvateiov, akfm
je Bratislava. Ziadúca výlka kominov je lSO 11.

4U

Pre po!iad&Vku letialca sú komíny editujúce Ilcodllviny hl!lie, 111&jú od 40 do 80 m /náletoví kudel
letislca/. /29/
Priaznivo by na lcvalitu ovadulia poaobila
zeleň a najmi stromy. Ich listie U doslova zázraad schopnost zachvtávat I^odliviny i prach.
Ho,
sa ^^rohnejlie rozvádsa v kapitole
o bratislavskaj zeleni, tejto zložke Uvotnáho
prostre^dia sa nav^wvala nilažitá pozo^rnost.
Ca^lkova možno z^hndt, !a k napriaahlvaj situácii

ovsduiia Bratisl^^ priapievajú viacerá ovpl^yvňujdce taktory, najmis ěuU 1nveran4 aituicie,
vysoxá hustota autemobilovej dopravy nev^bocmá lokaliaácia zneěiatujdcich zivo^w, po
žiadavka letiaka, vyaoki rozostav^anost a
seIwndirna pralnost a napokon n^edoatatok vzrutlej
zelene v najpostihnutejl!ch oblastiach auta.

iná

c/ Alt' aú parspelctivy?

P^rv'fm
k náprave by holo presná a
^^a1' /kontinuálne/ merenám úrovne zneěisteňia.
Vyb^udaVat Auromatickí. monito^rovaci ayatá zneěiatenl.a ovzdudia /^AJIISZO/ nariadila vláda
udnesenám 250/1978. Zaěiatok realizicie sa vlak
od^Qoval, pretože výstavba hola viuaná na nákup
zahr^^čných analyzito^rov. Naliahavost tejto úlohy
potvrdilo uznesenie vlády SSR ě. l00/1982 a dloha
aa stala súěutou 7. SRP.
Dokončenia aa oneskoruje, pretože ^AMSZO mus! byt
••
vybudovan4 len na báze tuzemských aúčiastok /30/.

Otázka priority spoloěeňských úloh sa nám
vynára i pri iných problámoch, alivisiacich
ao zneěisteňim ovzdulia Bratislavy. ltrajne neuapokojivá je doterajlia prax v paeňi plánu odatávky 1110rálne a technicky zastaralfch prevádzok. Be!ným javom je, !e zaatavenie prevádzky sa naplánu
je a potom dlho odkladá, priěom sa u! neinvestuje
do údržOy a ekoloqickfch zariadeňi prevádzky. Napr.
o zrulení prevádzky vialc.ózovej atriám sa rozhodlo

v r. 1957, no zruleňá hol& v skutočnoati až po
21 rokoch, v r. 1978. /31/. Pr^^estnenie a&ll!ch
lkodllvých prevádzok v CBZJD holo plánovaná
oka— ináho v Návrhu opatreni Kin. vfatavby a
techniky SSR ul v r. 1972 /32/. Návrhy pr^^estneňia r6znych prevádzok •• objavujd i v materiá
loch vlády ssa. Tu nachádz^M i rozhodnutám vlády
o premiestneňí Slovnaftu /z r. 1978/, premieatnenám závodov ^Jtablo a Gumon, •••
V akutoěnosti mnohá z dobrých predsavzat!
akoněia inaks Slovnaft dnes rozliruje prevádzku,
odstránenie únikov i1roúnl!ka z CBZJD •• odaaiuje za horizont r. 2^000, závod ^Jtablo presadzuja
vfatavbu novfch prevádzok v pčwod^ncm araáli,
oddaluje aa dobudovanie ^AMSZO ••• Uujmy výroby
prinálajú do mesta prevádzky nov'fch l^ltodlivfch
1átok s hrozl:)ou aallieho pol^Jcodzovania živ. proatredia.
Aj kad' voěi 70. rokem prillo k zn!ženiu emisi!
S02 a k poklesu sp4du tuhých ěastíc, celltová

znečiatenie ovzdušia Bratislavy má
v budúcnosti rást.,
Zneěistenie ovzdulia Bratislavy bude pri zachovani doterajlieho t—pa nápravy
rást.
Alt dnes dosahuje kuaulativne zneěisteňie v ceňtre
podi^ SBKO /1986/ až 13-náaobná pre^roěeňie nor
my, v roku 1995 bude dosahovat 15-náaobná pre^roěenie
/33/ Teňto treňd v nás l:)udi znepo
kojenie, demnlev—^ sa, !e a&llie odsliYanie daadnej zámeny poatoja k ochrana ovadulia - a ttm i
k ochrana zdravia oběanov - je nehntoe, a preto
v rozpore ao základními princi^^ nalej apoloěnosti.
d/ Náprava
Ha zlú situáciu bratialavsXáho ovzdulia upo
zorňoval za poaledná deaatroěia celt rad význ^^
ních vedeckfch kapacit z úatavov SAV, v^roroá hlaay sa ozývall z pracovisk hyqienikov, aociol6qov,
leká^rov, urbanistov • •• N^evyhovajdci ■tav ovzduiia
•• konltatoval prakticky vo vletk'fch materiáloch,
aúvisiacich s rozvojaa Bratislavy, ěi ul aú to
materiály ^NVB, vlády SSR, jej Predaednictva aleho
saarňá
pUny, VoleOná proqr—y a dl^odaW
ěi SRP plámy. ProOlematilca hola speminaná v Stov
kách novinových aleho ^odl:)ornfch ělánkov, v pr!spevkoch konferenci! a seminárov, pozo^rnoat jej
vanovala i TV a rozhlas.
V a&llom •• na základe vy^^notemia spomámanáho ^nožatva o^pornfch názorov pokúa^ime naznačit
niektorá ceaty k náprave a k zlepleniu situácie.
Nale uzávery 1i nenárokujd úplnoat a aú otvorená
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pre podnety a výhrady ^odl:)orni^re, vedúcich činiteiov i verejnosti.
A/ Urfch}eňa doOudovat Automatická meranie zne
ěistenia ovzdulia so sledovanim lirokej lkály
llcodliv.ťn.

B/ Zabezpečit použitie ^AMSZO aj ako výstra!náho a
requlaěnáho syatámu. S tým lúvisí po!iadavlta

zabezpečit po^xienky pre kaátkodoOá zniženám
zneěistenia v pr!padoch smoqovfch poplachov.
/SOi
C/ Znižit zneěistenie z pri—ysluz
a/ zastavenim zastaralých alel:)o trVale zneěistujúcich prevádzok, a to najmi:
l/ - v CBZJD odstavit výrobu vialózováho
^hc.dvábu
- odatavit výrobu ^qumirenakých c^emikáll!, peaticídov, a^roch^^káli!, MCPA a
infch prevádzok s toxickými
Neňanrádzat ich žiadnymi podoOnfmi.
Chystanú vjrobu Sulfenaxu pr^^eatnit.
Pri havári.1 by ohrozila až 200 ^000 oOyvateiov. /49/
2/ - v Slovnafte vyrielit úniky or9enoleptik z poinfch horákov /52/
- plynofikovat calú previdzku /53/
- odstavit zastaralá AVD III. a Paraf!nku I. A , nová l:)udovat na inej loka
lita.

- v Matadorke plynofikovat kotly a doG/ Znižovat zneěiatenie uplatnovanla ex1atuj\1c:ich
zákonov o poplatkoch.
rielit prevozy sypkých materiálov.
a/ Praatat • pr^axou, ua za zneěiatovania
Oěinne bránit Wůkoll aadz!, kriedy a
ovzdulia ^pocinilty odvádzajú lan pauáálau po
kaolinu.
kutu 100 Ítěa za tonu. Táto a^mia najall pri
4/ - v Závodoch technick4bo skla zastavit
^^ky olova. Zabezpečit plynofikáciu
toxických látkach n^yvsnihuje po&kodenia,
ktor4 ap6pobujú. V doterajlej praxi je i
• palivovej záltladne.
b/ Ot^^rn a postupným pr^^Htnanla celých
táto pokuta anulovaná
na dltlade vý^^nimk
pre závody, nachádzajúce sa v náletovom kuzávodov, ak icb poloha fyzicky omedzuje
leli. letiska /pralcticlty vietky c^heaú.ck4 pod
urbanistický rozvoj Bratislavy a rozvoj
niky/.
jaj fupkoi! ako blavn4ho •••ta alabo ak 1cb
b/ F^^dn4 proatri^edky z pok11t aa znaěistovanla
vplyv na životn4 proatredie je ^trvale a ^u^ovaduiia vyutit na zleplania !iv. proatradia,
nentne ne9at!vny,
na budovania bezpros^^^ábo rekr—čn4bo d- Pr^^eatnit podla platných UZnHen! Predz^aba pre deti z najpos^^anutajl!cb oblast!
Hdnictva v1'4y ssa závod n.p. ^ablo
a ^ud.
a n. p. GlmlOD
- Zutavit rut závodu Sl^ovnaft a zaěat znovu B/ Zlapiit info^^anost varejnosti o situácii
ovzdulia, o opatreniach, ktoré sa p^^ďkajú
• plfflom pramieatnenia,
to stanovilo
na zlaplenia 1 o preká!ltach, ^udr,
atoja
roz^hodnutla vlády SSR ě. 25/1978.
v cesta.
D/ Zn!žit zneěiatenia z a^^utaDobilovaj dopravy,
a to najallí
a/ Vylúěania nákladnej dopravy z
b/ Rozl!ran!II pel!ch zón a zón vyhradanfch len
pre ^MHD. Zavedená bicykl^ových trás.
S tým aúvia!: - budov^Ue zách^Ytných parkoSI^'l'UACIA ^^ATI^VNEBO ZNEČISTIA OVZDUŠIA ^TISLAVY
v!ak /poac^ud^^ch/ pri vatupoch do meata.
PODLA H^í SBMO 1986
c/ Dóaledne kontrolovat tec^Ucký stav vozi
diel z hiadiska emisie lkodli.vln - najlll
nákladných vozidiel a vozidzel ^MHD.
d/ ZaviHt výrobu bezol^rnadbo ^rnzinu - distrib^reat pra^dnostna v Bratislava.
e/ Zaěat • vývojom katalyzaěnfch zariaden!
pre nale typy vozidiel, vy^kvit kataly
zátor^ autobusy
i za cenu dovozu.
S/ Oalej znižovat úroveň aekundárnej pralnosti:
a/ Kolaudačným preberanim stavieb, apojanfm
s dokončená úpravy tarénu /ako je toau
napr. v Praha/.
b/ Dókla^wu kontrolou ěinnosti podnikov,
atarajúricb aa o ěistotu v —•ta. Zoaobnovat pokuty.
c/ Kontrolou a poati^^. necd^^dnanaj prainoatl
v prieatorocb podnikov, atavan!sk a pod.
3/

d/ Zvýlenia finaněnej odaany ^^^tn!kov pri aúčunom zintenz!vnen! icb kontroly.
?/ Znižovat značistenia ^ovsdulia 'ětnnfxi odluěova^ěm.1
a/ Dobudovat a aodernizovat odluěovaěe tak,
aby nebola žiadna toxická prevádzka bez odluěovaěa na ochranu ovzdulia. V pr!pade potraby zaobstarat dorazom.

b/ Oěinne kontrolovat pravádzkovania exiatuj\1c:icb odl. zariodan! a pr!padné pokuty
zoaobziovat. kontrolu pravádzat na n&dpodnikovej úr^^., za úěuni poal^»ov a varajnoati.
c/ Nepovoiovat výstavbu žiadnej ovzdulie zna-

čiatujúce; prevádzky.
d/ Očinne likvidovat zachyten4 tox1ck4 látky.
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vatela pripadá v CSSR z vyletrení rtg záta! 0,6

mSv ročne.
Zleplenie by mohlo prinieat pou!ívanie moder
ných neinvazívnych prístrojov, zvýlenie kvality

práce personálu obsluhujdceho rtg zariadenia a naj
ma uvá!livejlie vy!adovanie rtg vyletrení.
Sdčasná prax v Bratislave /rozaiable prevent!vne rtg vyletrenia, predpiaovanie rtg an^odk len pre
apreananie, či ubezpečenia aa o d1agn6ze/ je v roz

pore • odpordčani^^ Svetovej zdravotníckej organi
zácie /WHo/.
4. Dali.úl velkým zdrojom o!1aren1a populácie

ad pokusné jadrové výbuchy. V roku 1963 /pred skon
čením skdiok v ovzdul!/ bol v Eur6pe rádi^oaktívny

spád, ktorý zata!il každého obyvatele akvivalentnou
dávkou 0,14 mSv ročne. Ročná dávka po zákaze pokles
la a v roku 1980 bola 0,02 mSv ročne. Celkove aa z

RADIO^IVITA V !IVOTNOM PROSTREDÍ BRATISLAVY

Onelný Bratislavčan je, ako vlčlina ludstva,

jadrových pokusov v nalom organi^be ak^mmlovalo 4o
konca roku 1981 cca 4,5 mSv. T'to dávka tvor! vlak

len 10 I o!iarenia, ktoré cez prostredie a potravi'ny zasiahne v buddcnoati nás a nalich pot^akov.

zasahovaný prirodzenou 1 umelou rádioaktivitou.

/V rádioaktívnom spáde aa uplatňujd najmi. dlho!ijd-

Prirodzená rádioaktivita-Ao^^cké !iarenie, g^ama
žiarenie zuiského povrchu, hornin a ^od./ je na

ce rádioizotopy: tríciwn • polčasom rozpadu 12,3 ro

danej lokalite neovplyvnitelné. Spolu aa takto do
našich organizmov doatáva ročne cca l mSv /pozri

stroncium 90 • polčasom 27,7 rokov, ceziwn.137 •
polčaaom 30 rokov, jM 129 • polčasom 17 m.1ll6nov

pozn. 1/.
Omelá rádioaktivita - je spóaobená činnoatou člove

rokov, plut6n1um 238 • polčaaom 86,4 rokov a plut6nium 239 • polčaaom 24 000 rokov./ Vplyv sdčaaných

ka.

podz^emných výbuchov na rádioaktivitu pro!tredia

l. Pčsobenie platného radonu:
Uvolňuje sa zo stavebných materiálov /tehla,

kov, rádioakt!vny uhlík • polčaaom S 730 rokov,

nie je dostatočne známy a jeho rozsab ukáže a! bu-

ddcnost.

S. Vplyv jadrových zariaden! v priemysle, vo
panel, k^ameň,äkvárobetón/ pr^emenou rádia 226, Vplyv vede a tec^hnilte.
možno oslabit vhodným výberom stavebných materiálov .
v týchto oblaatiach aa dnes zdroje !iarenia
/resp. pouUvaním iných d^ruhov atavebných materiá
pou!ívajd v: hladin^beroch, huat^beroch, vlhk^beroch
lov/.
analyzátoroch, zariadeniach na —ranie ^^bky, prdVýberu stavebných materiálov má napomóct chya- den1a vzduchu, hmotnosti pódy, zariadeniach na g^amataná •Smernica pre zabezpečeni^ kontroly hladiny
pr!rodných rádionuklidov v stavebných materiálech

defektoakopiu materiálov, zariadenia na rádioterapiu
elektrónovd ^íkroakópiu a 1n,. Zdrojmi, ionizujdceho

pre bytovd výstavbu^. OOle!ité bude najmi. to, či
bude smernica dčsledne uplatňovaná a či budd kon

!iarenia mô!u byt tie! rtg analyzátory, hláaiče po-

trolné orgány vybavené náležitou -raciou techni
kou, ako 1 potrebnými práv^01DOcam.i. Ročný dávkový

ekvivalent ožiarenia z rádioizotopov atavebných
hmot sa ^odhaduje na cca l mSv,

!iarov a zariadenia na kontrolu bato!ín.
Najvlčl^a jadrovými zariadeniam.1 sd jadrové
reaktory. Ohrozenie tu pr^amení najmi. z odpadov ich
prevádzky a z havárií.
Pre Bratislavo je najbli!lím takýmto zariade

ných uhlím prichádza k uvolňovaniu rádionuklidov:

ním prevádzka jadrovej elektrá^be v Jaslovských Bohuniciach /cca 70 hm/. Pr1 havárii neatoja iíreniu

*°K,226Ro,228Ro, 210Pb, 21°PO, 232Th, 228Ih, 238U

aktívnych látok v ceste prírodné preXi!ky, lokalizá

2. v bl!zkoat1 energetických zdrojov vykurova

Kolektívny dávkový akvivalent z energetických zdro
jov /uhlie, plyn/ je cca 2000 mSv na l
za rok,
Vzhiadom na energetickd spotrebu Bratislavy /najmi.
priemyalu/ tejto otázke treba venovat zvýiend po
zornost.

cia je pre Bratislavu nepriaznivá vzhladom na prevlá
dajdce ve^^ a na aaer tokov /spád do OUnaja/, Ník

je tajomstvom, že prevádzka naiej p^rvaj jadrovej
elektrá^be nie je bez pordch a —nl!ch havárií /po -

zr1 napr. Práca 28.5.1987, hzpečnoat v jadr^ových
elaktrárňach/.

3. O!iarenie pri diagnoatike a liečen! zatatuZnepokojuje náa, !e verejnosti nie sd zn^áme
je populáciu zatial najviac zo vietkých ^umele ^Vytvo !iadne správy o opatreniach, ktoré sd v Bratialave
rených zdrojov !iarenie. Najvlčli podiel na tom mi. pripravené pre pr!pad vlčiej havárie v Jaslovských
rtg-diagnoatika. Pri be!nom an^ímk pidc dostáv^be
Bohuniciach. Táto možnost nie je taká nepravde^podob najmenej o,7 mSv. Pri kontrastnom vyietren! hrubé
ná, v odbornej tlač! sa odhaduje hrozba l kritickej
ho čreva je dávka a! 12,7 mSv. V ori^emere na l oby-
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aeroaolov, ktoré ^vypadávajd na z— z vlečky rádio
aktívnych plynov, z nich najlll& plutc5nium.
Plutónium je najtoxickejlia látka, akd pozná
—
•
Podia
niektorých ^^«rntkov je advialoat madzi
c/ Bratialavak'f ja^^vý reaktor
vzraatom rakovinových ochoran! pidc a —dzi rastom
Ohrozen1e zamorenia proatredia jahr^^ta reak
^bolatva plutónia v ovzdul!. 3e dokázané, Is ul
tora aa zú v Braúalave zvýlit výstavám lkolak4ho
jedna milidnd^ak 9%'^ra plutónia v dýboacích ceatách
reaktora v Mlynakej clllina. Ide o jadrový reaktor
11161s ^äaobit rakovinu a niekoiko kilogr^^w atač:!
Vll-1B s výkonom l MW. Z^mar ul dostal atavebné
lenie. V d'allom che^— a^račne upozo^tít na okolnoa- na u^^tktíe celej populácie Z^—.
Pri pevnýc;h odpadoch je probl^utická ich doti, ktor4 boli pri volbo lokality pre tento reak
prav&
cez —•to. Pr:!p^ac!M havária vozidla preprawtor z^M^^é.
jdceho ráclloaktívne látky by v uliciach —•ta mohla
1. Pri ochrana pred neUaddcin.pôaoboném
mat tragic:Jt4 Ualedky. ^His je tiel dorielen4, čo
reaktor& nie je v Mlynakej dolina aplnaM je^dna
• odpadom d^ovtedy, kým aa vybuduje regionálna úlozo zakladných ^^^enok ochrany - ochrana vzclla1i1te v ^oc^ovciach. ^rvoreným probl^^n zoatalo
lenoatou. Reaktor je situovaný do areálu vysokých
odatradw^tíe Jcvapalných odpadov. Hízkoaktí^vne kvalk6l, v o^^^u l km Uje cca 30 000 Iudí, v oltrupaln4 odpady majú byt ^vypdltan4 do verejnej kanali
hu 2 km aar 70 000 Iud:! vrátane koncentrácie ne
zácie - čo v liadnaa prípade nemolno povalovat za
mocničných zariaden! na Kr^azúroch.
rielenie.
2. Nevzalo aa do dvahy nabozpečie z^—traae5. Reaktor U o^bllledzenú Uvotnoat a po jej
nia. Braúalavaký región U Mizmicitu 6-7
uplynut:! bo treb& l^ryidovat. Celá maa!vna ■tavba
^podia závlzných predpiaov •• v lokaliUch a takou
aa atana rádioaktívnym odpadom. N'klady na likvidá
to Mizmicitou na^ad atavat jadrov4 reaktory.
ciu reaktor& ad cca 50 I n'kladov výatavby. v odiab.
Hrozba z^—tramania aa ^zv'fli v obdob! napdllých oblaaúach aa reaktor necháva na meate - vo
tania vodného diela v Géč:Otove, pr!padne i plávndtri —•ta vlak tak4to rielenie nepricbodza do dnovan4ho atupňa v ^akúaku nad Bratialavou /z^—travahy.
aenia aprevádzali napdlt^tíe Mdrl:! Achloaa v
uvedn4ho by
cheli upozornit, le pri
Grécku, Booverovej priehrady v Colorado, OSA, Jtoyvydan:! atavebn4ho pevoleni& na výatavbu lkolak4ho
na v Indii, Kar^ibe na Z^^wzi a Mdr!e na rieke
reaktora v Mlynakej dolins chýb&li:
Drac vo Francdzaku/. Vzhladom na uveden4 by ai vý1. ekologický rozboj vpl^ro prevádzky a likvidá
atavba reaktora vytadovala podrobný priea^kum ^podcie reaktora na livotn4 proatredie,
lolia /tektonick4 zlomy/ a nákladn4 protiaeiZlllic2. postup po skončen:! činnoati reaktora /nie je
k4 opatrenia, č!a by aa značne predralila. Príkla
atanovené, či bude d^111110ntovaný, zakonzervova
dom efekt!vnejlieho príatupu je premieatnenie vý
ný
a pod./,
stavby do MiZlllicky bezpečnej oblasti, ako sa sta
lo nedávno v ZSSR /Literat^urnaja Gazeta, 20.1.87
3. bozpečnoatn4 rozbory pre pr!pad jeho havárie
Podgor^odnikov M./.
/apôaob poatupu-evakuačný plán/,

havárie /^podla Poiaaonovho rozdelenia/ pri. súčaaných 394 reaktoroch n& 70 I pravde^podobnoat kaldých
5,4 rokov.

3. Pri voibo lokality aa neuvalovalo ao aynergickým dčitkom, ktorf vzniká pri akokoivak malých
^tíkoch liarenia v k^ombiMcii s balnými lkodlivinami v ovzdul!, vo vode a v p6de. z l^wrát6rnych
pokuaov ^vyplýva, le liarenie —n:! SO2 na oveia jedovatejl! so3, kyaličn:Oty dua!ka na kyaelinu duaičnd a uhlovod:Oty na jedovatý peroxiacetylnitrát
/PAN/. Práve v Bratialave, • jej na^Mrným z^111110ren!a lkodlivin^tí, ad preto akakoivek dávky rádioakúvity zvlált nabozpečné.
4. Lokalita nis je vho^dM ani vzhiadom na lik
vidáciu odpadov. Problém odpadu nis je uapokojivo
vyrielený nikde vo avete - o to manaj vo vndtri
veikého maata. Plynn4 odpady budú hrozbou, najmA
za nepriaznivých meteorologických ^^^enok /inver
zia, bola, dá!ď/ z nich najmA rádioaktívne vzácne
plyny a tr:!cium ktor4 nie je moln4 doatatočne dčinne zachytávat. Tieto látky aa via!u na genetický
aparát buniek, zvylujd nebozpečie mutáci! a dedič
ných polkoden:!. Okr— nich ad nebozpečené rádioak
tívne izotopy jMu, koncentrvjdce aa v lt!tnej !Iaze. Nebozpečen4 je tiel pôaobenie rádioaktívnych

4^

preané akonomick4 rozbory, ktoré by preukázali,
le predpokladaný apoločenaký pr!noa takto loka
lizovaného reaktor& nebude manl!, ne! náklady,
apojen4 s jeho výatavbou, ochranou a s opotreniami po akončen:! prevádzky.

Výatavbu jadrov4ho rekatora v Mlynakej dolins
preto ^ovaluj^— za nevhodnd. Táto lokalizácia nie
je v adlade • celoapoločenakými záujm^tr - vyhowje ■Md' len pohodliu dzkej akupiny ^^«rn:!kov.
OpozorAuj^—, !e pre výučbu ltudentov je molné po
ulit s1lllulačn4 zariadenie, ktor4 je nielen bozpečnajlie, ale i nep^omerne lacnejlie.
Na záver che^— zd6razn1t, !e aledovanie dro^na radiácie zakladných zloliek livotn4ho pros
tredia a potravin, nie je v Bratislava na !iaddcej
drovni. Napr:Otlad rádioaktívny odpad z nemocníc a
výak^umných datavov aa po zriadení /aby aplAal poliadavky vyhlálky MZda Min. ch^trck4ho pri—yalu
č. 34/63 Zb./, ^vyp'11ta do verejnej kanalizácie.
Kontrolu ii robia inltitdcie aamotn4.
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^NVB/. Velké straty boli i za hranicami rezervá

cie /Ramenné námestie, Jtollárovo nám. Feiglerov
dom na nám. SNP, na Októbrovom nám. a iné/

Obnova BJ sa oneslco^rovala za a^anáci^hi.
Inštitúcia MSPSOP vzniká až 16 rokov po vzniku
rezervácie, počas kterých sa v ob^uve vylconávali
len mal, opravy. Vý^^^u je Hrad. Ako podáva cen
né svedectvo kniha Janka Alexyho "Tam o!ila sláva\ proti likvidácii bratislavského Hradu bolo
nutné zorganizovat podpi^rvú akciu a nebyt zano-

vitosti Alexyho a prof. Piffla, Hrad by pravde

podobne dnes nestál.

Onealcorovanie ob^rvy /napr. P^^atkostav
Zilina obnovuje kúrie pri Rybárskom cechu u!
od r. 19701/ spolu s naopak priliš rýchlou

asanáciou zanechali svoje stopy. Menej viditel

né, no rovnako škodlivé je neodborné realizo

HISTORICI JADRO BRATISLAVY

vanie obnovy. Neraz obnova zotrela poi^boenli

pcvodné prvky a tak paradoxne dnes máme skutočne

pcvodné pamiatky v tfch častiach, které boli
málo obnovenli /napr. na Kapitulakej ul./. Pri

a/ Vznik SMPR
Historické jadrá miest /BJ/ sú súčasťou kul

túrneho bohatstva každého národa, sú dokladem

historickej kontinuity vývoja miest, estetického
a umeleckého prejavu jednotlivých historických
etáp, urbanistickej a architektonickej tvorby
mnohých genefácii
Z hladiska dochovanosti bratislavského BJ
možno konštatovat, že do skončenia 2. sv. vojny

BJ vrátane Podhradia je ešte stále urbanisticky
a hmotovo kompaktne zachované, s logickým pre
rastaná do okolitých častí mesta a so zabezpe
čenou základnou údržbou stavebného fondu.
Situácia sa zač!na nepriaznivo vyvijat

obnove sa omietky bežne odstraňovali bez lcon-

trolných sond, časté bolo zalievanie klenieb,
neodborné vymieňanie okien, nevbodne sa inšta
lovali ^úderné streiné okná- mizli detaily hist.
architektúry, do^ovli znaky, obrazy patrónov,
svojvolne sa menili priečelia ba i situovanie

okien /napr. Beblavého ul.Klobučnicka ul.,
Nálepkova ul.,
a in4/
b/ Súčasný stav HJ a jeho obnovy

Dá sa povedat, le neblahé tendencia a
chyby v hospodáreni s pamiatkami pretrvávajú.

Naaalej sa asanujú historické budovy, a to ne
raz i s vyn^^!m zo zoznamu štátom chránenfch

po II. sv. vojne /2/. Presun majetkoprávnych

/napr. v týchto dňoch boli odstrelenli budovy vy
budované vo vodnej prielcope - na Októbrovom ná-

vzťahov v oblasti historických objektov vyvolal

mesti. Desat rolcov chátrali, ich

dlhodobé zanedbávanie údržby. Neobnovujú sa ani

pou!ivali alco priestor pre politické transparen

inžinierske siete.
V roku 1954 bola čast územia BJ Bratislavy

ty. Pokračujú asanácie historických budov a cellcov m^ho HJ /napr. komplex Obchodnej ul., Vyse
kej ul./. Zdihavé dolcončovanie a velká rozosta

o rozlohe 46,5 ha vyhlásená za Státnu mestskú
pamiatlcovú rezerváciu. V úplnom rozpore s uve
denou skutočnostou sa zároveň začali pripravovat
a realizovat také zásahy do organizmu BJ,ktoré

vyústili do nasledujúcich velkoplolných asaná
cii:
- na západnom a juhozápadnom okraji rezervácie

sa do roku 1969, v priamej i nepriamej súvis

losti s výstavbou mosta SNP zlikvidovalo 49
historických objektov a v súvislosti s výstavbou
cestnej trasy k Miarovému nám. aalšich 75 histo

rických budov. Z kompaktnej, historicky cennej
zástavby Podhradia postupne zostalo lem nielcolko
solitérnych objektov.
Celkove za 33 rokov existencie pamiatkovej

fasády

sa

vanosť i dnes zmeniujú fond BJ' a ztrpčujú život
obyvatelom i návitevnílcom. V BJ alebo v jeho
kontaktnfch zónach sa buduje nevhodná architektú
ra /napr. budova Najvyššieho súdu, Múzea revol.
tradici!, podchod pod kláitorom kapucinov ii vy

nútil asanáciu kridla tejto p^^atky, areál SNR

poprie historickú siluetu mesta, nevhodne je lo
kalizovaná i stavba podz^aného archívu ata. ata./.
Podla Rozboru stavebno-technického stavu 11:>a
4 3 I budov BJ je v uspolcojivom stave.
Prichádza už k prvým s^ho-

volným zrúteniam /napr. kapitulská 6-8, Z^hočnicka 4, 6, Zelená 6, 10, Pugačevova ul. a iri.41/.

rezervácie prišla Bratislava o viac historických
objektov, než počas všetkých dovtedajšich vojen.
Okrem Podhradia zanikli komplexy na nábreH Du

Medzi hlavné pričiny zne^hodno^rvania itavebn4ho fondu patri dl^udobá absenci& syst^ematickej
^úríby. Polkodenou krytinou, porulenými dažaovfmi
zvodmi, poruchami v inltaláciách, narušenfmi

naja, Zámecká ulica a okolie, historická zástav
bo na vodnom vrchu, na Primaciálnom nám. /dnes

omietkami, po^dmokanim, hnijúd^imi odpa^^ v pivni
ciach, na pôjdoch a vo dvoroch nám každoročne

Vedenia ^podniku aa v probl^ÚIOch riadi letrat,viou celety lahliebo odporu, neprijima Jcvalifikoven4 nebdtkr vlutnfch ^torn!mv a ustupuje
tl^^® ruo^rtnfch alebo vplyvnfch oebbnfch zí-

111ll6ny a najd nenahraditain, a neotovitein4 kul..t^^b-hiitorick ^^taoty. Dali!& 1 kiděovfch lia1tuj\icich
o^^y ^ffa ■d in!inienau aiete, pri^» v pr!pade ^^^liaícií a1ninílna
^^—robnfch let& ■p6^ob1la, Ií
ich prnalní ěut !• na mnci ^rojej livo^tnoati a je potrebn' jej v^^na v celaa roa^ebu.
Pri
/b^adcrvenf 1895 al 1920/ vek,
materUl a veik, inkruztície pot^rub! ^p6^obujd
ntead ddr!bu terajliebo ro^odu,
^»rt b^U potřební ^^^t v celoa roa^ebu^..

uj^ov.

F^enaí ■itúcia o^^vy BJ je c^koalctari•tick4 poteliteintm zvflan!a pro^tri^^ov na ob^ovu /t^^Ar o 100 I oproti ^dudj SRP/. ^ko
aajd byt vyulitU? Uvebi^— 5 pr!ltladov
l/ Oprava Bradn,ho vrchu /^O llilidnov/. PotUěa
pr!^rodn4 a letaj1nínake bod.noty /nahridza ■tro•r trí^^^d, tadn prientoru bude n^arulenf
^VJ'lldtanflli batd^novfai a^drai, ^av11i ■a bnodtvo

PrwUdaj\ic:1 n!amtl^kovf pl^^^ud :,a ana^M
poruc^^t, • preto je polltupne ^DAbradsovenf
■tr^ednotl^^^a. Telefo^nuícia jí n^^^^jdca
a vo funvuj^^rn ■^tav ■a udrlu:,e len aa cenu
rastúcich neb^^ov. PrwUdajdci lok4^tf ap6ebb
vyk^^ania aa povaluje h vleobabne ^avy^^^jdci. Sa^ltulldí^rne eleletriclt4 ■dna ■d ce^lkovo p^^
■tírnut, a ^odd^tatne n^arulen4. Stav ^rcto
m^U.kíci! je I f^unka4bo, nanatickkbo 1 ltultdrno-hdtorickkbo hiadialta zv&ěla n^^^^ujudi.
Vyllieweden4 nabnstatky •• rield basmncepěne,
• tak čiut^w4 a ^avAri:,n, opravy ma^^mocujd
pro^tr^ba BJ.
c/ Ob^nova BJ
X zne^^mocoveniu objek^w BJ a lt zvyioveniu
níklatdov priapiwa aj neavlídnutt proces o^^vy.
1/ !nbaS rozbn^ovi^^!

c^^^fch • tecbnicltfch prvokov/. Vf^bavba
s1ilcvidu:,e arcbeologick, nílucw, ■ituície.
Pro:j«kty n^Mli prijat, ■dtatou, verejnosti
boli predlolen4 ^ko ^^^' vec.
2/ Archiv lm, Zavtertiízibo paUc, bpitulaltí
6-8 /92 llilld^w/. »-■pdvne di^loltaěn' roz^hodnutií priniealo vf^rub naj^^bntnejliebo
■trobn BJ.1 zrdtanií prednej ěaleti a a^^^in4

ko&^bodov^^e o postupe o^^vy BJ la!! na
vedeni ^»SOP a na pr!alul^noa ^^ona ^RYB. Doterajlia ě^rnolet tfchto inltitudi! neaokíaala dat
obnova BJ linkou mncepciu, ^oddalovalo ■a riele
nd tfch ^toh, letor, ■d takpovediac ^enej vidiet
/lenalliícia, o^^a dvorov a zadnfch tr^^uv, ••/.
Chýba ^Jtcapl^un proqr— obnovy, letorf majd in4
■lovenak4 hdtoriclt4 iadd ^deb^
N^^^rila ■a Uídto ^»rddícia a kon
trola dčut^zúmv obnovy /vylette mntrolnfch
dni •• prwítora ;• z^barant ■tUe len na tri
■tavt:,r - ko^^ova 6, R'1ep^ova 1b-21 a Jiříčko
va 9, letor, ■d penapelctivne urěen4 na repreaantaěn4 11ěaly pr^Utora, ^odboru kult^^
a pn
oběienia obrady. Operativní porady pna zabeapeě^Ua celkovej ob^novy ■d nedě^1nn,./

lenapokojiví je i aituicia MSPSOP, tarí je
kontrolór» 1 dveato^rom ■tavieb, priěoa jej •ěanolet je
^^bnten4 vflu=í ^podla vý^^dbov
inventonaaj ěín1nnollt1. NetoCUck, ělninnoa* MSPSOP
navy)^men4 z,kl^adn4 otúlty /novotvar - ko
pia - oriv1n,1/. Pri rea11a,ci,ch to ■p6enbuje
avo:,vo1n, interpnatícd a ub^^e p^^^fch atavebnfch, dravenfch i ^^^^ch prvmv.
Ponaí^V a alabf je v'fkon p^^a^kov,bo dosoru, f^^a veatora p—. at^mtlivoleti v^wc
ne^exiatu;^ Ienapokojiv4 je 1tíd^ovb-peraoní1ne aílemie NIPSOP. Pdca ■a jav! neatraktivna /nizko
Platy, aaU motnoat pre iniciativu o^dborn!^mv
nedoatatoín, tecbnick, vybavenie/, ěo veclie
k ^Uku ^odbornikov, k f^^nizícii a k zaoatívaniu
odboru.

srdt^U.e vndtornej ěuti paUca. Vf^tavba
podz^eanfch poen^hod! obrazuje ■tav okolitfch
b^^v, dl^hodobo omedzuje vyudivenie okolla,
doprava otrani o^brozuje domy na bpitulebej
ul., n1eltdajlia najtichJia ěaat Bratnal^^
•• ■tala ■tavenna^ltoa a dlbodobo ■tratila at■o«t,ru.
3/ Mdzeum ravoluěnfch tradici! /30 ll11i6^nov/.
^oitavba ^weebičn,bn charalcteru i ne1Jlveatiěnfch proebried^kov určených na obnovu BJ.
4/ Oplní ob^nova PrudcUlntho palíca /J.60 mill6^nov/. B.ealiiuje PJtZ Stetin /PU/. PaUc }•

v dob^rom tecbnic^ltolll anave, Potrebn4 opravy aa
dali realizovat poletupna v maltch bnve^tiěntch
objenoch.
5/ H'1epkova 19-21 • Jiríalcova 9 /66 milidnov/.
'l'ieto objekty, ^^tóbna alco Pr^1a&cií1ny palíc
aajd aldlit repruentícii. Ich representačn4
interi,ry •i vyliadajd vlěiií pro^trie^^ nel
calí obnova obje^^^.
Vo vletltfch wedenfch pr!kladoch mohla byt
uletraní znační čut prortried^w, ^»r4 ■a mohli
vrutit k obnova ^wtrijnfch objektov, kanallzície
• pod.Alt irít11111e proebriedlty, určen, na uveden,
■tavby, zieb^M, le tvoria 80 I z prostriedkov
napltnovenfch v tejto p&tročnici na obnovu BJI
'1'U a6ie vznikoút P0domni»( le zodpovedni č^d.teli& •• zauj^ujd o to, aby zveren4 proatriedlty
pre1Jlveatovali a nií aby ich vyu!ili na efelct!vnu
p^omoc p^^a^^rn v BJ. V roahodovacom procese
komentujú adtalí, verejn, diakuaií, chfba tie!
verejní mntrola prac. vf^ledkov ako apltní vaz
ba ros^bodov^^a.
2/ t^:i!5^'2Y^* .L2I!é2^:i!ktovL2iána^a
Ned6alednoat a chybnoat natupnfch dd^aj.ov
ziatovenfch len obhliadkovfm ■taveb^b-tecbnicltfm priea^^om, ap6aobuje omyly pr^^etan, do
projelctov. Necioatatoěn4 ebi vazby projektantov,
inveatorov a odborrov NV pri zoatavovan! plánov
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Slovnaft dosahuje 13 zamestnancov na l ha, pri
norme 30 zamestnancov na l ha. Automobilové zá
vody BAZ majd na lha 73,2 zamestnancov, pričom
no^rma pra aut^ubilový pri—ysel je 350 z^—stnancov na l ha.
Plochy extenzívne ^yn!ívané v priemyale

akútna chýbajd pri výstavbe —■ta. Celkove ■a
pri—ysel stal pre svoju rozlohu a pre vplyv

na kvalitu !ivotn4ho prostredia hlavným l^imitom
rozvoja Bratislavy.

Preferenci& pri—yalu nepriniesla ani splne
nie politických cieiov tzv. ^vyprofilovanie robot
níckeho charakteru Bratislavy. Ako ^vyplýva zo

štatistík, Bratislava je dnes —stom s najvyliím
podielom nevýrobných a a^hrnishrat!vnych pracov
níkov v CSSR. leh počet rastie, ^podia S—mého úz^tného plánu sa do r. 2010 má zvýšit o 25 670 za

PRIEMYSEL

mestnancov, čo vyvolá rast plOch kancelári! o
683 952 m2 • /Pre porovnanie - slu!by dnes z^aberajd 167 008 m2/•

a/ Priorita priemyslu

Ako motno vidiet z územných plánov a najmä

b/ Slovnaft

zo štatistických údajov o rozvoji Bratislavy po
II. svetovej vojne, vývoj priemysel.nej výroby

Je najvlčším závod0111 Bratislavy /7 841 zamest
nancov/. Priemerná mzda je 3 633,— Kčs. Podnik
vykazuje na území meata najvyšlí zisk. Na l zamest

mal prioritné postavenie. Hrubá priemyselná výro

nanca vyprodukuje cca 4krát viac, ne! je priemer

ba sa —dzi rolemi 1945-1985 zvýšila o 984,5 %.
Najvýraznejší'.vzrast zaznamenala chemická a petro

v bratislavakom priemyale. Voči odvetviu elektro
techniky vytvára na l zames^anca desatltrát vlčší

chemická výroba. Od roku 1948 do roku 1985 vzrást

zisk.

la o l 804,4 I.
Precenenie jednej z funkci! v organizme mesta

l. R&at

male za uplynulých 40 rokov celý rad ne!iadúcich
následkov:sposobilo zaostávanie nevýrobných odvet

Vznik našej najvlčšej rafinérky bol od začiat
ku charakterizovaný ^zmenami koncepci!, obchádzaním

ví, najmä: zdravotníctva, verejnej dopravy, sociál
nej starostlivosti, starostlivosti o zeleň, !ivot-

ekologických po!iadaviek a omylmi. Podia rozhodnu-

né proatredie a pamiatky, o sféru slu!ieb a v uspo
kojovaní záujmu o šport, rekreáciu a kultúrne vyti-

tie.
Uspokojivá však nie je ani situácia v samot
nej preferovanej oblasti. Výroba v Bratislava má

parodoxne najni!šiu pracovnd a kvalifikačnú nároč
nost /len 60% priemeru CSSR/.
Tento stav je zaiste ovplyvnený chemickým

ti& Ostrednej plánovacej kaniaie bol závod lokali
zovaný do Záblatia pri Trenčíne /14.4.1948/. Ked
sa na stavbo preinvestovalo 50 m1li6nov Kčs, došlo
k zmene koncepcie a určila sa nová lokalita, Vlčin
hrdlo, ktoré vtedy le!alo mimn liz^hra Bratislavy.
Lokalita je na záveternej strana mesta, čo bolo
z hiadiska vplyvu na ovzdušie sprá=^ a pri pláno

vanej kapacita 150 000 ton spracovávanej ropy za
rok, nemohlo byt pre ovzdušie Bratislavy vá!nou

priemyslom, který je typický nízkou pracovnou a
kvalifikačnou náročnostou. No zlé výsledky sd v
Bratialave napríklad v odvetví elektrotechnického
priemyslu, ktoré v pracovno-kvalifikačnej náročnos
ti zaostáva za priemerom CSSR o 27,. Výroba v Bra

hrozbou. Sdčastou projektu bola aj ochrana sp^odných
vod, k realizácii ktorej vlak nedoilo.
Xoncom roka 1954 bola výstavba zastavená a za

tislave má nízku úroveň finálnych prác, dokončuje
sa tu len 19, výrobkov, Ani další ukazovatel in

dobých zmlúv o dodávkach ropy zo ZSSR. Výroba v
Slovnafte sa začala 1.8.1957. V roku 1959 za!il pr-

tenzívnosti výroby - materiálová náročnost,nie je

vd veikli haváriu na kraku. O! predtým aa pri —inniach ziatili úniky ropných látek do spodných vOd.
Tieto alarmujúce nálezy však neboli nále!ite zazna
menávané v správach. Tak sa stalo, !e raatdce zne
čistenie v r. 1961 zasiahlo no^^ybudovaný II. zdroj

v Bratislava priaznivý: máme ju najvyššiu zo všet
kých krajov SSR. Nitšia ne! priemer je 1 úroveň

zhodnocovania materiálových vstupov.
Extenzívnost priemyslu sa najvlditeinejšie
prejavuje v náročnosti na plochu. Ze zastavaného
intravilánu mesta 7 102,8 ha tvoria priemyselné
areály i 157,8 ha. Veikoryso postavené závody
potom nedoaahujú po!iadavky normy pre počet za
mestnancov pripadajúcich na jednotku plochy.

riadenia zakonzeovované lcv6li neujasnenoati dodávek.
surovin. Pokračovalo sa a! r. 1956, po uzavret! dlho

pitnej vody v Podunajakých Biakupiciach, který bol
napokon úplne znehodnotaný v r. 1972, kedy bolo nut
né eelú vých^odnú čast —•ta zásobovat ciaternami.
Xa!dému bolo jasné, !e
priepustné podlo!ie, I

na ktorom je Slovnaft vybudovaný, nie je bariérou

pne cikajúce ropn4 lítky. V dobe hevírie II. vod.
n4ho zdroja bOlo ropn^^. lítlt^. zui^mutfch 18
a2 ^pod^:menfch hlodín rezarvoíru pitnfoh vod pod

Z hladlaka boddcej bezpolnosni Slovnaftu 1
infch prevídzok • havírijnfa r1zikoc, treba upozor
nit, ln - ako je iste znúae k^cmpetantnfa - Brat.isBratislavou.
lava leli v tektonickej oblaat.1, 6-6,5 •tupni ^HCS.
Kapacit.a apra^covív^ana ropy ^Mdzitfa stdpla
To je stu^peA, v ktoroc ul n^amolno •t.avat napr.
na 9 111li6nov ton roena. Bol to 60 níao^bOJt p6vodjadrou4 elelttrí^ne. Padla ^^odov ^oc!bornikov, tlane z—fllenej kapacity.
vlna by pri expl6zii plynov 9Ulových zíbobníkov bOla porovnateiú • tlelt^ovou vlnou j^&^mj
2. Vplyv na Z.P.
zbr^ane. Je preto nutn4 verejne vyavetlit, ako chce
Sl^^odt
^^odit riziko, plynúce z jeho prevídzok.
Sl^ovnaft aa at.al najvaeUa meěiatovate?oc
Pri
poele^dnca
veikoa po!iari v roku 1982 1ba
cwzdulia, ^podz^hnfch 1 ^^ch^ových ^ad v Bratis
ria^w
Obetavý
zí^ln poli^^ikdr zabdnil detoúlave a na celoa Sl^oven^ra.
cU
j^lnej
z
údrlt.
• Jeho vplyv ne ovzdulie je opí^auf v príalul4. Pokuay o úpravu
nej kapitole I. eaat.1. i..n r^^^voi
a^^^lnaiatych rokoch je u! Sl^^ft viei!a producent» meZíuj— centrílnych or9hndr o vplyv Sl^ovnafCiatenia ovzdulia ne! vletlty oatatn4 zívody, dopra tu na !ivotncl proatre4ie aa zae!na od ^^^inanfa
va 1 energetika. Je n!a d^odnea. Okr— bilencouauiMWÍII narladujdcik vfsha^ro eiati&y /1966/.
Z^novu to bOlo Sl^^odtu nariaden4 výnoa—
ných hnikov sírouadika a SO2 ^^kí dr^ovzdulia z
jeho prevídzok n^nerateln4 mnolatvo prchavých lnleanclho a ^vodn4ho hoa^podúatva v roku
1968, termín ukonCelliai r. 1972. tlzneaanie vl'dy
tok. llapríkla4, podla materiílov Slovch^nie, len
z uakladAcwacích nídrií ^^í r^lna 10 000 ton rop
e. 3/1973 ulo!ilo vybudovanie eiati&y • termínoc
r. 1977. Po roku ho Predaadníc^re vlídy SSR.predlných Ulovod!kcw.
lilo do konca roku 1978. S vfitav^ra eiati&y n
• Vplyv Sl^ovnaftu na ^povrchovd vodu ap6aobil,
le toky ^^ja 1 Mal4ho ^maja ad zaradení do IV.
zae&lo v Sl^^fte al v 6. pl.troenici. vlída zno
najhorlej triody eiitoty. Al do dobudovania Ciatie- vu uklod' nový te^^A, rok 1983 /uzn. a. 214/1976/.
ky ^/hola neriad^^ uzneaená vlídy CSSR z 15.6.
Ako vi^..., ěiati&a bola ukonC^^ al r. 1986.
1966, realizov^U vlak al po 20 rokoch/, unikalo
Rozvoj Sl^ovnaftu bol od zaCia^ro l^nitovenf nariado ^Dunaja 15 ton ropy denne, do Mal4ho ^Dunaja al
den1^ni datredných or9éov. tli pri vfatavbe bol
20 ton ropy denne.
urěenf ^^ínený lvmi.t: roene 1S0 000 ton ropy.
tlCinnoat e latiCky je uapokoj1ví, avlak ani
^Mrnf dz^rný p1'n z roku 1966 /achvílenf uzneneone nevyrieli celkoc problál zneCistovania ^^n!a vlídy a. 208/1966/ odCoval vo vých^odnej Caatl
chových vadí zoaUvajd ^^ky ni^^^lne 1 tony rop
vfitavbu • tfa, le Slovnaft bude poatupna
ných lítok de^ne.
pr^niaa^tnaný. lledodrlal aa. Infa ^podobným naria
dená bOlo uzne^mia federílnej vlídy a. 161/1972,
ktor,
rozvoj petrochem1ck4ho priemyalu v aratiala3. NebezpeCie havúie
^odmezuje. Naprielt vletlt^ra aa vtrobn4 dlohy
Doteraz a^»^inan4 vpl^yvy k^lninítu Sl^ovnaft
vidy uprednoatnili a Slovnaft aa rozvíjal praktic
na ■voje okolie ad aprie^vodnýai javmi. pri belnaj
ky nahatene.
prevídzha. llo n^eaolno vyldCit, be príde zlyhantm
Celkcwe aa na dzemí 2475 ha poatavilo 80 vý
techniky alebo Iodak4ho faktora k havúii. Lokílrobných celkov. Mnoh4 z nich ad ul preaUrnuté, a
ne havírik nie ad v Sl^^afte liadnou zriedkavoatak v roku 1978 avitla pra aratialavu n'dej, la
. tou, aUva ft, le pr1 nich zahynd z^—stnenci ale
dívno vpoc^^n4 pr^treatnenie Slovnaftu sa napokon
bo, !• príde k nadno^raatívnyn dnikoc lkodlivln.
predaa uakutoění. tlzneaanie PndHdníctva vlády
No je tu hrozba kataatrofy, ktord by aohla ap6aoSSR a. 25/1978 rozhodlo o poatupnoc pr^nieat.Aoven!
bit napr!klad ^expl6zia pnl^ových ní4rtí ^^apalnezívodu, ktorcl aalo ^podla ^amortizovania prevídzok,
ných plynov. Ich ropn»itne«^li je prihuatcl /nevytrvat do roku 2000. Jtal4' prevádzka sa mala pr^nieathovujdce ^Mlnfa bezpebostnfa bo^^»/. Sd tiel
nit al vtedy, kaď by ju bOlo potrební atavat zn<^^
pr!lil blízko obytnfa a^raroc. Pr1 akla4ovení atla1 vo Vlaoc hrdle. Príce na príprave novej lokality
eenfch plynov tak^j explozívnej aily ft ^vytaduje
vo Velkaj doline, julne od Nitry, n rozbehli. No,
ochromí p'^k, nej—nej 2 a. To aa v lokalite ne
11a?, uzneaanie 25/1978 bolo 14.1.1981 zruiíené
dalo dodrlat /kod aa poladovalo, boll ul vyatavencl
a proatriadky oddaní na premiestnenie Slovnaftu
blízke aídliakí/.
n previedli ne jeho obn^ra a rozšírenia /rozhod
Preto Slovnaft polladal o odhlas 1 polovifnfm
li nillln dodívky ropy zo ZSSR/. Zaěal n budovat
ocnrannfm páamoc i tfa, le aa vyboduje ochr^hnf
hydrokrak, ktorý rozbijená tallcých olejov doplní
val, ktorí by nifivd tlakovd vlnu odrazil nad
c^^jdci obj— pohonných ^Ml6t.
zástavbu.Val zo zrniny v patriěnej ytlke a h^rdbke
Začala aa výatavb& novej rozpdltadlovej parafínky,
by itíl 6S0 mil. xea. Táto
aa nauvolnila a na
čo pr1nea1e zvflenie výroby mazacích olejov. Roz
bezpeCnoitný val aa akoby zabudlo. Dnes, kod aa
pracovaný je 1 projekt na 1ntenzifikíciu výroby
vie, la v plíltoch guiových zásobníkov aa objavili
etylénoxidu, výatavb& výrobne. alkánov, zvýienie
.
mikrotrhliny, ia bezpefnoitná aituácia Slovnaftu
výroby polofdkaných aafaltov, polypropylénového
mua! povalovat za havarijnú.

kkoví

„

—•ta
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oleje, ^lcwllfenolu, nattalénu a dall!ch látok.
•
Ak aa za p^r,,1ch 17 rokOT vybudovali v Slovnafte zari&dezUa a atavby za 7,1 miliárd Jtea, bu
dúci rozvoj k^cabihatu ni^monuje ^mu 14 miliárd

čenakfch i akon^nických —chani^mov, je v Bratialave doetatok preaných informáci!, ^odborných pracov!ak i vedeckých lcapac!t. Z hladiaka !ivotného pros

Jtea. Vl^tavha •i ^ypdti tiet dalllb rodirovuúe
plochy Sl^^abtu /li^U aa dz^ake julne od Slov-

treb&s
- Rozl!rit zoa^naa závodov a prevádzok, ktor4 budd
pr^d.ea^tnen4 mimo Bratialavu.

tredia a ltVality !ivota v Bratialave, je zrejmá, I^

nov,

naftu na ^mxldce
pole CJUI^cwtch záaobn!kOT./
Tak aa alte zvfli lá^an plochy, ktorý je dne^

- Bez^^mienečne ^^at na dodr!iavan! lit^^ých

2 475 ha /aj • ocha^mým pá^^m, kde je zakázaná
akakolvek vfatavb&/. Je to plocha 2,57 krát vaeua
net celt ohaod Bratialava I., pri jeho pri^—rnej

proqr^^w a výatavbe prevádzok v DOVých loka
litách v tfch pr!padoch, ked o pr^^eatnení ul

bolo rozh^odnut4.

huatone by
na úz^^ Slo^^ďtu mohlo lit 143
tia!c obyvatelov.

- bo pr^nieatnenia prindtit znečiatujdce závody

akon^akckými poatihllli k technoloqickej cllaciplíc/ Rávrhy

ne, k vfatavbe a udrliavarúu odlučOTac!ch a čiitiacich zariadení a k hlad&niu vlaatných cieat,
ako zní!it ^raju lkodlivoat pro«trediu Brati«la-

Ra záver tohto nel1pln4ho opisu aituácie vfrobnej «Ury Bratialavy /mohli by
^podrobn^ opi^^
vat aituáciu v zá^vode, lctorý je drahým najvaeUm

vy.

znečiatOTatelom - CBZJD, dalej v Matadorke, ^wn-

- Vypracovat nový Generel pri—yalu, v ktor0111 sa
bwid odrá!at požiadavky —•ta na doatavbu centra,

lce, Jtable, SZTS a v dall!ch/, chceli by^M predo-

vleakým zdvihndt ^roj hlaa v —ne dnelnfch i bwi11-

na lizemné ^vyulitie neefektívne ^vyut!vaných pl6ch

cih obyvatelOT Bratialavy, za pr^nieat^anie Slovnaf-

pri—yNlných ^^^Akov, na zvflanlb hygienickej

tu.

kVality !ivotn4ho proatredia, ako i poliadavky,
které ao ^Hbou prinála pre«tavba sociálno—konomických —chani^mov. Nové pracovné príle!itoati
naplánovat vo «férach apracovauiakého a potravi-

OVed^oamj^— ■i, la kecf ■a dopuatilo dlhodobé
rozraatanie závodu, odporujdce pov^odným plán0111, iá-

—r0111 veddcich orgánov i poauukom ^odborn!kov, tat

-

ko je robit rázne rozh^odnuti&. Výroba Slo-.maftu je
vá!nou pololkou v produkcii Slovenaka, z^—atnáva
*
vyaokf počet zamea^ucov, ktorých pre ich nízku

nárakeho priemy«lu, priemyalu info^rmatiky a cel
kove vfroC. náročných na kValifikáciu a na ^vyu!ívanie exianujdcej vedeckej zákla^dna, najmä v gra

kvalifikáciu talko priamo pr.radit do inej vfrobnej oblaati. To vletlto vlak nič nanemení na «kutočno«ti, ta vplyv Sl^ovnaftu na nevyčí«litein4 h^odnoty podz^uých vod, prirodnín, ovzdulia a najmi zdra
via obyvateiov Brati«lavy, je a bwie negat!vny.
D6«ledné odatránenlb tohto vpl^yvu je nad nale tech-

vitácii novfch «ídliat, najmi Petr!alky. Jt takej
to pre«tavl:le je, ako vijeme, rad ^odborných podkla
dov a vytadujd ju i uzne«enia vládnych orgánov.

noloqick4 i ekonomické motnoati. Jtaldýa ^odklad0111
aa problém prehlbuje. N^molno čakať, kým pokuty

/aj midzinár^odn4, vecf ^podz^uý reze^rvoár pitnej
vody mienili vyplívat i ^ak^^nia a ^Kadari/, ekoloqick4 probláy alebo havária, ^zmenia vyčkávaciu
taktiku zod^^^drých prac^ovníkOT centrálnych orgá

nová.
Treb& tiel upozornit, !a pre hlavn, —«to Slo
venaka nlb je ukoané ^nadalej udr!iavat preferenciu

vfrobnej aféry - navyle, alt ide o vfrobu vyaokotonátnu, • n!zkym ^podielom pdce, • milou kValifikač
nou náročno«tou • • vyaokou miteriál^ovou «potrebou.
Je tie! ^nemyaliteiha, aby «— •• zaierili • tým,
la Brati«lava bud^ ^^ale «voju ekon^akckl1 pro«pori-

tu vykukovat ohrozovan!m idravia praoujdcich a vátnym poikodzovan!m 1ivotn4ho pro«tredia. Je to ^morálny •tav, který je v rozpore • proklamovanými ciel
' 11i č«^ apoločnoati. Nlb ziak a záuj— iávod04 rezor
tov alebo vpl^yvných jednotlivcov, ale zdravý a plnoh^odnotný rozvoj oaobno«ti mi byt jej cielom.

X t^OIIIU, aby aa Bratialava •tala «kutočne —• -

tom vyllej efekt!^moati a kvality, je potrebné uro

bit zodpovedné rozh^odnuti&. Ich celkový vfpočet a
poradie nedoká!^— urobit. ^^miev^ame ••• le k pre
chodu na intenz!vne hoa^podárenie a pre«tavbu spolo-

vy úradov a nadmeských inštitúcií, ktoré majú

okrem prac;matickej funkcie spravidla tie! re
prezentačnú funkciu. Pozorujeme snahu po no
vých dominantách, po zvláltnych konitrukciách,
po celoitátnych-prvenstvách v kvantffikovatel-

ných parametrech /napr. výlka/ ata. Tieto domi
nanty si vynucujú nadmernli investície, výstavbu
vo viacerých prípadoch sprevádzali aaanácie
hodnotných budov, vnucujú svojmu okoliu nepri

merané merítko ata., ata.
Druhá cesta vo výstavba Bratislavy viedla
ku vzniku rozsiahlych panelových obytných Itvrtí. Svoj vrchol tento druh výstavby dosiahol
v Petr!alke, kde máme najväčší stor panelových
bytoviek v essa.

b/ Petr!alka
VYSTAVBA

1. Šanca

Nová Petr!alka mela byt —stoai modernfm, plno
hodnotným pravobre!ným doplnením Bratislavy. Mala
a/ Tvorba —•ta

byt •základem socialistickej prestavby Bratislavy^

/M. Lajčiak/. Naiej generácii sa naskytla jedinečná

Bratislava a! do konca 19. storočia bola
mestom s velmi 111,10 dotknutou historickou štruk
túrou, s taialler verne zachovanou stredovekou
parceláciou, uličnou sietou i loqickým ohraniče

ním. Slohovým z—núi a modernizácii podliehali

mo!nost sústredit prostriedky, kapacity a invenciu
najtalentovanejlích Ideí a postavit nová mesto.

Tento čin sa mohol stat významným kultúrnym činom,
symbolom zralosti národa.

oboobia na druhá. Bratislava dovtedy rástla nie

2. Aká mohla byt.
Projekty Petr!alky sa nelili horúcou ihlou.
Bratislavský Národný výbor, v spolupráci s Otvarom
hlavnliho architekta /CHA/, vypísali v roku 1965

viac-—naj len fasády budov, pričom ich staveb
né jadrá sa prechovávali z jedného historického

cestou radikálneho nahrádzania starliho novým,

medzinárodnú súta!, ktorej sa zúčastnilo bozmála

ale cestou adaptácie jestvujúceho a postupným

dvesto súta!iacich. V roku 1967 vy^^notila porota

/aditívnym/ územným rastom.

84 návrhov. Hodnotilo sa najde to, ako sa súta!iacím podarilo, pri zachovaní jedinečných prírodných

Vfstavba mesta zodpovedala zdrojem a prie
storovým mo!nostiam, jej smer bol ovplyvňovaný

podmienok Petr!alky /dunajské ramaná, llllnli lesy/,

výnosmi panovníkov o daniach, privilégiách, mýt

navrhnút mesto, které by malo metropolitný charak

nych či trhových právach a pod.

ter, organicky sa viazalo s Iavobre!ným, historickým

Zn^úie sú i priame územné rozhodnutím, napr.
výnos Márie Terlizie o zasypaní vodnej priekopy
a výstavbo za ňou.

centrem hlavnliho mesta a súčasne by poskytovalo

V období po zbúraní hradieb výstavba sledo

vala loqiku spojnic s blízkymi osa^^hi, ktoré

Bratislava postupne pohlcovala, boz toho, !e by’

sa menila ich funkčná či architektonická dispo:dcia. Tak vznikol zhruba dneiný obvod I.
Na počiatku tohoto storočia sa začíma stavat na plochách boz jaanej historickej osnovy,
a preto vznik' prvý requlačný plán Bratislavy

/1909, Paloczi,Súta! v roku 1929 prinála pásmový
plán mesta/
Po vzniku esa aa Bratislava prudko rozvíja,

doaahujú sa najvyllie indexY rastu obyvatelov.
Oallia •napa rozvoja nastáva po r. 1945.
Oz^tnli plány /1948, 1954/ i výsledky povojnovliho
rozvoja potvrdzujú, !e prioritný bol rozvoj
priemyslu. Po r. 1968 sa nová politicko-správna
úloho. Bratislavy stáva dovodom novej výstavby.
Oeje sa tak v dvoch účelom i podobou odlišných
rovinách. Jednak rastú nákladné a atypické budo

komfortné byty pre 60 ^000 Iudí. Návrhy a modely
odmenených prác boli vystavené. Petr!alskf konkurz
mel !ivý ohlas medmi odborní^hi i obč^^a. Pro
striedky mesovej komwúkácie suqerovali širokej ve
rejnosti obraz ideálneho mesta utopeného v zeleni,
rozvíjajúceho sa pozdI! romantických dunajských

ramien. Mesta postaveného z polyfunkčných, se^^
stačných, ale navzájem orqanicky prepojených
ltvrtí, kde by uprostred obytnfch ostrovov ltvora! osempbdla!ných stáli objekty komplexnej občian
skej vybavenosti. Kesta, ktoré by napriek idylic

kým obytným oázam melo i !ivú, velkomestskú chrbto
vú kost, orientovanú na bratislavský hrad i metro
politné, pridunajské centrum, nenásilne prepojené
s Bratislavou na Iavom brehu oun^ja. Mo, Petr!al-

ka, povadal si vtedy nejeden Bratislavčan. Tam

by som chcel raz bývat. Petr!alka na o^menenfch
maketách vyzerala naozaj ako •Benátky na Dunaji.^

1 '2..S

3. Alt' mala byt.
Vfsledky —dzin^^dnej sútate Ipeciálna komiaia zhrnula de aiedmych hlavnfch záaad, ktorí
mail byt pre budúci projekt závazné. K 1ch prmanérnu znmúu ••
vrát^iJN. Zatial toiko,le koncentrOvail eHnciu vietkého, čo by •— ai v Petr!alke !elall: dobré !ivotné proatredie, veikomeatakf duch, komplexné vybavenia, zachovanie
Iudakej mierky, charakteru krajiny, ata.
Prvf návrh na výatavbu Petr!alky /prm 150 ^000
obyvateiov/ vypracoval Um
/Inv. arch. Ste
ller/. 80 ^^«rnl^ov z r6znych ^odDo^ov tri roky
po a11ta!i predloUlo projekt novej Petr!a^9,
ktorf hol zaned^lho acbyálanf vUdou ssa. hoci
tým projekt nadeb^udol závaznt charakter, nereali
zoval sa.
Pre^Mine n^emo!no ^ínlyzovat zlofitú
oaobnfch a skupinových záuji^ro, ktorá viedla
napokon k tomu, !e aa kvailiný návrh
v aallom

A/ Urbanizmus Petr!allty

koncepcia bola,
ame uf spominall, urče
ná siedm^kt záaa^dami. Por^ovnajme ich so skutočnoatous
Po!iadavkes 1/ Potreba d0siahnut d.zky vztah
-=1 Iavobretntm
a jeho rozl!renín na pra
vom brehu v Petr!alke.
Vfsledoks Pravobre!né —•to je, vzhiadom na
Bratislavu, izolovaným sidlom. Zo strany Brati
slavy p6sob1 Petr!alke ako 110no11tná, ^odmietavá
kra^dba. lla ^^bej strana iba z niektortch ••ktorov
Petr!a^Q mo!no dovidiet na siluetu bratislav
ského hradu, dominanty, letor, opticky 1 ^emocion'lne intevrube Mato.
Po!iadavkas 2/ Zachovat a zvýraznit kraji
nárske kvality d.z^ila.
Výaledok: krajinárske lcvallty Petr!alky
sa nezachovali. Stavbárske velkovýroba uletrila
iba trosky pbyodnej zelene.
neakceptoval ani vo avojich neoddiskutovatelných
Po!iadavke: 3/ Rozvinl1t vodné toky ako zá
prinosoch. Plánovania Pekr!alky aa preniealo de
kladné prvky návrhu výstavby.
Stavoprojektu. Tu sa projektanti priapóaobili
Výsledek: Prirodzené vodné toky aa nestali
tzv. reálnym, zjednodulujúdín po!iadavkúi atazákladnýllli prvkami výstavby. Naopak: vlSUna póvebnej výroby. Stavoprojekt vypracoval len prov^dných dunajských r^xien zmizla pod návozllli
jektoW štúdiu /ma vyhotovenie projektu u! nebol
stavbárov. Cborvátske rameno, odtaté od prirodze
čas/ a podia tej aa r. 1973 začalo atavat. P^^
ného zdroja vody je skôr hn1jl1c1m, odpa^^mi
jektov, Itúdia aa v mnohom 111i1& od návrhu ^UBA a
zanelváreným kanálom, ako oaou vn11trosidliakovej,
od aiedlllych zásad, ^lttoré v r. 1967 stanovila kollli- rekreačnej zóny.
aia konkurzu. No ani tejto Itúdii napokon nebolo
Po!1adavke: 4/ Vyhnl1t aa strnulému, lineára11deni, aby aa z^hmoinila hodia predatáv avojich
n—u rieleniu, pr!lll zd6razňujúd—u monumen
tvorcov. v Stavourojekte bol funkciou hlavného
talitu na úkor prirodzenoati krajini a, ludakéj
in!iniera poverený In9. arch. Chovanec, ktorý pod
mierky.
tlakom pre ostrý neslihlas s postupnými kompromismi
Výsledek: Architekti sa sice čiastočne vyva
a ústupkami voči póvodným predatavúi odstúpil
rovali a^trnulému, lineárnemu rieieniu, ale ich
a napokon odišiel zo Stavoprojektu. Jeho nástup
z^hmotnené predstavy
.o invenčnejiom
ca, in9. arch. Talal, najoaurielanejl! stavitel
pôdorysnom uspariadan! zástavby
bratislavských s!dliak, v rozhovore pre časopis
budú pósobit chaoticky, pokým nebude dorieiený
Projekt hodnot! dnelnú podobu svojej Itúdie
dopravný syatém a doatatočne nápadité objekty
neradostne: konltatuje, !e predstavy projektantov
infraitruktúry, ulahčujúce ori.entáciu.Vysokopodla!ná zástavba a nedoatatok prirodných a funk
sa spiňajl1 len min1má1ne, !e slu!by a obc^hoci v
parteroch bytoviek sa nerealizujú v p6v^^^m rozsahu čných dominánt sp6sob1li, !e sa stratila tak ludská mierku , ako i prirodzenosť krajiny.
/zariadenia zll1čenej ^kolllpl^exnej
Po!iadavka: 5/ Potreba inte9rác1e vletkých
vybavenosti úplne vypadli z realizácie/.
vlělich
funkčných prv^av do •^hrno^ho celku.
Skála bytov je d.zka, architekti aú proti
Výsledokí
Petr!alka zatial nie je, a
výrobe slabi, chfbe eu i prostriedky na dotiahnu
ani
nemfiie
byt
homovánnym —stsktm celkom. Ob
tie detailov ••• termín je hlavntm zaklinadlom.
rovská s!dlisko funquje ako avlomerát jednotli
4. Alti je?
vých, f^unkčne neprepojenfch zón • nedostatoěnou a
V Petrtalke dnes, 14 ro^w po slávnostnom
nerovnomerne rozmiestnenou občianskou vybavenos
osadeni zá1t!adnáhn ^ltallleňa na núi. Hraničiarov ,
ťou.
býva cca 130 ^000 obyvatelov. Na plocbe 36 ko1 !ije
Potiadavka: 6/ Zachovat motnoat flexibility
viac ludi, net v pri^emernom slovenakom okresmi
zástavby aj v detailoch, aby ^H1 mo!ni zmeny.
řodla pol!tu obyvatelov je Petr!alka tretín najvll!Výsledok: O flexibilita záatavby, najml
11111 slovenaktm —atom /po Bratialave a koiiciach/.
v detailoch, nem6!e byt ani reči. Z tohto hiaho roku 2^000 sa má počet obyvatelov zvýlit na
diska nespiňa Petr!alka ani povodné predstavy
200 ^.
autorov realizovaného a dnes u! poriadne okliePetr!alka aa vlak nestala pravobre!ným —stom, iteného projektu.
je len velkým, monofunkl!ným a nepekným príveskom
Po!iadavka: 7/ vrcholne dOle!ité bude vytvoBratislavy. •za Petr!alku sa pomaly, ale isto han
ri t tak, !ivotnt! prostredie; aby obyvatelia,
bime" /K. Lajčiak/.
ako jednotlivci i členovia spoločnosti mali po-

• lt^

•••^tom
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rovnaxá ako inde. Meik' výatavba 1!1rt11!ky, vhtky pravobretná odpady aa vypdltajd baa l!iat^nia
do riexy.
Povrc^bvá vodyi Z pbv^lných •benito^ zoatall nivrhy napustit upoň CborvátrU r^^nc. :atlaI naprlel vyttvalf11 návr^boa ochran^úov 1 ^^»rn!lcov Die je rozhodnutá, ěi bude zavezená /dokonca
aa objavili dvahy zartavat ho bytov^^ú/, alebo
olivmná. Nepocboplteina aa ^^^od' doriehnia
b/ Bytv
pr^^dnfch ^^^ov!rk v aurovclach a v C^uňove,
a.a ohiadu na ^podobu projektu je ul dnea dirkuktorá ul ald!ia rekreácii óbyvateiov, najd Petr^tabiln', preeo aa Petihllc& rtavala pane^lovou
lalě&^DoV ZatlaI baz ^ddrlby, baz WC, baz prvej
tec^lmoldgiou. Je zo vie^tlefch najdrahlia /o 30 I
^pol, ata.
drahlia nal dna portavenf tr^ničncu tec^hllOlddiou
Hlu^hort pocbadza najd z dopravy. Pridávajd
Jmllbinovanou a Uatym bakó^noa/. Ja najMnaj varla••
lpeci!icxá
zbroje: zlá tvub^roizol&ěná vlutbilná. S—ur! byt ^ni najrýchlejlia, b^^vy
hoati
panelov,
dver! a bytových jadier dovoiujd
z Uateho batdnu ■a stavajd ^^nako rtchlo. Vel
na^daerná
pr»nlt»M,
DiIlku z vtt^v, z potrub!,
kou nevf^odou je núka prlebelná obaovltelnoat
zo
aub^lnfch
bytov
a
z ul!c.
a adaptahi^lnort panelovfch at&Vieb • na^^^na
vyaoká ener9etická n^oěhort pri ul!van!.
Kvalita potrlalrkých bytov je od začiatltu
terlna atalnort! a narpokojnorti náj^oan!^^. By
D/ 0bl!ianaka vybavenort
ty aa ^^^zdtvajd a onerkormnla a navyh ro záv^^di z ktorfch znaená ěart mí trvalf a neodstráni
:á1t1adná oběianaka vybavmnoat zaortáva za by
telnf charakter.O^baduje aa, Ia ltutnf —jital bytu tovou vtatavbou o zhruba dva roky. V ood^nioch
imrertuje cca 20 ^000 do odrtr^^wania závad, do vý- chýba cca jedna pltina predajnej plochy, elirtujdoi
^many tapiet, opr^^ notoricky netelllliacej ateny
fond je nerovnoi^^a rozlo!enf. Zemer^^moat
na balkón a pod. ^hoh! aa puatla do omubovania
v alulbách vykazuje plnenia normy na aotva polovi
bytového ;^^a, ktod z^^CTo neUoluje hyqienicltá
cu. Pra aad— alulieb z deai&tich si c^od! Petrnier^^atl od bytu, ^ni od bytov auredov. In! ••
lal^m na
breh D^unaja. %dalo by sa, Ia je
pokdlajd tvflit Kvalitu bytu tf^, Ia Ollietajd
to terén
stvorený pra a^a^ubú lniciat!vu
steny, vyleplujd ^ltuchynrk' vybavenia, ^VYllleňajú
r^—Hln!kov. No pr!sluiný odbor vydal pre o^^d
navkurná podl^^iny, atd. Byty teda .pricbadrajú
v. doteru len cca 50 licenci!.
ná;^ub!^tv draho, treba tiaI poznemmnat, Ia aj
Zdravotn!ctvo
batná nájomné je v Petrlalko zo vietkfch s!dlisk
Sad— petrlalakých dz^emných obvodov a 14
najvyllie. Po stránke dispoziěnáho rielenia sú
detrkfch ^ambul^wi! aa doěaane nachádza v by
byty relativná leplie, nel na 1nfch s!dlirkách
toch. Poěet lekúov pracujúcich v zdrav. atr—/vlělie kuchyne, neprechodná kdpelne/.
diakách ::la zatial dortaěujdci /170/. Nevy^^jdce
Nevhodne aú rieiená vatupná a spoloěná priestory
ad ^^nienky, v ktorých pracujdi ^ubulahcie rovna
domov, velakrát zal^amovaná chodbovi prieatory,
ko ako ěahátna. Chýba n^^cnica, atanica dchranprilil zlolitf priatup k bytna.
nej alu!by, atanica zdravotn!ckaj alulby, 1.Dternát
pre zdravotný peraonál a dallie zdravotnicke za
C/ Životná proatredia
riadenia.
Proatredia v okol! bytoviek zoattva dlho
Výatavba n—ocnice s poliklinikou ■a začala,
naupravená. /Ha rozdial od Prahy, kde NV vydáva
definitivne dobudovanie je viak reálne a!
kol&udaená roz^^nutia na byty al potom, kecl
v 10. pltroěnici.
je dolcioněmná dsirava okolia. / lledokoněená dsirava
Kultúrne zariadenia
olciolia aúvir! a pralnortou, ktorá v Petrlalke
Stará Petrlalka mala dve kin', hová ao aaprekraěuje hy9ienická hony. l^amorania priarnyd^uináaobnfa poětna obyvatelov má jedin' Dinulf
Hlnflli eah&U^ni je o nieeo ^W11a ne! v priemyrok otvorená kino v dnae ltultúry na Ovailti. 0kr—
aelnfch z6nach, kedle jeho zdroja lelia aillilDo P—
neho tu pracujd dva prov1z6rna kluby mUdaIa a
trtalku. Inaěná je vlak zatalehoat e^niU^tmi
D-klub mladej rodiny. To je viatko.
z auto110bi^lovej dopravy.
Spo^rt.oVi zariadenia sp!ňajli ho^rmatív na ll I.
Zeleň - p^^^' zeleň bola v obytnfch z6nach
Sltl^adba zariadmn! :ia nevhodn', mnohá sa nenacháal na malá vf^^^ .dsilne odatdnen'- Vfaa^ni novej
dzajd v Petrlallte ala v obciach Jarovce, aurovce
zápaa! s nadoatatkon vlahy, a nedortatol!nflli
a Cuň^ovo. Urbaniatický ^^ovatel pra lkolská tekapacit^ni :ahK-u a l!aato i a nezáujnci alebo
lovfchovná zariadania aa sp!ňa na 6 I. v neor9avandalatvoa naarilůlovanfch obyvatelov. Lutná
nlzovanej telovfchove sa doaahuje 8 I plochy polaleay ra nepremyslene vytinajd.
dovane::l no^rmou.pripomeňme, le doterajlia výstavba
Vodná zdroje ali dortatoěná ěo do Kvantity,
si vy!iadala likvidáciu znaěného rozsahu plóch
polial 1de o Kvalitu pitnej vody, je zhruba
telovýchovných zariadeni a objektov.

cit, Ia aa ich potrebá vyhovelo vhodne a obruotvo^rne.
Vfrl^edoki Ce^^e aolno ^bv^adat, Ia Petr!allc&
je v aúčar^nca rtava p^bvlzdrlna, v letorou aa
v6bec neuplatnili ^^.riou odpoz:uěená podnetf kon^^u. Obl!^nia —jd pocit, le aa ich potrebú n—
vy^bvelo.
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datr^ednej tlače • aaU!ch m&aovokcmullikal!ntch pro-

SkolY,

■trie^dkov ■polnčn' opatrenia, lctod podktatna zlep-

V roku 1990 bude v Petrlal>te 12 <000 det!
od l do 3 rolcov. Je to o po^lovicu viac,

lill nalu ■poluprícu a prakticky ,iplne odatrahill

pred-

v!dal dr^kabf projekt. Ukollite chfbajú a budd chf-

■p011^^11 aituíciu.^
Takíto postupy nerielia napriun1v11 ■ituíciu

bat jule. Dnu je ne^.utnaní tretina det!

občenov ale aitdciu zodpov^ednfch. Sitdcia pe^o-

/reqiat^wenfch je ^tůllu 1000) Uadokt!/.

lalky aa takto nevyrieli, a bude n&aalej ■talovat

^Odhad lk&lkí^^ a lkolnpov^rnfch ■a ^lnul

^noví

dVa a polnípobn^. Rlllliento 40 dat! na 1000) obyva-

telOY je v Petr!al>te 103 dat!. Pr^ lk&lkí^^ treba

adaptíciu obyvatelov na
proatredie. Neadaptovent Petrlalčan ■a v Petrlalke nec!t1 byt doma,

do roku 1990 poktavit U zariadani, ul doma ••

nezauj!lu.- •• o dltedobajlla abyialnaki, chce iat

vie, la najmanaj 20 bude chfbat.
Ukl^to' lkoly ■i* preplnení. V 27 tri^ednej l S

prel!. ^kc ale vyzerí ten, ktor1 ■a ^podobrotky-

na a^^nníte zod^edni ^^Sarill^ 40 tried.

••ba? ^kab potvrdzuje ^kabirickí akdaenoat, ltatla-

i^S

tilcyi čiaktkovf výak^umy - nepriazlliválu proatrediu

v ^roch 22-tri^ednych

pozlotlcy pwtupne adaptuje na proatredie okolo

na Bierutovej po 29

tried. •• • at!. inp^rcwizovení triedr ■a sriaau-

zodpovedí nepriun1ví, l!uto apoločenaky neliaddca

j,1 v ^kabinetoch, v druUních, na c^^kabích.

adaptíciai

V triedach ■edi na^kab^rmat!vny počet !ia^kov v ro

Paad^vna adaptícia - do telav!znej ulity vla^tn^ho

ku 1990 •• no^z:ma - ul upravení na petrlalakí

bYtu, do pochodila, ■poločenakej pasivity, apa

pomery - prekroč! o 2 ^00 lialcov, v r. 1995 do

tie. Stretnut! • po^lan^^ah aa z111!utll1l v m.1nul011

konca o 4

roku len jedan z 50 obyvatelov, disku^toval jedan

li^akov.

P^rcwiz6riua petrlalakfch Ik&l ■a ul začlna

z 500 Petrlalč^^re. ^batie počet neplatičcw níjom-

prejavovat • na pri:1^1-c!ch ■kúlkech na ■trecmí

níbo, v roku 1984

lkoly končia Petrlalč^Ua v konkurencii oktatnfch

tel platenf kaldf Itrníkty.

lkolí^w najhorlie.

Aqreaí^vna adaptícia - prejavuje aa v raate

zo

ltítnych bYtCW Petrlalky n—

nallty lpecificky petrlalakej, tzv. tiche:i: vykcíE/ Doprava

d^ule bYtcw,íut,lúpele, prepady a zníailnen1a.

80 , Petrlall!^^ de^na ceatuje na drudf breh

A v rute v^andalzmu, najal u m1ída1e /vo viace-

• nupit. Cearovallla potrv, 1 v budúcom ■torol!!,

rlch ^ukazovateloch na; horli& &ituícia v Bratiala-

iteaie oproti púv^odnfm predpokladom ■a v Petrlallte

ve, v SSll i v CSSll/.

pltina plÚlovanfcb pra^rcfcb mie^t. Sebazničujica adaptácia r prejavuje aa rastom rozDopravu pre —lákanie koiajovej z^abezpel!uje auto ^vodov, p^ycb6z, nauróz, a^lkoholizmu a nar^kaalúiie.

navybuduje

buaoví. Je drahí, znečlatuje ovadulie, je pomaU

V Petrlalke ■túpa počet ■amovr'ld, v aoko^nanfcb

a nevyla - nektač!. V lpičkích •• v i^karu^och

a^^rcaldácb je na p^^rn mieate v Bratislava,

tienni o 60, viac centujdcich ^kab prip111ta norma.

na Slovensku 1 v essa.

V Petrlallte, ^rtobna ^kab na infch addllakích,
nefunquje

C/ tr:vantitat!vny rut - dokedy? _

vertiltílna doprava. Zl 200 výta^w
Vf^tavba ^!dll^k, najmi Petrlalky, ná^ o mno-

1 petrlalakího bytov^bo drulatva /najvllčliebo v CSSa/

poučila. Jotami }• zrejmá, le priestor Bratám

tretina pri^ebe!ne nefunquja. OpravUov je dosta

je v^^nt pre b^udoV^mie 1111.llóncwáho vel-

alavy

tok, chfbaj11 vi&k nínradní ■111!iutky. Objavuj11 aa

lcomuta. D^^o, okolo ■ú p6iy ■ najvyllou kiollitou,

1!iern1. opravu-i výt.A^w.

vinice z najlepl!cb na Slovensku, cbrtnenf pr!rod-

ná celky, horaká ^1D&Slvy, veitok a Itátna branica.

F/ tudia Petrlalky

Po

Petr!all!an je l!lovek ludalty i občianalty vylcore-

-

vy^kúlall

ialolen1e —■ta

•na zelenej l^M^ a neuapell ■—. Petrlalke je

nený. A nie 1ba pretc, le je z vidieka. v altutočnokti výstavba panelových aidliak do znal!nej miery

len nocla1la^Ja:a,

prichyluje tfch bratialavčentv, ktortch •—• vy-

najvllčlou apUAou v essa. Probl6mr z tobo plyn11ce

híňa z aaanovantch bytov a novozalolent! rodiny.

nepri&sllivo určujú a najmi budú url!cwat /^kea do-

rut11 dnelná datl/ aituáciu celého —■ta. Dallie

Ul prví ■ocioloc:iickí vtzk\ay prlnienll zn—
pokojujúce vtaledky. Znační l!ut obyvatelcw prin

•r1chlenf a!dlkeki bez —■totvorntch f^^dmi!

znívala, ke byv^alli v Petrla^M povaluje za pro-

■11 prm Bratislavu ul ne^Maná.

viz6rium. lla vtak^^ch pracoval kolektiv

Po tretie - paradoime

USTAJlCBu do r. 1979. Potom tel poverent lntm1

problém, a to'an1.

a o aituícil v Petrla^M ■a n^ahe^to rielenia
začalo all!at. Tajomn!k

v Petrlalae JUDr. Ondrej

Tkíč pile ^lnulf rok do redakcie Pdce takftc vf-

n^^rielill bYtOYf

-■ po kVantitativne:I ■trÚllte.

la cca tridaat ro^CT ^kcapleimej b^^wej vtatavby
/rosunaj •

a panelovej/, •• v Bratám

■lav^ čaká na bYt najdlblke na S^^enaku, spočet

klad ^laanokti^ i •Aby nac!ale:l nedochídralo k l!utýmb^OT ob:tvanfch

a viacertmi. cenzcwtlll.1 domio-

upozorňovan1— na nedostatky Petrlalky, k ich dra

noatami ■a nepodarilo vtrune sn!lit • v Brati

matizovaniu, čo vytviralo nepriull1v11 ■ituiciu

slava :l^ ich dne^ 10,6 I /1/.

u nalich obl!anov, prijali •— po prerokovani
s predstavitelm1 Ca. rozhlasu, Cs. telev!z2e,
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zdrojov, Napr, v Bratislave Slovnaft. ročne odčerpá
va z podz^j vody len zariadenia. hydraulidkej
Svoj!m spoao^bom centrálne je hladisko ekonoclony 614 krát viac vody. ako je spotreba obyvatel
mick4. Ul dlhlí čaa manifestov^&M t,za o ekologistva, Odčerpávanie takýchto obj^^bv ^ody U vplyv
zácii ekon^^^y •a elte stád nespre^dmetnila do
ne zale! lavobrdia pod Branialavog. Alt by aa vy
9právania ekonaúckých ^^jektov. T^wr vleaky ná jadrila cene polltodených pr!r^dných syst^hov a mene
stroj korektí^vnej i preventívnej regulácie /vráta vody, iste by aa lt ar^Mntm. za pr^nies^tnenie Slovne nástrojov represívnych/ zlyhávajú kv61i-neefeknavftu pridal dali!.
tívn^ra hospodárskemu mechanizmo a rozlírenej pra
V tajto súvislosti stoj! za pozornost tiel ••
xi •výndniek^,
fakt, le návrh z'1tona o ltátnm. ^odnAltu n^emá vyjHCasto sa pokuta nerealizuje preto. lebo ju ne nené opatrenia, lttoré záväzne regulujú vztah výroby
potvrdí národný výbor, ktorý je rozbodujúcia orgált Uvotnému prostrediu-/na rozdiel od obdobného dnm. v celm. SY^t^M represia. V Bratialave napr.
ltona, prijatého nenedávno v ZSSR/.
rulí pokuty za znečistovanie ovzdulia u vietV r^i diskusie o podobe zákona, navrhuje—
kých podnikov, ktoré le!ia v náletovm. kuleli le
doplnit odst. 1/ paragr. Sl taktoi
tiska /vzhladm. na to, !e nem6lu mat vyllie komíny/
•0patr^aa, které podnik urobí na ochranu !i- !ial, sú to prakticky vietky znečiatujúce výrob
votného prostredra ausia plna odstr&Aovat negatív
né jednotky v Bratislave.
ne vpl^^ n!m ^£aoben4^.
Iný spósob, ako h podniky vyhýbali dopadu re
Dalej navrhuje doplnit paragr. 51 ltvrtým odst.
presívnych nástrojov, bolo zaradovanie pokút do plá taktoi
nu vlastných nákledov. Táto prax trVala al do minu
•Činnost ^odn^hr, lttorý nbe je achopný alebo
lého roku. Dodnes zostáva v platnosti prm jedného
ochotný plne odatránit negat!vna náaledky tvojej
z hlavných znečistovateiov ovzdulia-pre rezort ener výroby na !ivotné proatredie mO!e byt pozaatavená do
getiky.
vtedy, kým aa mo!noat negatívneho pôsobenia neodZa obzvlált nebezpečné ^waluj^M zlyhávanie
atráni^.
preventívnej ekonomickej regulácie v oblasti ochra
ny a tvorby !1votného prostredia. Niekolko d6vodov:
Sociologické súvisloati
1. Opt^ulizácia medzi úz^hoou tvorbou pros
triedkov na ochranu prostredia a medzi úz^emným poz,va!ntm problém» je, le doterajlí kvantitatívny
u!ívan!m týchto prostriedkov s^ doteraz neuplatňu
rozvoj mesta nie je sprtvádzant potrebnou kvali
je. v praxi by jej uplatnenie ^UIIIOlňovalo úzeniam s
tou, a to nielen vo vytváraní materiálnych pod
vyllou výrobou, realizovat pr^iJlleraný modiel zo avo- mienok, ale ani v adekvátnom /vychidujúccm
jich ziskov na nápravu následkov výroby na !ivotné
z potrieb u!ívatela/ riadení tohoto rozvoja a
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prostredie úz^tra.
2. Cenové vyjadrenia prírodných zdrojov je do
teraz v dvoch extrémoch. Vo vlčline lokalit im nbe
je priznávanL liadna cena. Prm závody, ktoré ich
^vyu!ívajú /auroviny, vzduch, vodu„^/ sú zadarmo,
a tak i •bezcenné^. V totálnej aplikácii to nebole
vhodn4, preto aa pristúpilo k vyhlaaovaniu chráne
ných úz—1, kde je prostrediu naopak, pripisovaná
•nekonečne veHá^ hodnota, resp. cene, Výrobe po
chopitelná čerpá z •bezcenných^ zdrojov, ceny icb
výrobkov nezachycu;d hodnotu prírodných zdrojov.
Prípadné pokuty za znečistovanie aa aut^omaticky
pr—ieta;ú do výrobných nákladov, t.j. do ceny výrob
ku. Plat! ich teda ■potrebitel a výrobca ndn je mo
tivovaný k efektívnej exploatácii pr!rodných zdro

v dosahovaní pozitívnych sociálnych výsledkov
tohoto rozvoja.
Vá!nym problémom je nerovnoválna skladba cbyvateiov v jednotlivých obvodoch.
Zvyiovanie počtu obyvatelov sa po roku 1980
týkalo talcmer výlučne Petrialky. V I. obvode
pokračoval dbytok obyvatelatva /od roku 1961
stratil 50 I obyvatelovi, V Bratislave preto
hrozia aociálne anomálie na drovni aociálnodemo9rafickej ltruktúry ••sta s dósledk^^
v obluti sociálnej atmosféry a kontroly.
Predpckladáme, le pri fo^rmovaní obytného pro- •
stredia aa nesledoval sociálny ciel vytvorit
nerovnovátne a ted& aociálnepatoloqickú, or9anizaěne ta!ko zvládnutelnú ltruktúru obyvatel
jov ani k ochrane prostredia,
stva, aká tu v ■kutoěnosti vznikla. Potem ale
3. Pri aúčaane; tvorbe cien nie je pre ^odni- ■6leae hovorit o !ivelnosti riadenia rozvoja
mesta.
ky ekonomicky zaujímavé ^vyu!ívanie druhotných auFormovanie sociálno-d^emo9raficktch charakteristik
rovín. Casto je výhodnejlie ^yviezt ich Ilko odpadr
je záva!ntm politickým rozhodnutia - ovplyvňu
leh nov4 apracovanbe vo výroba je toti! vidy o čoje ataoaféru, v akej lije celá pospolitost oběaai nákladnejlie, nel pou!itie ptvotnýdn anrovdn.
nov ■esta.
Vyu!ívanim druhotných surovín stúpajú podniku vý
Z komplexu dôsledkov chybných rozhodnut! v ria
robné náklady, čo postihu;e v hmotnej zainteresova dení rozvoja ••sta povaluj—e za najzávalnejlie
nosti vedenia.
posuny v hodnotách, postojoch a záujmoch BratiVcelku mo!nc zhrndt, le doterajlie ekonomické alavčanov.
Pokles záujmu o verejn4 veci vidno napr. na
nástroje nebránili, ba neraz priamo viedli k nadvývoji
dčasti Bratialavčanov na akcii •z^. Hoci
—rnému exploatovaniu, a! drancovaniu prírodných
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počet obyvateľov od r. 1975 vzrástol o cca 100 000.
dielo, vykonané v akciách •Z" pokleslo o 43
z

otwodov najv&člí pokles zazn^amenal II. obvod, ktor/ je najznečistenejlí a v ktorom !ije najviac robotnlkov /pekles o 71 1/.
Negatívne tendencia mo!no pozorovat i v takých
z'1tladných oblastiach, akou je vztah k svojmu zdra
viu.

skych/ —chanizmov v nalej spoločnosti.
Súčastou tohto úsilia musí byt aj vytváranie
^^mienok pre zvylov^mie a zefektívňovanie účasti
Bratislavčanov na riadení rozvoja Bratislavy.

Ptvrvým krokem by malo byt zlepčenie info^rmova-1
nosti občanov

Informácie

R&stie spotreba alkoholu. Oproti roku 1960 sa
v SSR zvýlila o 134 I. Za alkohol vydáv^ame 25 krát
viac, ne! za kultúrne potreby a o 13,9 I viac ako
napr. za maso. R&stie počet alkoholikov medzi m.lá-

Informačný systúa o !ivotnom prostredí pre

potreby (^»rn:Otov zaistuje v CSSR 19 špecializova
ných syst^émov a 9 odvetvových ltatist.!k. Jeho účin
nost je oslepená malou prepojenostou. Spoiahlivost
de!ou a medzi !enami. Zvyluje sa počet fajčiarov,
nie je uspokojivá, jednak pre nízku úroveň technic
počet predaných clgariet je 6,Sl kusov na osobu
a deň /nad 14 rokov/. od roku 1960 stúpol o 56,9 ,. kého vybaveni& /napr. —racie techniky/, jednak pre
subjektívne vplyvy /skresiovanie rezortných a podv Bratislave sa na jedn'11o obyvatele /nad
14 rokov/ročne predá cca 133 l piva, 36 l vína, 10 l nikových údajov/, jednak pre na^marné utajovanie.
Tieto nedostatky brzdia prácu ka!dého ^odborníka,
destilátov a 2 813 cigariet.
zaoberajúceho sa živctným prostredím Bratislavy.
Vrcholne znepokojivá je frekvenci& s^amovrá!d
Informačný systúi pre verejnost zabezpečuje
v Bratislava. V nalom -ste je najvyliia samovradenná i ^^«rná tlač a ostatné masmédiá. Casto sú
!ednost v CSSR. Vývoj za posledné roky bol takýto:
to vlak info^rmácie čiastkové, nejasné alebo dopl
V roku 1983 bolo v Bratislave o 100 \,viac s^amo-

vrá!d ne! je čs. prikúr, v roku 1984 o 53,6 I
viac a v roku 1985 o 84 I viac. Voči Prahe je
pomer ešte nepriaznivejší. V roku 19P5 bolo v Bra
tislave o 263, viac samovrá!d ne! v Prahe. Do
počtu bratislavských samovrá!d nie sú zahrnuté
samovra!dy cezpoľných, ktorí z róznach príčin
prjchádzajú ukOnčit svoj !ivot do Bratislavy.

Je ich pribli!ne rovnaký počet ako samovrahov

nené neopodstatnene optimistickými závejmi. Be!nou
praxou je nadmerné utajovanie, bagatelizovanie ne
priaznivých javov a objavujú sa i prípady zámerného
skresiovania informáci!.
Takýto postup neprospieva dóvere občanov ani

prest!!i nálho hlavného —sta. Obava, že publikova
ním nepríjemných skutočností utrpí povest Bratisla
vy, resp. CSSR v zahraničí, je neopodstatnená,

v Bratislave páchajú najčastejšie osoby v deká

vzhiadom na existujúce technické prostriedky moni-.
torovania stavu životného prostredia.1 vzhiadom na

de 30-40 rokov, zatlal čo v celoštátnom meradle

všeobecnú mieru poznania vývoja životného prostre

sú to osoby nad 55 rokov.

dia v eur6pskom priestore.
Zbytečné utajovanie podporuje vznik fám a brz

s ^trValým bydliskom v Bratislave. Samovra!du

Samovra!ednost v Bratislave ja alarmujúca
a je zarážajúce, že dosial neupozornila zodpo
vedných na mestskej 1 nadmestskaj úrovni na ži
votné podmienky v našom meste.
Vo výpočte negatívnych inpllkácií jestvujú
cich problémov spitých, či u! priamo, alebo ne
priamo s postupujúcou devastáciou nášho !ivotného prostredia, by sme mohli pokračovat aj da-

lej. Namiesto toho dodávame

, že príčinou väč

šiny uvedených ta!kostí je neadekvátny mechaniz
mus riadenia a plánovania. Sme si vedomí, že ide

o problúi nadregionálnej povahy. Preferenci& re

dí proces aktivizácie verejnosti 1 odborn!kov za

zlepšením situácie.
V novom spôsobe riadenia a aktivizovania ob
čanov, utajovanie skutočností, týkajúcich sa !ivotného prostredia, nemá miesto.
Naopak, bude potrebné vytvorit informačné ka

nály medzi expertmi, ktorí sa profesionálne zaobe

rajú problematikou životného prostredia, medzi

predstavitelmi sféry riadenia a medzi ostatnými
Bratislavčanmi. Zmyslom dial6gu, ktorého súčastou
má byt aj táto práca, nie je len hiadanie oblast!

zortných záujmov nad celospoločenskými, prebyro
kratizovaný riadiaci aparát, strata spltnej vlzby
medzi tými, čo riadia a tým.ii, ktorí aú riadení

mo!ného konsenzu, ale predovietkým spoločná identi
fikácia problémov, hiadanie ciest ich rieienia l

/vrátane neúčinnej spoločenskej kontroly/, nedos
tatečné podnecovanie a ^vyu!ívanie iniciatívy a tvo
rivých schopností ludí, vnútorná inkozistencia
plánov, uprednostňovanie lahko kvantifikovatelných
cieiov /stanovených prostredníctvom objemových u

mesta.

spoločná dčast na vlastnom rieiení problúiov nášho

kazovateľov/, oneskorené a nedostatočné reagovanie
na zmeny situácie, rozpory -dzi jednotlivými roz

hodnutiami a medzi cieimi,zakotvenými vo vieobecne
platných normách - to vietko sa odrá!a v stave

!ivotného prostredia.
S nádejou preto vítame iniciatívy, späté s
prestavbou společenských /a v tom najmä hospodár
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