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Komunisté - říkával už Julius Fučík jsou lidé zvláštního ražení. O tom, že měl
pravdu, se přesvědčili Češi a Slováci za 42
roků komunistické totality. A nejen
v Československu, také v ostatních ze
mích střední a východní Evropy, které
nyní nastoupily cestu demokratického vý
voje, se tito »lidé zvláštního ražení« za
psali na věčné časy do historie.
Nedávno se jeden z nejlepších znalců
východoevropských poměrů, Johann
Georg Reissmüller, zamýšlel v západoněmeckém deníku »Frankfurter Allgemeine
Zeitung« nad otázkou, kdy byl komunis
mus v zemích, jež ovládl, nejbarbarštější.
Jeho odpověď: Byla to padesátá léta.
Tehdy komunisté vyvraždili stovky demo
kratů, zavlekli tisíce lidí do věznic, statisí
ce robotovaly v »pracovních« táborech
pro »blaho« socialismu a komunismu —
oné zářné hvězdě zítřka.
Reissmüllerova úvaha se mně vybavila,
když jsem četl názor jednoho z vedoucích
představitelů Občanského fóra, J. Sokola,
který v rozhovoru s »Rudým právem«
prohlásil, že je nutno jinak vidět komunis
ty, kteří vstoupili do KSČ před 1968, a ty,
kteří se jimi staly po roce 1970. Sokol své
»dělítko« komunistů nespecifikoval. Kaž
dý si mohl sám vyvodit své závěry. Bylo
však jasné, že zřejmě chce udělat jakousi
pomyslnou čáru mezi komunisty roku
1968 a komunisty let husákovsko-jakešovské normalizace. Komunisté, kteří
»dělali« Pražské jaro 1968, byli zřejmě
pro J. Sokola »lepšimi« komunisty než
ti, kteří se v KSČ angažovali po okupaci
Československa armádami pěti států Var
šavské smlouvy v srpnu 1968.
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Je přímo obdivuhodné, jak oni »lidé
zvláštního ražení« do roku 1968 maskují
RUDOLF STRÖBINGER
svou činnost, jak se snaží svalit ze sebe
odpovědnost za zločiny, které byly napá
chány ve znamení rudé hvězdy. Je až
s podivem, že se zvedá takový rozruch
kolem otázky, zda mají být zveřejněna
jména zhruba 140.000 spolupracovníků
Státní bezpečnosti, když mnohdy v odpo
vědných funkcích ještě zůstávají ti, kteří
mají daleko větší odpovědnost za zločiny
minulosti. Jaký je rozdíl mezi místopřed
sedou Čs. svazu mládeže z padesátých let
a informátorem Bezpečnosti - který tuto
»činnost« musel mnohdy třeba činit z do
Jistě — údobí normalizace patří k nej nucení — a oním přesvědčeným komunis
temnějším v našich poválečných dějinách. tickým funkcionářem minulosti? Zbavuje
Ale — onou skutečnou dobou temna pro ho odpovědnosti to, že byl později vylou
český a slovenský národ byla léta po ko čen z KSČ?
Ne, žádný komunista - pokud není od
munistickém puči v únoru 1948 až po
počátek šedesátých let. Léta, která již povědný za zločiny proti lidskosti, za po
jmenovaný německý publicista považuje rušení lidských práv, občanských svobod by za své omyly neměl být vyřazen ze
za nejkrvavější.
Chtě nechtě se proto při čtení Sokolo společnosti. Měl by však učinit jedno: Ja
vých vývodů vnucuje myšlenka, že se ko prostý občan usilovat, aby útlé kvítko
nyní zřejmě mají »očistit« ti komunisté, demokracie v Československu zapustilo
kteří do roku 1968 vzorně plnili povin hluboké kořeny. Měl by odejít z funkcí,
nosti člena strany, od těch, kteří do KSČ nesedět jako žába na prameni toho no
vstupovali poté, co někteří z těch starých vého.
Bylo by ironií, kdyby se volal k odpo
byli z »avantgardy dělnické třídy« vylou
čeni. Má být zřejmě zapomenuto, že mno vědnosti ten drobný, maličký souputník zí z těch, kteří dnes hovoří o svých záslu a ti velcí, zodpovědní, kteří ze sebe rychle
hách na porážce totality v listopadu setřepali punc oněch »lidí zvláštního raže
1989, nesou spoluodpovědnost, že tato ní« , zůstali na svých místech.
Václav Havel nejednou vyzvedl skuteč
totalita u nás mohla být vůbec nastolena.
Neuvědomují si, že bez jejich účasti na nost, že nejdůležitější pro obnovu demo
komunistickém puči v roce 1948 by ne kracie v Československu je morální čisto
bylo vůbec třeba onoho legendami opře ta. Ale toto zjištění by mělo platit pro
každého...
®
deného Pražského jara 1968.

LIDÉ
ZVLÁŠTNÍHO
RAŽENÍ
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VLADIMÍR VALENTA

STŘEDNÍ EVROPA PODLE WILSONA NEBO HITLERA

REPUBLIKA PODLE MEČIARA?
»Hlásíme se k právu Čech být znovu
sjednocené se slovenskými bratry na Slo
vensku, kdysi částí našeho národního stá
tu, později urvané z našeho národního
těla a před padesáti roky včleněného do
uherského státu Maďarů, kteří se svým
nepopsatelným násilím a krutým útlakem
svých poddaných národností ztratili jaké
koli lidské právo vládnout komukoli vyjma sobě...« praví se v Deklaraci česko
slovenské nezávislosti ze dne 18. října
1918, kterou toho dne ve Washingtonu
zaslal T. G. Masaryk presidentu USA
Woodrovu Wilsonovi. Následující den pre
sident Wilson odeslal odpověď americké
vlády rakousko-uheřské vládě, v níž se
praví: »... President nemůže přijmout
pouhou ’autonomii’ těchto národů jako
základnu míru a musí žádat, aby tyto ná
rody, nikoli on, posoudily, jaké činy rakousko-uherské vlády uspokojí jejich aspi
race a jejich představu práv a údělu jako
členů rodiny národů.«
Že tato slova nebyla slovy do větru,
která dnes nemusí nikdo brát v úvahu, o
tom svědčí návštěva presidenta Bushe 17.
listopadu 1990 v Praze. Vrcholem jeho
projevu byla připomínka zásluhy presi
denta Wilsona na uspořádání střední
Evropy a založení Československé repu
bliky. Při této příležitosti předal president
Bush presidentu Havlovi vzácný dar: ori
ginál Deklarace nezávislosti Českosloven
ského státu podepsaný T. G. Masarykem.
V tu chvíli se Československu nemohlo
dostat vzácnějšího daru. Tímto darem
president Bush ujišťuje nás o platnosti
dohod, které byly T. G. Masarykem uči
něny jménem Čechů a Slováků před 72
roky a nenechává nikoho na pochybách,
že USA považují toto prohlášení za mezi
národně závazné pro obě strany.
Pochopitelně to není překvapením pro
toho, kdo vidí hlubší mezinárodní souvis
losti mezi tím, co se odehrálo před rokem
v listopadu 1989 v Československu a di
plomatickým vývojem ve vztazích mezi
USA a SSSR, kdy americká vláda s nebý
valou rozhodností ukončila všechny nejas
nosti okolo stalinského podvodu v Jaltě,
kterým byla uvržena střední Evropa do
sovětské smrtící náruče. Vůle národů se
z této náruče vymanit byla synchronisována s americkou vůlí učinit konec to
muto podvodu. A o rok později přilétá
americký president, aby učinil naprosté
jasno o tom, co a jak bylo myšleno.
Spojenci za první světové války jen
s váhavostí přistupovali na myšlenku roz
bití Rakouska-Uhérska a nakonec k tomu
došli jen za přispění především T. G. Ma
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saryka, který jim byl zárukou, že rozbití
Rakouska-Uherska nebude následováno
tím, co už tenkráte mělo jméno: »balkanisace«.
Dnes USA, zkušenější o to vše, co se
odehrálo za jejich účasti - a často proti
jejich vůli — pozorně sledují, co se děje
v Evropě, protože svou účastí v NATO
i svým úsilím ve studené válce se jen
utvrdily ve svém právu i odpovědnosti za
osud Evropy. Připomenutím zásluh presi
denta Wilsona o Československo president
Bush potvrdil soustavnost a důslednost
americké zahraniční politiky. A tím i naši
důvěru v československou státnost.
Je poučné se občas podívat na mapu
světa z jiného pohledu, než jsme zvyklí.
Pro Američany je to pohled z jedné, zá
padní, strany velkého atlantického rybní
ku, který se stal největším a nej frekvento
vanějším prostorem na světě.
Evropa, která leží na druhém břehu,
vypadá co do důležitosti trochu jinak, než
se zdá nám uprostřed Evropy: západní
Evropa je významným partnerem okolo
této vodní cesty, po které se sem a tam
dopravuje zboží, a nad ní ve vzduchu léta
jí přes oceán lidé. A nad nimi neustále
přes družice proudí komunikační signály
i rozhovory lidí důležitých i obyčejných
— atlantické společenství je skutečností,
které svým významem převyšuje, a bude
v budoucnu stále více převyšovat, důleži
tost společenství evropského i severoame
rického.
Od doby Wilsona a Masaryka se vytvo
řila nová civilisace a kultura, o níž lidé na
východ od Labe a Šumavy měli do nedáv
ná jen matné představy. A dodnes ji ještě
dost nezažili.
Československo, ležící na periferii této
západní Evropy, k níž se hlásí, zároveň
jedná, jako by tuto civilisaci nechtělo při
jmout. Hlásí se k ní jen s výhradami
vzniklými z jednostranného nedorozumění
o vlastní geopolitické, civilisační a kultur
ní posici. Připomíná mi to jednu exilovou
zkušenost: naše nově přišlé exulanty, kte
ří, jakmile se naučili pár anglických slov,
začali kritizovat anglickou gramatiku a di
vili se, že jejich angličtině, snoubené s čes
kou gramatikou, nikdo nerozumí.
Mluvím o potřebě uvědomit si, že žije
me v určitém řádu. Že nejsme jako stát na
světě sami.
Čtyřicet čtyři roky jsme si zkoušeli, co
to znamená být podřízen řádu z Kremlu.
Předtím šest let řádu z Berlína. Nyní se
vracíme na Západ, kde už dávno na to při
šli, že nemohou spolu žít, aniž by mohli
ignorovat jistá pravidla soužití. A jsou to

především Spojené státy, které mají zájem
na udržení této jednoty a pořádků.
V tomto roce západní státy prohlásily,
že vezmou Československo zpět mezi sebe.
Také na základě té jasné minulosti, kte
rou pro ně representuje oněch dvacet let
Masarykovy Československé republiky.
To jméno je pro ně naší nadějí. Na takové
jméno v západních bankách vám půjčí
i peníze. Je to doslova kapitál.
Nezdá se, že s tím kapitálem dobře za
cházíme.
V čele státu stojí čtyři vlády: dvě re
publikové, jedna federální a president se
svými poradci. Nejde jen o to, jak si roz
dělují své pravomoce, ani o to, že čtyři
ministři, nebo poradci, dělají to, co by
měl dělat jen jeden, ale především o to, že
umělá propast, kterou kdysi mezi českým
a slovenským národem vykopali Tiso a
Tuka s požehnáním Adolfa Hitlera, se stá
le více prohlubuje. A aktéry v této tragedii
nejsou hrdinové, kteří svými idejemi tvoří
nové činy, ale chudáci, které osud strhává
s sebou tam, kam nechtějí a kde ještě ne
dávno vůbec netušili, že by se mohli
octnout.
Jestliže se v prvém roce oživlé demo
kracie nejdříve nic nedělo proto, aby se
vybředlo z mizerie komunistického dědi
ctví, ale namísto toho se politicky speku
lovalo z povolaných nadělat vyvolené,
v následujícím půlroce se president a
všechny tři vlády zabývají problémy, kte
ré nikomu nepřidají na talíř ani o knedlík
víc.
Ovšem, jsou to důležité věci, ale ne ty
nej důležitější ve chvíli, kdy ještě stále do
lodi teče.
Nejen benzin stojí dnes podstatně víc
než před rokem. To všude na světě. Ale
i ten dolar a marka, které trpí stejným
zdražením, jsou pro československé obča
ny dražší, než byly před rokem. Stále se
ještě socialistické hospodářství se setrvač
ností - nebo lépe samotíží - valí z kopce
a nevěřím, že řeči ministra Klause je za
staví.
Pan Klaus dosud neukázal, že je scho
pen činu. Stal se předsedou největšího
politického hnutí a několik měsíců se
stále nic neměnilo. Nepřevzal ani větší
odpovědnost za stát, měl by být pověřen
funkcí ministerského předsedy a ponechá
vá politický vývoj a hlavní události ve stá
tě probíhat jako po stáru. Jeho hospodář
ská reforma přichází - přijde-li - zakleta
do ekonomické formule, která má praco
vat automaticky. To by mohlo snad uspo
kojit profesora ekonomie typu Miltona
Friedmana a ve státě, jehož ekonomický
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protislovenský. Nelze si tedy to vše vy
světlit a objasnit?
»Hlásíme se k právu Čech být znova
sjednocené se slovenskými bratry na Slo
vensku,« napsal T.G.Masaryk v říjnu
1918 a za pár měsíců šli čeští sokolové
a legionáři z Itálie bránit Slovensko proti
maďarskému bolševickému vpádu. Když
došlo k německému vpádu do Čech a na
Moravu, ukázali, jak chápat toto bratr
ství, ti, jejichž dědictvím se ohánějí i dneš
ní slovenští nacionalisté.
Je omylem si myslet, že cesta, kterou
se ubírá současný politický vývoj, je do
tud bezpečná, dokud u vesla jsou lidé,
kteří si nepřejí rozbití státu. Ti dovedli
věci tam, kde jsou, jen proto, že se do
mnívají, že tímto způsobem dosahují pro
svůj národ maximum, které mohou do
Lze se divit, že v Bratislavě můžeme stat. A dnes asi říkají, že se stále svět ne
vidět separatistické plakáty? Jakým mag zbořil. Mýlí se. Strukturu, kterou dávají
netem může být republika, která se zba republice, Masarykova republika nemůže
vila diktátorů, ale uvízla v bahně jejich přežít.
struktur? Jak snadné je zaměnit skutečné
Doufat, že do toho bude ipít co říci
zlo a svádět všechno na Čechy a na Prahu. ještě parlament, je asi pošetilá naděje.
A jak pošetilé je v Praze očekávat, že Pochybuji, že se v Československu najde
Slováci budou vidět nějaký respekt vůči politik, který by měl odvahu povstat a
jejich národnosti v tom, že federální mi říci, že suverenita republiky je nedělitel
nisterský předseda je Slovák, když je to ná a že to je hranice, za níž nelze jít.
ještě loňský komunista? Nebo že předse
dou parlamentu je Slovák, bývalý gene
rální tajemník KSČ? Tyto koncese Slo
vensku jaksi nevyšly a ani vyjít nemohly.
Namísto toho prosáknul do Bratislavy
Ale není to slovenský separatismus, je
separatismus, snad z Kanady. A slovenská hož se obávám. Spíše se mi zdá, že Češi
vláda se octla pod tlakem, který ji donutil budou mít toho manévrování brzo dost.
k radikálním postojům, které ani jí, ani A špatná ekonomika povede k ještě zuři
Slovensku, na lásce v Čechách nepřidají.
vější rvačce o holou kost nebo zrezivělé
Jenže začalo to v Praze. Výběrem ne potrubí ropovodu.
vhodných lidí, lavírováním nad ekono
Tím neomlouvám Slováky. Je málo
mickou propastí. Lze se divit Slovákům, těch, kteří jsou státotvorní. Většinou jen
že se chtějí distancovat od vlády bývalých říkají, že nejsou proti Československé re
komunistů, ale dosud oddaných marxis publice. To, bohužel, není mnoho. Přitom
tů? Lze se divit, že pod pláštěm těchto nacionalisté pod všemi Slováky uřezávají
oprávněných výhrad se tam pašují ideje větev, na níž sedí. Skutečně se domnívají,
že by bylo možno navázat na dědictví po
temné minulosti?
Každý v Praze vám poví, že Slováci Adolfu Hitlerovi, jehož podstatou je revi
nechtějí být Čechoslováky. Nakolik je ze Versailleské mírové smlouvy a zamít
v tomto slově nedorozumění? Záměna nutí Wilson ových 14 bodů — zásad pro
národní uspořádání střední Evropy? A při
pojmů.
Masaryk, který snad první s tímto slo tom zůstat na Žitném ostrově a v Koši
vem nepřišel a hlavně on je politicky cích, které Adolf dal Maďarsku?
uplatnil, byl pod vlivem amerického myš
Jestlipak si někdo povšimne toho, že
lení. V Americe je každý občan Američa Francie dnes požaduje pro své postižené
nem, pak teprve Angličanem, Irem, Špa občany 78 miliard dolarů válečných repa
nělem, Čechem anebo Slovákem a tak rací od Německa, které má platit bývalé
dále. Přijedete-li do cizí země, dá vám cel východní Německo, ale nikdy tak neuči
ník dotazník, v kterém je rubrika »národ nilo? Což, když se v USA rozpomenou,
nost« . Ale to se ptají vlastně na státní pří že jsou ještě pořád ve válce se Slovenským
slušnost. A třeba i slovenský Maďar musí státem, kterou jim Tiso vypověděl? A
napsat, že je Čechoslovák. A musel by to ještě hůře, co když se na to rozpomenou
napsat i pan Moric, vůdce Slovenské ná sověti, že slovenská »rychlá divizia« byla
až na Krymu? Při dnešní obrodě bolševic
rodní strany.
Skutečná slovenská národnost nebyla ké diktatury to není právě to nejlepší po
nikdy předmětem útlaku. To, na co se myšlení.
Jak byla dobrá Československá repu
poukazovalo a čemu v luďácké propa
gandistické výzbroji nebylo dovoleno, blika, která tyto hříchy minulosti anulo
aby se zapomenulo, byly leda výstřelky vala. Ovšem, Praha nejedná s těmi, kteří
hlupáků, ne oficiální, nebo dokonce se otevřeně hlásí ke Slovenskému státu
obecně známá politika. Známe i historic a kteří spekulují na to »vsadit na němec
ké i politické důvody, které vedly k »če- kou kartu« (viz Miloš Mistrík: Německá
choslovakismu« a žádný z nich nebyl karta, Literárný týždenník, 12.10.1990).

systém je zaveden, ale je to trochu málo
na předsedu, vedoucího vládní politické
hnutí. Socialistické, neodnárodněné a neodstátněné podniky mají vpadnout do ka
pitalismu a ten kolotoč, v němž se octnou,
je má předělat na fungující. Jako v po
hádce.
Občané sami stále nemají příležitost
k nějaké iniciativě — ke skutečné státotvornosti. Ke všemu je stále možná jen
jediná cesta: ne tvořivou prací a podniká
ním a risikem, ale přes politiku se stádem
do výborů a do funkcí. A ti, kteří tam již
jsou: raději sedět na plotě a čekat na vyšší
funkci a dostat se k letadlům do zahraničí
a k sebepropagaci, což je styl, kterým se
osvobozené Československo dnes a denně
představuje světu.
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S takovou pošetilostí není třeba polemi
zovat. Dnešním Německem nikdo strašit
nemusí. A ten, kdo by se o to pokoušel,
jen ukazuje, že vůbec neví, jak dnešní
svět vypadá.
Praha jedná s panem Mečiárem a jeho
vládou. Už jsem napsal, že i on je pod tla
kem. A jde pochopitelně směrem nejmenšího odporu, aby vyhověl současným na
cionalistickým náladám v Bratislavě. Jistě
by bylo těžší se postavit otevřeně proti
nim. Možná, že by to dneska prohrál.
V tom jej podepřel i postoj předsedy
české vlády Pitharta. I on urval kus z čes
koslovenského těla ve prospěch svého
českého premiérského úřadu.
Nemyslím si, že nová ústavní zásada o
nadřazenosti republik nad federací přispě
je k soudržnosti Československa. Naopak.
Bez návratu k státotvorným ideálům Ma
sarykovým můžeme mluvit o českosloven
ské budoucnosti v jen velmi omezeném
čase. Co bude dál, mě - jako Čecha - moc
nezneklidňuje, státní podstatu Zemí koru
ny české »německá karta« neohrožuje.
Ale jako Čechoslovák se dívám na osud
Slovenska s obavami. Evropské společen
ství není přítelem balkanizace Evropy.
Včlenění Slovenska do jiného ekonomic
kého celku, než je československý, těžko
povede k tomu, aby se Slovensko stalo
německým »předpolím pro jeho úsilí o
proniknutí do střední a východní Evropy
a na Balkán« - vypadá to, jako by si to
pan Mistrik vymýšlel s kamarády v brati
slavské vinárně - spíše by takto mohlo
skončit tam, odkud je před 72 roky T.G.
Masaryk vyreklamoval. A také si nemys
lím, že pan Mečiár v té vinárně u toho byl
a že tomuhle drží palec. Jen ta jeho kon
cepce, která byla počata jako důsledek
těchto tlaků, sledující cestu nejslabšího
odporu, má na svém konci stejné důsled
ky. Pan Mečiár je dobrý politik. Lepší než
ti v Praze. Pan Mečiár ukázal, že je tím
nejschopnějším politikem z celé dnešní
československé sestavy. Ironií osudu je, že
to, co on porazil - moc federální vlády - je
vlastně pozice, v níž by se on měl uplatnit
- kdyby měl státnický talent. Kdyby vě
domě či nevědomě neboural republiku.
Co jsme doufali, že bude lze uchránit,
jak pro Čechy tak i Slováky, je kulturní
svébytnost. Vstupem do Evropského spo
lečenství je to právě to, co bude ohrože
no, i při tom, když to všechno ideálně
dopadne. Vpád západní techniky a civili
zace představuje jak pro Čechy tak i pro
Slováky výzvu, které se nemohou a nesmí
vyhnout, protože je to snad jediná cesta
do budoucnosti. Odtržením jednoho,
Čech a Moravy, od německého geografic
kého prostoru, a druhého, Slovenska, do
uherského prostoru, budeme muset ná
rodně čelit mnoha nástrahám, protože
budeme oba slabší k udržení vlastní ná
rodní identity.
Nemyslím, že hrozbou je národní zá
nik, ale odsunutí do provinčnosti, kterou
Češi zažívali za Rakouska-Uherska. To by
bylo důsledkem přání těch Slováků, kteří
horují pro »vsazení si na německou kar-

POLYGON 1/91

tu«. Ale snad je dobře, že se to vše děje.
Že na postupné cestě k suverenitě Sloven
ského státu se ještě, než bude pozdě, na
jde někdo, kdo si to začne počítat a pře
svědčí se, že realita je jiná než nacionalis
tické sny. Bylo by dobře, kdyby s tím
česká politika počítala a nezařizovala se

ve své »České« republice s takovou defi
nitivností, jak to dělá pan Pithart.
Bylo by dobře, kdyby Češi a Moravané
ze svého srdce ještě nevytrhávali lásku
k Československé republice. Už proto ne,
že to, co jim bylo dneska vnuceno, lze
těžko si zamilovat. Ale také proto ne, že

JOSEF PLOCEK

ČEŠI A SLOVÁCI
Otázka poměru Čechů a Slováků se v poslední době stala opět velmi aktuální. Jedin
ci i celé politické strany zaujímají k otázce různá stanoviska, politická a státoprávní
hlediska se rozprostírají ve vějíři od federace přes konfederaci až k úplnému odtržení
republiky české a slovenské. Názory tedy jsou různé a snad nebude na škodu, když se
pokusíme dotknout se této otázky a když se vynasnažíme uvažovat »sine ira et studio«.
Moje úvaha jistě nebude zevrubná, budou jí chybět některé postřehy at už u slovenské
nebo české provenience, ale bude vedena snahou pro objektivitu. Proto také bude
zahrnovat stanoviska slovenská i česká a závěr z nich vyvozený.

I.
Slováci v podstatě uvádějí, případně
Čechům vytýkají, toto:
Když v roce 1918 byla uzavírána mezi
Čechy a Slováky Pittsburská dohoda, ne
jenže pomlčka ve slově Česko-Slovensko
měla opodstatnění a důležitost, nýbrž
i celá dohoda v očích Slováků znamenala
realizaci a potvrzení jejich národní identi
ty, svébytnosti, uznání slovenského národa
jakožto národa vyspělého, historií uzna
ného, majícího vlastní řeč, vlastní cíle
a nárok na samostatnost, třebaže v úzkém
spojení s národem českým. Češi svou kon
cepcí jednotného československého náro
da, v němž slovenština byla považována
jen za jakýsi krajový nebo zemský dialekt,
a zvláště svým přezíráním samostatného
charakteru slovenské země a slovenského
národa tuto identitu popírali a potírali.
Již za doby prvé Československé republi
ky Slováci stále bojovali za svou svébyt
nost a prosazovali ji politickým nárokem
svého politického a ideového představite
le P. Andreje Hlinky na autonomii.
Češi v období mezi prvou a druhou
světovou válkou neučinili ani po ekono
mické stránce dosti, aby odstranili urči
tou hospodářskou, zvláště průmyslovou
zaostalost Slovenska.
Po vzniku ČSR Češi posílali své profe
sory, učitele, úředníky, četníky a policis
ty na Slovensko. Tito Češi tam nevystu
povali nejen národně agresivně a ponižo
vali tak národní povědomí a důstojnost
Slováků, chovali se však volno my šlenkářsky, atheisticky a povýšeně nábožensky
v podobě nově vzniklé Československé
církve, že tím uráželi hluboké a trvalé ná
boženské city Slováků.
Slováci po celou dobu společného stá
tu s Čechy dopláceli na český centralis
mus, především na centralismus pražský.
Slovákům se podařilo dosáhnout čás
tečně svých cílů v rámci ČSR až po Mni
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chově r. 1938, tedy po smrti P. Hlinky
a za vedení P. Jožefa Tisa. Když v březnu
1939 byli Slováci diktátem Adolfa
Hitlera postaveni před dilema, bud’
ztratit svobodu zánikem zmenšené druhé
ČSR a vlastním rozpadem a přičleněním
k Německu (až po Vah), k Maďarsku
(jižní Slovensko a Podkarpatská Rus)
a k Polsku (severní Slovensko), anebo
přes určitou ztrátu části jižního Slovenska
ve prospěch Maďarska získat plnou samo
statnost, byli donuceni mocenskou kon
stelací politických a vojenských sil v Evro
pě ustoupit diktátu Německa a volit od
tržení od zemí českých.
Slovenský stát představoval pro Slová
ky naplnění staletých tužeb po samostat
nosti a vlastní státní identitě a Slováci se
po dobu jeho existence nejen cítili plně
spokojeni jako národ a stát, nýbrž hodno
tili velmi kladně i své ekonomické posta
vení a svou materiální životní úroveň.
Svůj negativní vztah k Německu a ně
meckému fašismu Slováci vyslovili Slo
venským národním povstáním a bojem
proti německým okupantům.
Odsouzením a popravou presidenta P.
Jožefa Tisa po skončení druhé světové
války byli Slováci značně zasaženi a zra
něni na svých národních a náboženských
citech, ztratili svou svobodu a svébytnost
a vrátili se opět do stavu bývalého »čechoslovakismu« a do politické, ekono
mické a mocenské nadvlády Čechů.
Čechové v rámci svého vlivu a postoje
zavinili, že v únoru 1948 celý stát se do
stal do područí komunismu a Sovětského
svazu, s čímž by Slováci sami nikdy ne
souhlasili a s čímž se také nesmířili.
Generální tajemník KSČ Alexander
Dubček jako Slovák se podílel na Praž
ském jaru a na distancování se od komu
nistických zločinů v letech padesátých,
ale tato koncepce a tyto snahy skončily
vpádem sovětských a dalších vojsk do
Československa a nástupem normalizač

Slováci jsou naši bratři, jfcdni z nás, a až
budou postaveni před skutečnost, že
dnešní Mečiárův model federace nefungu
je, vrátí se do společného československé
ho domu. Bylo by to smutné pro všechny,
kdyby nalezli dveře zavřené.
Leden 1991 - ®

ního úsilí komunistů v ČSSR v čele s pre
sidentem dr. Gustávem Husákem, Slová
kem a generálním tajemníkem KSČ.
Období normalizace Slovákům sice při
neslo určitý pokrok hospodářský, teore
ticky přínosem bylo ústavní zakotvení
československé federace, prakticky však
se federalismus neprojevil a Slováci trpěli
nesvobodou a totalitarismem.
Proto Slováci uvítali nynější možnost
prosadit do praxe federalizaci a co nejvíce
se osamostatnit. V současnosti zůstává
otevřená otázka: federace — konfederace
— rozpad Československa.

II.

Češi v podstatě ve své většině na sloven
ské výhrady namítají toto:
Je sice pravdou, že Pittsburská dohoda
z roku 1918, uzavřená mezi Čechy a Slo
váky, mluví o Česko-Slovensku, tedy
o státě, v jehož označení pomlka vymezuje
určitou samostatnost obou národních
komponent. Je také pravdou, že text této
dohody je oporou pro požadavek sloven
ské autonomie a slovenského sněmu. Do
hoda sama má toto znění:
»Česko-Slovenská Dohoda, uzavretá
v Pittsburghu, Pa., dňa 30. mája 1918.
Predstavitelia slovenských a českých orgaganisácií ve Spoj. Státoch, Slovenskej
Ligy, Českého Národného Sdruženia a
Svazu Českých katolikov, porokovali za
přítomnosti předsedu Česko-Slovenskej
Nár. Rady, prof. Masaryka, o česko-slovenskej otázke a o našich posavádnych
prejavoch a usnesli sa následovně:
Schvalujeme politický program usilujůci sa o Spojenie Čechov a Slovákov
v samostatnom štáte z Českých Zemí a
Slovenska.
Slovensko bude mať svou vlastnú ad
ministrativu, svoj snem a svoje sůdy.
Slovenčina bude ůradnym jazykom
v škole, v ůrade a ve verejnom živote
vöbec.
Česko-slovenský štát bude republikou,
jeho Konštitůcia bude demokratická.
Organisácia a spolupráce Čechov a Slo
vákov ve Spoj. Štátoch bude podl’a potře
by a meniacej sa situácie, pri spoločnom
dorozumění, prehrbená a upravená.
Podrobné ustanovenia a zariadení česko-slovenského štátu ponechávajů sa
osvobodeným Čechom a Slovákom a ich
právoplatným představitelem.«
(podpisy)
Je však otázkou, jakou závaznost pro
příští stát měla tato dohoda uzavřená čes
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kými a slovenskými emigranty, kteři ne
měli žádné pověření od občanů žijících ve
vlasti. Dohoda nebyla uzavřena legitim
ními představiteli obou národů, nýbrž jen
několika krajanskými organizacemi v ci
zině a o konečné formě Československa
měla rozhodovat a také rozhodla platná
ústava ůstavodárného sboru našeho státu.
Ústava ČSR z roku 1920 zná však jen
jednotné Československo a za touto kon
cepcí státu stál nejen čelný představitel
Slováků v zahraničí Milan Rastislav Štefánik a pozdější mnohaletý slovenský
ministr Vávro Šrobár, nýbrž i většina
slovenských zástupců v Národním shro
máždění ČSR.
Je skutečností, že vytvořením Česko
slovenska se Slovákům podařilo odpoutat
se od Maďarů a stát se státem, který měl
mnoho výhod oproti stavu dřívějšímu. Je
otázkou, zda by ČSR mohla vzniknout
jako stát federativni, neboť rozhodující
světové mocnosti, které o tom rozhodo
valy, nebyly by nakloněny zrušení Rakouska-Uherska a vytvoření nových samo
statných státečků, které jsou často příči
nami sporů a konfrontací.
Jazyk slovenský se nelišil od spisovné
češtiny natolik, aby v něm bylo třeba
spatřovat charakteristický rys samostat
ného slovenského národa. Slovenská řeč
se příliš nelišila od mluvy obyvatel Mo
ravského Slovácká.
Není pravdou, že Češi se málo zaslou
žili o hospodářský rozkvět Slovenska.
Vždyť průmyslová výroba Slovenska
v prvních letech po prvé světové válce
a po vzniku ČSR představovala jen asi
17% celkové průmyslové složky národ
ního důchodu ČSR a toto procento po
celou dobu existence ČSR vzrůstalo.
Vytýkají-li Slováci Čechům, že po ce
lou dobu prvé republiky posílali na Slo
vensko české pracovníky, nesmíme zapo
mínat, že to mělo své velké oprávnění.
Vždyť v roce 1918 Slovensko, které žilo
po téměř celé tisíciletí pod vládou ma
ďarskou, nemělo ani jediné vysoké školy
a pravděpodobně ani jediné střední školy
a slovenské základní školství bylo velmi
chudé co do počtu. V důsledku toho
Slovensko nemělo ani dostatek své inte
ligence, kterou by mohlo dosadit do své
ho školství a do vedoucích úřednických
míst ve státní správě.
Je však pravdou, že české dosazování
četníků a nižšího úřednictva na Slovensko
nebylo na místě. Ze strany české bylo
rovněž chybou, že na Slovensko byli posí
láni pracovníci, kteří myšlenkově a světo
názorově byli vzdáleni Slovákům. Přede
vším chybné bylo posílat na katolické
Slovensko lidi atheistického přesvědčení,
liberály a členy nové církve českosloven
ské, kteří svými názory budili u katolic
kých věřících na Slovensku pohoršení.
Na Slovensko přicházeli z Čech i lidé po
výšení, málo taktní, často tam byli pře
kládáni i z trestu. Není divu, že takovíto
lidé budili málo důvěry a přízně u Slo
váků.
Katoličtí věřící v Čechách dávají k uvá

6

žení i tu skutečnost, že v prvních letech
po prvé světové válce ani v Čechách nebyl
pro katolické věřící občany utěšený stav,
takže výtka Slováků se nemůže vztahovat
plně na katolické věřící občany v Čechách,
kteří trpěli podobnými příkořími.
Pokud se týče českého nebo pražského
centralismu, je do jisté míry pochopitelný
za existence hlavního města, v němž se
soustřeďuje značná část politického, hos
podářského a kulturního dění ve státě.
Mnozí Češi naopak poukazují na vysoký
počet slovenských představitelů veřejného
života, kteří sídlí v Praze a kteří svou pra
cí vyvracejí odůvodněnost výtky pražské
ho centralismu.
Češi sice uznávají, že v důsledku Mni
chova Slováci byli nutně postaveni před
volbu: odtrhnout se od zemí českých
a dostat samostatnost, nebo zaniknout
rozdělením Slovenska ve prospěch Maďar
ska, Německa a Polska, avšak skutečností
zůstává, že k odtržení došlo, že Tiso se
dopustil velezrady a že nově vzniklý stát
byl spojencem fašistického Německa.
Podíl Slovenska na likvidaci Židů se
nedá oddisputovat. Slovensko mělo mate
riální prospěch na druhé světové válce
a z tohoto hlediska je také třeba posuzo
vat vzestup životní úrovně Slováků v té
době, ať tento vzestup byl jakkoli vysoký.
Nebýt toho, že Slovensko bylo po posled
ní válce považováno za součást Českoslo
venska, bylo by s ním naloženo jako s po
raženým nepřítelem včetně všech důsled
ků z toho plynoucích. Skutečnost Sloven
ského národního povstání by je od tohoto
osudu neuchránila.
Byl-li Tiso jako velezrádce a válečný
zločinec odsouzen, odpovídalo to česko
slovenskému právnímu řádu. Bylo však
vážným omylem presidenta Beneše, že věc
neřešil cestou milosti a nezměnil absolut
ní trest v trest na svobodě. Byla to otázka
politická a omilostněním by se odstranila
jedna z příčin separatistických snah Slo
váků. Občané Čech, včetně věřících
katolíků, považují za nesmyslné snahy
Slováků o prohlašování Tisa za mučedníka
a světce.
Češi jsou si vědomi toho, že nesou
větší vinu na sovětizaci ČSR po druhé svě
tové válce, ale ani Slováci sami nejsou
plně exkulpováni v tomto ohledu. Nesmí
se zapomínat na vliv slovenských komu
nistů a na slovenské přední politické čini
tele veřejného života, kteří nesou stejnou
vinu jako činitelé čeští. Slovákům šlo
v kritické době více o federalizaci než o
demokratizaci.
Češi vedle těchto odlišných stanovisek
vytýkají Slovákům i toto:
České země soustavně doplácejí na Slo
vensko. Viděli jsme, že Slovensko v roce
1918 bylo zemí chudou, neprůmyslovou,
převážně zemědělskou a pasteveckou. Ja
ko součást Maďarska bylo zkracováno jak
politicky a kulturně, tak i hospodářsky.
Čechy a Morava jako součást RakouskaUherska byly nejprůmyslovější součástí
mocnářství. Nyní je Slovensko průmyslo
vě téměř rovnocenné zemím českým.

Tento jeho hospodářský vzrůst se nedá
vysvětlit obdobím »svobodného« státu
slovenského za druhé světové války.
Slováci neradi slyší české tvrzení o do
plácení a slovenští veřejní pracovníci, jako
npř. dr. Ján Čarnogurský, poukazují na
to, že toto tvrzení je neprokázané a je
těžko prokazatelné, neboť česká a sloven
ská ekonomika je propojena a nedá se
zjistit, kdo z obou má zásluhy na hospo
dářských výsledcích zemí.
V tomto se Slováci mýlí, neboť o čes
kém doplácení na Slovensko jsou důkazy
jasné. Srovnáme-li české a slovenské to
várny a jejich vybavenost, zjišťujeme, že
proti českému zaostalému strojovému
parku stojí nová a moderní vybavenost
Slovenska. Dále je skutečností, že Sloven
sko získalo cestou rozdělování rozpočto
vých položek v letech 1972-1988 dotace
ve výši cca 150 miliard Kčs. Konečně dů
kazem doplácení je i okolnost, že po
dlouhou řadu let Slovensko vykazovalo
trvale vyšší užitý národní důchod než vy
tvořený národní důchod, zatímco český
užitý národní důchod nedosahoval po řa
du let národní důchod vytvořený v čes
kých zemích. Tyto důkazy o doplácení
Čech a Moravy na Slovensko se dají ově
řit ve Statistických ročenkách ČSR a
ČSSR.
Češi při této solidární podpoře sloven
ského hospodářství nutně vycházeli z to
ho, že stejně jako v rodinách se musí
uskutečňovat snaha o podporu potřeb
nějších členů rodiny na úkor členů zdravějších a méně potřebných, tento solidarismus ve vyrovnávání sociálních rozdílů
platí i pro celé země. Češi si byli při tom
to vyrovnávání vědomi toho, že po vyrov
nání ekonomických rozdílů Slovenska a
zemí českých Slovensko bude schopno se
podílet více na hospodářství celé země,
což bude i ku prospěchu Čechů. Takováto
podpora ze strany české by ovšem byla
nemyslitelná, kdybychom očekávali odtr
žení Slovenska od zemí českých.
Slováci dále se mohou právem chlubit
přírodními krásami své země. Avšak kdy
by došlo k odtržení Slovenska, dali by
Češi přednost přírodním krásám Rakous
ka, které převyšují krásy Slovenska a za
normální doby jsou Čechům bližší a lev
něji dosažitelné.
Češi dále velmi často mají pocit, že
Slováci je svými požadavky a jejich prosa
zováním vydírají. Vyjdeme-li z toho, že za
celou dobu první republiky Andrej Hlinka
prosazoval jen slovenskou autonomii,
v roce 1968 už byla uzákoněna federace
Čechů a Slováků a v nejnovější době Slo
váci požadují konfederaci nebo i odtržení
od Čech. Tuto skutečnost slovenského vy
dírání vtipně, přiléhavě, třebaže formou
eufemistickou, vyjádřil Vaculík v příloze
Lidových novin, když psal o mladším
bratříčkovi, který si vyžádá nejprve na
starším bratříčkovi postel u okna,, aby na
zimu zase požadoval postýlku u kamen.
V této souvislosti je možno i uvést řeč
předsedy vlády Slovenské republiky ve
Slovenské národní radě (viz TV-program
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dne 20.11. 1990), který s úsměvem vy
světlil slovenským poslancům SNR, že
Slováci při jednání o kompetenci orgánů
a úřadů Slovenska chtěli dosáhnout výšky
200, zvedli proto »laťku« na 250 a do
sáhli výše 220, takže jejich jednání bylo
úspěšné.
Slovenský separatismus je budován na
základně slovenského nacionalismu, ně
kdy i šovinismu, který rovněž Češi Slová
kům vytýkají. Tento slovenský naciona
lismus se táhne celou historií soužití Če
chů a Slováků od založení společného
státu v r. 1918. Slovenský nacionalismus
a separatismus jsou podporovány zvláště
slovenskými emigranty, kteří se po druhé
světové válce nevrátili do své rodné země,
zůstali na Západě, podporují finančně
svou rodnou zemi a živí ve Slovácích stále
toho ducha separatistického, který je
vlastní většině slovenských emigrantů.

Shmeme-li tedy české stanovisko, mu
síme konstatovat, že Češi jsou proti konfederativní koncepci poměru zemí českých
a Slovenska a naprosto odmítají myšlenku
roztržení těchto zemí. Odtržení Slovenska
by pro ně bylo bolestivé, třebaže z hledis
ka ekonomického by si tím asi polepšili,
neboť by odpadlo stále ještě existující do
plácení na Slovensko a odpadly by vysoké
náklady na dvě republikové vlády a na
dvě republikové národní rady.

III.
A jaký je tedy závěr, který vyplývá
z těchto dvou odlišných pojetí v poměru
Čechů a Slováků?
Není pochyb o tom, že Češi a Slováci
vyrostli ze stejného kořene. Důkazem
toho je, že se oba tyto národy hlásí k Vel
komoravské říši, k sv. Cyrilu a Methodějovi a že oba považují tuto historii za
vlastní. Avšak od rozpadu říše Svatoplu
kovy ubírali se Češi i Slováci každý svou
vlastní cestou a tím se stal odlišný i jejich
svět myšlenkový a názorový. Oba národy
se sešly až v roce 1918, když vytvořily
Československo, jednotný československý
stát. Zatímco Slováci trochu vytýkají Če
chům, že zničili Velkomoravskou říši,
Češi mluví o nesvornosti Svatoplukových
synů a přecházejí klidně vyvraždění Slavníkovců a porobení všech slovanských
kmenů sídlících na území Čech. Pro Slo
váky P. Tiso je jako president »svobodné
ho státu slovenského« nástupcem Svato
plukovým, česká knížata a králové, do
konce císařové, tvoří bohatou českou
historii. Historie slovenská je oproti české
velmi chudá. Slovensko žilo jako součást
Maďarska a nemělo vlastní samostatný
stát, Čechové užívali své samostatnosti
pod habsburskými vladaři, které si sami a
s rozmyslem zvolili, mnohem déle. Čecho
vé měli svou vlastní kulturu, třebas jejich
historie vykazuje vrcholy i doliny, mají
své světce, takže po stránce historie a vy
spělosti jsou bohatší než Slováci.
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Není vinou Slováků, že jejich historie
je chudší, že jejich národ je mladší a že se
snaží dohonit svou svébytnost, svou iden
titu. Je pochopitelný jejich nacionalismus
a jejich jakýsi »Minderwertigkeitsgefühl«,
i když jde o takové myšlenkové obsahy,
které by neměly mít prioritu v životě ná
roda a státu.
I Češi mají své stinné stránky — nábo
ženskou rozdvojenost jako důsledek hu
sitství a protireformace. Ale český nacio
nalismus stejně jako nacionalismus jiných
evropských států a národů patří minu
losti, slovenský nacionalismus je dnes
aktuální. A tento nacionalismus brání
vstupu do integrované Evropy, o co se
ucházejí jak Češi, tak Slováci.
Jestliže slovenský nacionalismus musí
me považovat za negativní stránku pro
blematiky, je na straně Slováků jako akti
vum jejich vitalita. Slovenské národní
uvědomění a slovenská touha po prosazení
svéprávnosti — toto musíme považovat za
projev mladosti národa, což s sebou nese
četné klady, a to i pro Čechy. Tato vitali
ta Slováků se může stát i aktivem pro
Čechy při hledání nových životních forem.
Je proto třeba, aby si Slováci uvědo
mili své klady a zápory a po jejich zhodno
cení volih svou budoucnost. Je však také
třeba, aby i Češi uvážili, jaký je stav mysli
Slováků, jak a čím byl tento stav za celé
tisíciletí formován, a aby pochopili, v čem
zraňují slovenskou duši a vedou ji ke kon
frontaci. Přitom Češi musí vzít v úvahu,
jaký přínos pro ně je vitalita Slováků, a to
i vitalita v otázkách státoprávních a světo
názorových.

Vzývání Paříže
Byla jsi pro mne jako flirt
kde každý po svém nápoj míchá
ty bosonohá tanečnice
v kutné mnicha
máš ve dne noc
a v noci den
na Montmartre
u La Madeleine
co Lutetiu připomíná to město Caesarů.
Vzývám tě od doby Franků
čím by jsi bylo bez barů?
Ty město apačů a bohémů
parků a bulvárů
zámků a zpustlých hřbitovů
čím by jsi bylo bez barů?
Tam domov mám
v letní ulici:
Stůl, Židli, Sklenici.
Vzývám tě, Quartier Latin
ty čtvrti v Městě Měst,
v Case Ludvíků,
v Čase Komunardů,
v Mém Čase stráveném
na St. Michel Bulváru.
Čím by jsi bylo bez barů?
ANDREA LANGOVÁ

(Ze sbírky veršů »Arény měst a snů«)

Nesmíme také zapomínat na to, že
existují určité rozdíly v povaze Čechů a
Slováků a v jejich religiozitě. Je-li jednání
Čechů více závislé na chladné rozumovos
ti, Slovák je citovější. Zdá se, že Slováko
va letora reaguje na radosti a bolesti den
ního života výrazněji než letora Čechova.
To, co se Čecha příliš nedotkne, dovede
Slováka přivést do varu, např. otázky ja
zykové, národní, otázky prestiže apod,
Srovnáme-li náboženské projevy Slováků
a Čechů, musíme konstatovat větší reli
giozitu u Slováků, mnohem menší u Če
chů. Stačí jen si povšimnout rozdílu
účasti Čechů a Slováků na masových pro
jevech víry, na poutích. Při bližším zkou
mání shledáme, že Slovákova víra je cito
vější, někdy i prostší, dokonce naivnější,
zatímco Čechova víra, někdy i pochybo
vání o víře, je opíráno o rozumové důvo
dy a vývody. Slovákova religiozita je ně
kdy víc tradiční než uvědomělá.
Je známo více příkladů toho — a je to
doloženo zkušeností slovenských kněží -,
že Slováci ve své rodné obci plní řádně
své náboženské povinnosti a žijí-li z důvo
du svého pracovního zařazení dále od své
obce, zapomínají na své morální principy
a církevně závazné příkazy. Je známo ně
kolik případů, že menší komunity Slová
ků, žijících v českých farnostech, nedodr
žují svou povinnou účast na bohosluž
bách, ale v případě, že odjíždějí na dovo
lenou nebo na svátky do své rodné obce,
neopomenou se v české farnosti vyzpoví
dat, aby s čistou myslí a s čistým svědo
mím mohli se ve svém domově podílet na
náboženském a duchovním životě svých
blízkých souvěrců.
Obecně lze říci, že Slováci hodnotí ne
gativně vlažný přístup k náboženství nebo
i české bezvěrectví a že na atheistické pro
jevy nevěřících nebo indiferentních Čechů
reagují s nesouhlasem a odporem.
Také s ohledem na tyto povahové a
světonázorové rozdíly by měli jak Češi
tak .i Slováci mít větší vzájemné pochope
ní a toleranci.
Vezmeme-li nyní v úvahu tyto hlubší
rozdíly mezi Čechy a Slováky a zamyslíme-li se nad těmi výhradami, které měli
a mají navzájem Češi a Slováci, zjistíme,
že uvedené vzájemné výtky a rozpory
jsou až druhotné. Byly nedostatky a vady
na obou stranách, někdy větší, někdy
menší, ale tyto nedostatky - byly a jsou
podružné uvážíme-li, které klady přineslo
oběma národům státoprávní spolužití.
Vždyť pro soužití v integrované Evropě
jsou uvedené rozpory nemyslitelné a ba
gatelni, mnohé z nich zaniknou samy od
sebe.

Opakuji tedy, že Češi by nikdy nesou
hlasili s odtržením Slovenska, neboť od r.
1918 tato bratrská země jim velmi při
rostla k srdci. A kdyby k té roztržce ze
strany Slováků došlo, Češi by této změny
litovali. Později by odtržení litovali i sami
Slováci.
®
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ŽIVOT V NAŠICH REPUBLIKÁCH (3)
1. VZTAH ČECHŮ A SLOVÁKŮ

Závěr listopadu a první polovina pro
since 1990 probíhaly ve znamení rostou
cího napětí okolo t.zv. kompetenčního
zákona. Všechno ostatní ustoupilo do po
zadí. Ekonomická reforma, boj s přežíva
jícím aparátem totalitní státní správy,
privatizace i nově navazované hospodář
ské styky se zahraničními partnery, to
všechno musilo počkat na vyřešení nej
palčivějšího problému, kterým se stalo
rozdělení pravomocí mezi federální stát
a národní republiky.
Bez ohledu na to, jak nepříznivě půso
bily česko-slovenské spory, jak snižovaly
důvěryhodnost Československa a odrazo
valy podnikatele od úmyslu vstupovat do
spolupráce s československými podniky,
bez ohledu na varovná slova mezinárod
ních institucí, které se chystaly poskyt
nout československé ekonomice význam
nou a naléhavě potřebnou podporu (např.
Mezinárodní měnový fond), bez ohledu
na všechny tyto tíživé důsledky se názo
rové rozdíly mezi federální vládou a vlá
dou Slovenské republiky stále vyhroco
valy. Česká vláda projevovala v počáteč
ních fázích jednání značné porozumění
pro slovenské požadavky, zvláště její
předseda P. Pithart si za to vysloužil kri
tiku české veřejnosti.
Slovenská vláda usilovala o radikální
změny státoprávního uspořádání a velmi
tvrdě až bezohledně prosazovala svoje
stanoviska. V posledních dnech před
projednáváním návrhu zákona ve federál
ním shromáždění vzrostla v obou republi
kách nervozita a v české veřejnosti se
stále zřetelněji projevoval odpor vůči
nekompromisnímu postupu slovenských
představitelů, především premiéra V. Mečiara. Pod tímto tlakem i česká vláda
a její předseda ztrácela dřívější pochopení
pro některé kategorické slovenské poža
davky. Atmosféra povážlivě houstla a na
pětí vrcholilo jako v prvotřídním drama
tickém díle. Vzniklo nebezpečí, že se
federativni stát rozpadne.
Dlouhá třístranná jednání mezi vláda
mi byla ukončena v posledních listopado
vých dnech předložením společného ná
vrhu »kompetenčního zákona«. Jeho
hlavní rysy určovaly nové státoprávní
uspořádání Československa, upravovaly
vztahy mezi federativnim státem a oběma
národními republikami. Vycházely ze
státní suverenity národních republik, ze
které je odvozována suverenita federace.
Kompetence federace jsou stanoveny
taxativně, vše ostatní zůstává v kompeten
cích republik.
Pro federaci je vymezen jednotný trh
s jedinou měnou a s volným pohybem
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pracovníků, zboží i peněz. Federace bude
vlastnit majetek, potřebný pro výkon de
legovaných pravomocí. Zbývající majetek
bude patřit republikám. V kompetenci
federace bude strategie zahraničního ob
chodu, kdežto jeho výkon bude záleži
tostí republik stejně jako cenová politika.
Federaci budou podléhat burzy a cenné
papíry. Spory mezi federací a republi
kami bude rozhodovat ústavní soud, kte
rý bude federální.
Tento konečný návrh zákona uznával
tedy primární suverenitu republik a zna
menal ústupek federální vlády, na jejíž
stranu se v této otázce postavil i prezident
Havel. Jde o zásadní změnu v koncepci
československé státnosti, kterou lze sotva
hodnotit jako posílení československého
státu. Oba předsedové republikových vlád
se však vyjádřili, že je to jediný přijatelný
kompromis, nemá-li dojít k nejhoršímu.
Jako takový jej předložili národním ra
dám. Slovenská národná rada jej podro
bila tvrdé kritice. Po vzrušeném a dlou
hém projednávání a po zásadním projevu
premiéra Pitharta jej nakonec také schvá
lila, ale s šesti připomínkami, takže vlast
ně vytvořila návrh nový. Premiér Pithart
před hlasováním ještě upozornil, že v pří
padě nepřijetí návrhu je v Bratislavě již
připravena jiná ústava, zřejmě separatistická, čímž jen potvrdil domněnku, že
česká strana jednala pod hrozbou sloven
ského ultimata.
Krize začala spět k vrcholu. Dne 7.pro
since zasedaly mimořádně obě národní
rady a slovenská vláda. SNR i slovenská
vláda odmítly pozměňovací připomínky
České národní rady. Předseda vlády V.Me
čiar po zasedání vlády prohlásil, že slo
venská strana je znepokojená navrhova
nými změnami a kategoricky žádá přijetí
zákona tak, jak byl dohodnut třemi vláda
mi. Naznačil, že by Slovensko vyvodilo
důsledky, které by zřejmě znamenaly roz
chod s federací. Kritizoval současně fede
rálního premiéra M. Čalfu a ministra
Klause, Dlouhého a Vavrouška, jimž
vytkl nepříznivý postup vůči Slovensku.
Za slovenskou vládu se postavila celá
Slovenská národní rada i vedoucí poli
tické strany a hnutí na Slovensku.
Další prudké zostření způsobilo pro
hlášení slovenské Demokratické strany,
které vyzvalo Slovenskou národnú radu,
aby vyhlásila suverenitu slovenských zá
konů nad federálními v případě, že fede
rální shromáždění přijme kompetenční
zákon s připomínkami České národní
rady. Český premiér Pithart proto pozval
V. Mečiara do Prahy, aby se o novém
zostření společně poradili.
Záznam z této porady, později uveřej
něný, potvrdil, že akutní krize byla sku

tečně za dveřmi, protože slovenské poli
tické strany a hnutí se chystaly přijmout
společné usnesení ve smyslu výzvy Demo
kratické strany a měly se k tomu účelu
sejít v sobotu 8. prosince 1990.
V této chvíli kulminujících obav o spo
lečný stát předstoupil prezident Havel
před federální shromáždění. V dramatic
kém projevu varoval před důsledky rozpa
du Československa a předložil návrhy
dvou zákonů — o zřízení ústavního soudu
a o referendu. Oznámil také, že v nejbližších dnech podá další návrh zákona o do
časném rozšíření pravomocí prezidenta.
Česká veřejnost přijala jeho projev
kladně, na Sloyensku však zazněly výhra
dy proti prezidentovu »pokusu ovlivňovat
poslance«.
V této rozbouřené atmosféře začalo
federální shromáždění projednávat kom
petenční zákon v plénu, když předtím vý
bory nedospěly k jednotnému stanovisku.
Dva dny, 11. a 12. prosince, probíhala
debata a před hlasováním panovala ne
smírná nervozita, protože z debatních
vystoupení vyplývalo, že zákon asi nepro
jde. K všeobecnému překvapení (dosud
řádně nevysvětlenému) a veliké úlevě
však hlasování dopadlo dobře. Zhruba
90%ní většina zákon schválila, a to s jedi
nou změnou, kterou navrhla Česká národ
ní rada. Tato změna svěřuje problémy ná
rodnostních menšin do kompetence federativního státu.
Přijetí zákona o rozdělení kompetencí
uklidnilo vášně a částečně obnovilo vzá
jemnou důvěru mezi českou a slovenskou
i federální reprezentací. Ve zklidněném
ovzduší se podařilo následujícího dne
projednat a schválit i zákon o rozpočto
vých pravidlech, který byl rovněž dohod
nut již v listopadu mezi třemi vládami.
Přiděluje příjmy federace z daně z obratu
a z odvodů ze zisku podle klíče: 35% fe
derace, 40% Česká republika a 25% Slo
venská republika.
* * *

12. prosince 1990 byla překonána ob
tížná překážka v budování společného
státu, i když za cenu zásadní přeměny
koncepce federativního uspořádání. V po
litice ovšem nic nekončí a problémy bu
dou jistě pokračovat.
Při ohlédnutí zpět nelze přehlédnout,
že se dlouhé vyjednávání a jeho rozčilená
atmosféra výrazně odlišuje od výsledků
veřejného průzkumu, který byl v té době
proveden na Slovensku. Ukázal, že
slovenská veřejnost není zdaleka tak
separatisticky ani extrémně nacionalis
ticky orientována, jak se zdálo podle
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hlučnosti několika stovek či tisícovek
křiklounů a jak to také přednášeli i slo
venští představitelé.

Jak má česká strana chápat takové vý
roky nejvyššího představitele největší slo
venské politické strany?
Může být Československo považováno
Veliká většina Slováků chce nejen zacho za stabilizovaný stát, na který se lze spo
vat společný stát, ale přeje si silnou fede lehnout a kterému je radno hospodářsky
raci. Vyslovilo se pro ni 84% obyvatel pomáhat?
Slovenska a 86% obyvatel v českých ze
Uvědomuje si pan Čarnogurský účinky
mích.
svých výroků na světovou veřejnost a pře
Ani důvěra ve federální činitele není na devším na hospodářské kruhy, od kterých
Slovensku tak nízká, jak by se mohlo zdát potřebujeme (také Slovensko) a očekává
z výroků premiéra Mečiára. 62% Slováků me pomoc?
federální vládě věří. Je to sice o 12% mé
Pronáší takové výroky z nevědomosti
ně než v českých zemích (74%), ale stále nebo záměrně?
je to většina zcela nepochybná.
A nakonec, je to jeho osobní postoj ke
Ani spory o kompetence v daních, společnému státu a k jeho zájmům, nebo
energetice, dopravě a ve spojích, které to je to postoj celého vedení jeho strany ne
lik rozvířily česko-slovenskou hladinu, bo je to názor všech jejích členů?
neprožívalo podle průzkumu slovenské
obyvatelstvo tak intenzivně, jak to bylo
Tyto otázky visí ve vzduchu a česká
přednášeno. Dramatické spory o kladení strana potřebuje, aby byly zodpovězeny.
ultimat se může v tomto světle jevit jako Na minulém krizovém vývoji bylo charak
záležitost především politické reprezenta teristické, že obavy o stát rostly jen na
ce, nikoliv slovenské veřejnosti.
české straně. Slovenští představitelé něko
likrát opakovali, že nechtějí federaci roz
*
*
bít, ale jen změnit a tím posílit.
V. Mečiar v interview pro »Svobodné
Stojíme před dalšími těžkými problé slovo« dne 4.12. zdůrazňoval, že má ve
my, budou se tvořit nové tři ústavy, mno liký zájem na zachování federace a ne
ho otázek bude znovu zvažováno a hod přímo vytknul zbytečnou nedůvěru vůči
noceno. Obecná a úplná shoda o budouc Slovákům. Tato nedůvěra však nemůže
nosti společného státu stále ještě není za pominout, naopak, bude růst, dokud se
jištěna. Samostatný slovenský stát žádá budou opakovat podobné výroky, jaké
nejen separatistická Slovenská národná pronáší p. Čarnogurský a dokud se ne
strana, ale velmi podobná stanoviska za ozvou ze slovenských úst slova, která ta
stává i KDH. Separatisté v SNS ztratili kové výroky uvedou na správnou míru
podporu slovenské veřejnosti. Pokles hla nebo jim budou odporovat.
sů ze 13 na 3 ,2% ve volbách do obcí zna
* * *
mená zásadní odmítnutí slovenskými
voliči. Naproti tomu však KDH získalo
27,4% hlasů a stalo se nejsilnější sloven
Po 17. listopadu 1989 byla prestiž
skou politickou silou. Proto musí výroky
předsedy této strany - dr. J. Čarnogur- Československa ve světě mimořádně vyso
ského - v poslední době vzbuzovat obavy ká. Svobodný svět očekával, že znovu svo
a znepokojení všech, kteří chtějí společný bodné Československo zaujme svoje tra
stát a přejí si, aby to byl stát vnitřně diční místo mezi demokraciemi a stane se
silný, aby mohl hrát ve střední Evropě zase v dohledné době stabilizovaným a
důležitou roli demokratického činitele, na kulturním státem, oporou demokratic
kterého se může demokratický svět spo kých vztahů ve střední a východní Evropě.
Ani po čtyřiceti letech nesvobody a tota
lehnout.
Pan Čarnogurský prohlásil v interview lity se nezapomnělo, že mezi dvěma svě
pro rakouský list »Standard«: „ . . . ne tovými válkami byla Masarykova Česko
chceme rozbít Československo, ale jsme slovenská republika jedinou demokratic
dva národy. . .
Chtěli bychom raději kou zemí v této části Evropy.
Nové státoprávní uspořádání, které
vstoupit do společné Evropy ne jako malá
federativni republika, ale jako samostatné jsme právě přijali, zásadně změnilo kon
cepci našeho státu. Četné příznaky na
Slovensko. .
Toto svoje prohlášení potvrdil o něko svědčují, že zahraničí zatím nechová příliš
lik dnů později»v interview se slovenskou velkou důvěru v úspěšný politický vývoj
redaktorkou rozhlasu. Řekl, že si nedove a hospodářský rozkvět nového českoslo
de představit federaci ve federaci, tedy venského federativního státu. Bude velice
federované Československo ve federované záležet na tom, jak dokážeme zpevňovat
Evropě. Potvrdil tak, že se nevzdává myš federativni svazky a přesvědčit zahraniční
lenky na samostatné Slovensko a že pova pozorovatele, že silné republiky dovedou,
žuje společný stát s Čechy jen za dočasné jak mnohokrát prohlásil slovenský pre
řešení. Otevřeně přiznává, že je pro spo miér Mečiar, vytvořit pevný, politicky
lečný stát jen proto, že je k tomu nucen i hospodářsky stabilizovaný federativni
současným stavem mezinárodní situace ve celek. Mnoho času nám již nezbývá a je
střední Evropě a že ho ke společnému velmi žádoucí, aby již definitivně skončily
všechny jevy a projevy, které společný
státu s Čechy nic jiného neváže.
stát Čechů a Slováků jakkoli zpochybňují
nebo podmiňují.
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2. VNITROPOLITICKÝ VÝVOJ
Druhou polovinu listopadu zcela ovlád
ly volby do obecních zastupitelstev. Vo
lební účast byla velmi dobrá — 73,55%
v českých zemích a 63% na Slovensku.
Rozložení politické přízně se změnilo, i
když změny nejsou zásadní. Procentuální
údaje poskytují tato čísla:

ČR:
OF............................................ 35,57%
KSČ......................................... 17,24%
ČSL......................................... 11,50%
Nezávislí . . . ........................ 10,63%
ČSSD............................................ 4,95%
HSD-SMS...................................... 4,2%
ČSS.............................................. 3,53%
Zelení............................................ 3/22%

SR:
KDH ......................................... 27.4 %
VPN............................................. 20.4 %
KSS..............................................13,6%
Nezávislí...................................... 12,8 %
Egyuttelés...................................... 6,3%
SNS............................................ 3,2%
MKH (maď. kř. hnutí)............. 2,3. %

V České republice zůstalo OF daleko
nejsilnější, zesílila ČSL a mírně vzrostly
i ČSSD a ČSS. Ztratilo HSD-SMS a nepro
sadili se Zelení.
Občanské fórum
prochází krystalizačním procesem. Jeho
předseda - ministr Klaus - a jeho příznivci
si uvědomili potřebu pevné politické orga
nizace. Volební úspěch je zřejmě podnítil
k ještě většímu úsilí. Projevilo se to na
setkání okresních Občanských fór ve Zlí
ně 1. prosince. Většina se vyslovila pro
přeměnu v liberální politickou stranu
s pravicovým zaměřením a s jasným pro
gramem. O pět dní později, 6. prosince, se
v Olomouci konalo celorepublikové setká
ní za účasti zástupců celého hnutí. Klaus
v programovém projevu odmítl t.zv. třetí
cestu se zřetelnými levicovými prvky, ale
nesouhlasil ani s označením »pravice«.
Energicky žádal důsledné provádění eko
nomické reformy se všemi důsledky.
Brzo na to přišla reakce jinak smýšlejí
cích členů OF — ustavil se Meziparlamentární liberální klub OF z poslanců ve fede
rálním shromáždění a v České národní
radě. Ve svém prohlášení se přihlásili k sa
mosprávnému občanství, k sociálnímu trž
nímu hospodářství typu SRN a k pluralit
ní demokracii. Klub má 57 členů z obou
zastupitelských sborů. Jsou mezí nimi:
předsedkyně ČNR Burešová, místopředse
da federální vlády Rychetský, ministr za
hraničí Dienstbier, předseda české vlády
Pithart, dále Valeš, Lukeš, T. Sokol, Rich
ter, Vavroušek, Miller, Zeman, Mikule,
Hrušínský, J.Ruml aj. Za mluvčí byli zvo
leni Burešová, Rychetský a Dienstbier.
Diferenciační proces uvnitř nejsilnější
ho a vládnoucího politického hnutí
v České republice tedy výrazně pokročil
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a zdá se, že je nezvratný. Předseda Klaus
i jiní vedoucí činitelé sice vyjadřují přání
udržet hnutí pohromadě aspoň do příš
tích parlamentních voleb, ale splnění to
hoto přání je málo pravděpodobné. I kdy
by formálně nedošlo k rozpadu, je poli
tická i ideová odlišnost uvedených dvou
hlavních proudů v OF zřejmá. K nim při
stupuje ještě třetí, výrazně levicový směr
(P. Uhl). Občanské fórum, široké hnutí,
opírající se o podporu široké veřejnosti,
fakticky již neexistuje. Vznik dvou nebo
i více politických stran je jen otázkou ča
su. Na 12. leden 1991 je svolán celore
publikový sněm, na kterém se s největší
pravděpodobností rozhodne o budouc
nosti tohoto hnutí.

KSČ - KSS
si ve volbách zachovala druhé místo. Po
tvrdilo se naše hodnocení této strany,
jejíž vývoj po listopadu 1989 si zasluhuje
soustředěnou pozornost.
Byl-li úspěch komunistů ve volbách
překvapením pro některé vedoucí státní
a politické představitele, nesvědčí to o je
jich prozíravosti a hlubší znalosti politic
ké situace a především politického zázemí
této strany. KSČ se již vzpamatovala
z listopadového šoku. Vypracovala si
nový program, předložila jej členům a ve
řejnosti v Rudém právu a vrátila se sebe
vědomě do politického života. Bylo by
chybou podceňovat přitažlivost jejího
programu právě v době hospodářských
a sociálních těžkostí, do níž nesporně
vstupujeme. V řadách komunistické stra
ny je 60% vysokoškoláků, z nichž mnozí
jistě mají vysoké taktické a formulační
schopnosti. V budoucích krizových situa
cích nebudou komunisté bez šancí získat
si sympatie. Hlásí se k demokratické levici
a hledají spojence — zatím bezvýsledně.
ČSL
získala nejvíc hlasů ze tří starých klasic
kých politických stran. Zůstala ještě za
komunisty, ale zvláště na Moravě se v čet
ných městech i obcích stala již význam
ným politickým faktorem. Přispívá tak ke
zlepšení pluralitního obrazu České repu'bliky. Dosud jí však citelně chybí výrazná
osobnost ve vedení.
ČSS a ČSSD
dosáhly mírného oživení a přírůstku hlasů
v komunálních volbách, což jim zvedlo
sebevědomí. Jsou však stále vnitřně nejed
notné, bez přitažlivých programů a bez
osobností. Jejich šance do budoucna jsou
zatím nejasné.

Ostatní drobné politické strany
utrpěly vesměs ztráty a prakticky mizí
z politického života. Jejich odchod určitě
nebude škodit celkové vnitropolitické
situaci.
Odborové organizace
se snaží získat důvěru a stát se uznáva
ným partnerem pro vládní orgány a za
městnavatelské svazy. Prohrály svou první
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bitvu o důvěru pracujících při jednání
o nové znění Zákoníku práce. Byl zamít
nut jejich požadavek účasti zaměstnanců
na řízení podniků. Jejich současné slabé
politické postavení a vyřazení z hospo
dářského života je pochopitelné v součas
né společenské atmosféře, ale nebude
trvale možné, jestliže se má dosáhnout
a stále obnovovat společenský konsens,
aby se zabránilo růstu sociálního napětí.

* * *
Ve Slovenské republice potvrdily listo
padové volební výsledky pokračující vý
voj k pluralitě.
VPN a KDH
Tyto dvě politické síly si vyměnily po
stavení. KDH se stalo nejsilnější politic
kou stranou, zatímco VPN kleslo na dru
hé místo, ale zůstává stále velkým a sil
ným hnutím. Podobně jako OF hledá svo
ji novou organizační podobu. V uplynu
lých měsících bylo stmelenější než OF.
Teď se však zdá, že za ním zaostává v dy
namice vnitřního vývoje. Uvědomuje si to
zřejmě alespoň část tohoto hnutí. Byl
svolán řádný sněm na únor 1991, na kte
rém patrně dojde také k organizačnímu
zpevnění a k jasnější politické diferenci
aci.

SNS
prochází rovněž vnitřními změnami. Ing.
Moric se vzdal funkce předsedy. Je to
přičítáno nesouhlasu většiny členů strany
s primitivním nacionalismem a polofašistickými metodami. Podíl na jeho odstou
pení má nesporně veliký pokles hlasů ve
volbách, ze 13 na 3,2%. Tento jednoznač
ný výrok slovenských voličů svědčí o
jejich politické zralosti a znamená přínos
ke zlepšení česko-slovenských vztahů,
který zasluhuje ocenění. Strana samotná
se však dosud nevzdala separatistických
plánů.
* * *

Na Slovensku zůstává po těchto vol
bách stále jedna veliká neznámá, o které
jsme se již zmínili v části tohoto přehledu
o vztahu mezi Čechy a Slováky. Je to
politický program Kresťansko-demokratického hnutia, dnes největší politické
strany Slovenska. Jde o tu část programu,
která se týká vztahu ke společnému federativnímu státu. Bude pozitivní, jedno
značný, nebo skrytě separatistický?

Celý vnitropolitický vývoj v ČSFR se
po ukončení »kompetenčního maratonu«
viditelně uklidnil. Všude se provádějí
přípravy k zahájení ekonomické reformy
v plném rozsahu. Federální shromáždění
přijalo rozpočet federace na rok 1991 a
stejně i rozpočty jednotlivých republik
byly přijaty v ČNR a SNR. Všechny mají
protiinflační charakter a počítají s pře
bytky — 6,8 miliard Kčs u federace, 1,1

miliardy u České republiky a 0,7 miliardy
u Slovenské republiky.
Skončení sporu, i když snad jen do
časné, uvolnilo pole pro sociální a hospo
dářské problémy. Vývoj po 1. lednu 1991
vyvolává rostoucí obavy některých veli
kých podniků. Řada z nich je již dnes (ne
zcela bez své viny) bez finančních pro
středků a také bez dobrých vyhlídek a žá
dá dotace. Kromě toho jsou celé oblasti
v zoufalé ekologické situaci (severní Če
chy, severní Morava a východní Sloven
sko). Roste nervozita, rostou i řady kriti
ků hospodářské politiky federální vlády.
Tvůrci ekonomické reformy jsou kritizo
váni a obviňováni z hazardérství a z ohro
žování hospodářských jistot.
Zásobování trhu před vánočními svát
ky sice vcelku fungovalo, ale objevovaly
se různé nedostatky, někdy místního
charakteru. Vzrostla nákupní horečka
a obyvatelstvo začalo vybírat úspory.
Tato tendence nedosáhla dosud katastro
fálních rozměrů, ale částečně destabilizo
vala hospodářský život. Podle posledních
zpráv odpovědných činitelů však roční
úspory budou s největší pravděpodobností
mít pozitivní bilanci a to by znamenalo,
že rozpad trhu v Československu alespoň
pro nejbližší dobu nehrozí. Českosloven
sko na konci roku 1990 začíná otevírat
dveře spolupráci se zahraničními podnika
teli a s významnými světovými instituce
mi. Zachovává si bezpečně demokratický
vnitropolitický život, jehož pluralita se
pozvolna a nezadržitelně prosazuje. Ne
bezpečí představuje hospodářský vývoj.
Je ohrožován jednak přežívající strnulostí
socialistických tradic v myšlení některých
vedoucích činitelů, jednak nepříznivým
vývojem u zahraničních partnerů (SSSR)
a potížemi v souvislosti s ropnou krizí a
krizí na Blízkém východě.
Vstupujeme do rozhodujících měsíců
roku 1991 se značnou dávkou nejistoty,
ale také s důvěrou a s nadějí, že je v Čes
koslovensku dostatečný počet schopných
a odvážných lidí, kteří budou stačit na
úkoly, před které budeme postaveni.
Dr. Jaroslav Bohanes
Mezinárodni politologický ústav
právnické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně

a

TÁBOR NA LIPNĚ
PRO ČS. DĚTI Z CIZINY

Termin: 13. až 28. července 1991
Věk: 10 až 14 let
Koupání - výlety - trénink češtiny
Cena: 300.— DM
Přihlášky nejpozději do 14.4.91 na adr.:
Ing. Miroslav Böhm
Svatováclavská 421
384 11 Netolice, ČSFR
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JAN BROUSEK

SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ VČERA A DNES
(ALE TROCHU OBJEKTIVNĚJI)

V posledních měsících se v českém tis
ku objevují statě o svobodném zednářství.
Prvý mnou registrovaný článek po same
tové revoluci byl ve Svobodném slově, ná
sledovala Mladá fronta, Respekt, Středo
český expres a nyní mě zaujaly dva člán
ky ThDr Josefa Koláčka v Obzorech (19/
1990) a v Reportéru-Polygonu. Všechny
články se vyznačují společně - ať se staví
k zednářství kladně či odmítavě - zoufa
lou neinformovaností pisatelů. V nejlep
ším případě jsou jejich informace jedno
stranné (Respekt). Přitom není problé
mem se o tomto hnutí informovat.
V každé veřejné knihovně (mimo úze
mí naší republiky v každém větším knih
kupectví) lze nalézt řady svazků včetně
»tajných rituálů« zednářských či o zed
nářství. V časopise GEO z února 1988 je
asi 20stránková kritická reportáž s per
fektními fotografiemi o německém zed
nářství. Tuto reportáž subjektivně zkrá
cenou a mizerně přeloženou uveřejnil
v únoru 1989 Interpress-magazin. Kdo si
na seriosní studium této tématiky netrou
fá (zednářská literatura obnáší údajně
přes 50 000 titulů), tomu poslouží násle
dující článek.

Co je svobodné zednářství
- Je to svobodný svazek mužů
- Je to učení o morálním chování
- Je cestou k vytváření životní filosofie
- Je to bratrství
- Je to výchova k lásce k bližnímu a to
leranci
- Učí morálku pomocí symboliky
- Používá rituálů k poučení svých členů
- Je založeno na pevné víře ve vyšší by
tost nad člověkem
Co není svobodné zednářství
- Není církev či náboženství ani církevní
řád
- Není spolek filantropický, i když do
bročinnost je povinností každého člena
- Není společnost orientovaná na úspěch
či kariéru
- Nenutí své členy k určitému světové
mu či náboženskému názoru
- Nezprostředkovává svým členům poli
tické či obchodní výhody
- Není fórem k diskusím politickým ani
náboženským
- Neverbuje nové členy, ale přijímá hle
dající
- Není společností tajnou, neskrývá ani
svou existenci ani své cíle

Zednářská historie na území naší
republiky
24.6.1717 se sloučily 4 anglické lóže
do jedné velelóže londýnské a toto datum
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se všeobecně považuje za počátek svobod
ného zednářství. Za jednoho z duchovních
otců je mezinárodně uznáván Jan Amos
Komenský. Některé jeho myšlenky byly
doslovně převzaty do první Andersenovy
zednářské konstituce z roku 1723. První
česká lóže »U tří hvězd« byla založena
hrabětem Šporkem 24. června 1726.
Jestli je tento údaj správný, patřila mezi
první na kontinentě.
Tato lóže měla být na místě hlavní
pošty v Jindřišské ulici. Kdysi tam byla
pamětní tabule. Na nátlak jezuitů skonči
la svou práci v roce 1729.
Další lóži založil v Praze hrabě Paradis
1735. Nejdříve měla název »U tří korun«,
později převzala jméno »U tří korunova
ných hvězd«. Lóže se rozrůstaly v Opavě,
Brně, Litoměřicích a dalších městech až
do zákazu zednářství, vysloveném Fran
tiškem I. v roce 1794. Tento zákaz trval
až do roku 1918.
V 19. století se vytvářely zednářské
humanitní kroužky, které rituálně nepra
covaly, ale jejich členové byli často bratry
v zahraničních lóžích, nejčastěji němec
kých. Například Jan Evangelista Purkyně
byl v roce 1852 vyšetřován pro své člen
ství v berlínské lóži. Kroužky zednářské
byly v Bratislavě (Humanitas), v Praze
(Harmonie, Charitas, Bohemia), Karlo
vých Varech (Munificentia), v Žatci (Ket
te), v Liberci a jinde.
Další období od roku 1918 do roku
1939 se vyznačovalo zpočátku roztříště
ností jednotlivých zednářských proudů
a posléze paralelním vývojem zednářství
německého a českého. Ke sloučení pro
válečné události nedošlo. První lóže »Jan
Amos Komenský« byla založena 15 brat
ry 26. října 1918 pod záštitou »Velkého
Orientu Francie« (GOdF). Vnesení světla,
t.j. rituální zahájení práce bylo provedeno
28. září 1919.
Skupina »Mafie« v čele s dr. Rašínem,
dr. Šámalem, Františkem Sísem, dr. Syllabou a dalšími založila 28. 3. 1919 lóži
»Národ«. Uznána byla 30. 4. 1919 Veli
kou národní lóží italskou. Slavnostní
zahájení bylo provedeno 5. 11. 1919. Další
dvě lóže »28. říjen« a »Dílo« přispěly
k založení a uznání Československé Vele
lóže. Rituální zahájení práce bylo prove
deno 27. října 1923 Velelóží jugoslávskou,
protože mezitím Mussolini v Itálii zednář
ství zakázal.
Zednářství se rychle rozvíjelo a mnozí
představitelé československého politické
ho, vědeckého a kulturního života byli
členové lóží. Počet zednářů dosáhl v roce
1939 asi 1400 až 1500. Násilné přerušení
přišlo s německou okupací. Mnozí čs. zed
náři byli odvlečeni do koncentračních

táborů a asi 1/3 jich nepřežila. Dalších asi
200 zednářů odešlo do exilu. V roce 1939
a 1940 se pravidelně scházeli v Londýně
a 16. května byla v Londýně ustavena a
mezinárodně uznána »Veliká národní lóže
československá v exilu«. Velmistrem se
stal Vladimír Klecanda. Po ukončení vál
ky byla činnost opět přenesena do Prahy.
Některé lóže se pro nedostatek členů
sloučily. 26.3.1950 bylo v ČSR 523 zed
nářů v 15 lóžích.
Na nátlak ministerstva vnitra se roz
hodlo vedení VNLČ v čele s dr. Vančurou
československé zednářství rozpustit. Stalo
se tak 1. dubna 1951 na řádné schůzi veíelóže, kdy se bratři rozhodli »dobrovol
ně« se rozejít a zednářskou práci ukončit.
Cituji poslední slova memoranda: „Svo
bodní zednáři zůstanou budovateli ušlech
tilého lidství, chrámu lidskosti. Nezniči
telné jsou poklady, uložené hluboko
v lidském vědomí, které nemůže dopustit,
aby lidstvo kdy ustalo ve svém úsilí o svo
bodu, o pravdu, o pokrok a mír.”.
Tím byla uzavřena další kapitola čs.
zednářství. Mnozí členové odešli do exilu
a ti, kteří zůstali, žili a pracovali v tichosti,
v citlivém přátelství a bratrské shodě. Je
jich počet neustále klesal a nyní se jejich
počet pohybuje mezi 20 a 30. Tito bratři
obnovili činnost regulérní velelóže za me
zinárodní účasti 17. listopadu 1990.
Účel a osobnosti
Svobodné zednářství má v prvé řadě
sloužit k výchově své vlastní osobnosti.
Bohužel mají mnozí lidé zkreslené mínění,
že členstvím v lóži je možno získat spole
čenské nebo hospodářské výhody. Vždy
opakovaná tvrzení, že zednářství je klika
spojenců, kteří si pomáhají do vyšších
míst, přihrávají obchody, strýčkují, jsou
oprávněná pouze do té míry, že - jako
všude - pomohou raději člověku s obdob
ným či shodným smýšlením než nepříteli
či odpůrci. Není to ale v žádném případě
hlavní náplní jako např. v klubu Rotary.
Další veřejný omyl, neustále opakova
ný, je, že mocenská základna spočívá ve
světovém židovském finančnictví. Myslím,
že typickým představitelem tohoto světa
byl zakladatel bankovního imperia Roth
schild. Tento mocný člověk se ucházel
o členství v lóži a byl odmítnut s pouka
zem na to, že členem lóže se může stát
pouze muž dobrých mravů a dobré pověs
ti. Členství v lóži si nelze koupit.
Třetím obvyklým omylem je, že zed
nářství tajně řídí světovou či alespoň lo
kální politiku. V historii lze opravdu
nalézt některé příklady, hlavně ve Francii.
Ale i na Prohlášení americké nezávislosti
je z 52 podpisů 49 zednářů. K tomu je

11

však nutné dodat, že mnozí významní
mužové z života politického, hospodář
ského a kulturního se stali svobodnými
zednáři. Muži, kteří pracovali na sobě pro
blaho lidstva, vzali vážně svou zednářskou
přísahu a dosáhli nadprůměrnosti. Příkla
dy: Goethe, Lessing, Mozart, Kippling,
Seton, Baden-Powel, T.Rooswelt, Frank
lin a z československých Jan Masaryk,
Eduard Beneš, Viktor Stretti, Alfons
Mucha, Jaroslav Kvapil, Svojsík, Štefánik
a tato řada by mohla pokračovat, neboť
jen zednářský lexikon z roku 1932 má
1780 stránek. Těmito řádky chci opravit
již několikrát uveřejněný omyl. T. G. Ma
saryk nebyl členem lóže. Byl v Americe
sice několikrát vyzván ke vstupu do lóže,
ale vždy odmíťl s tvrzením, že otázky
humanity a etiky lze řešit nejlépe indivi
duálně. Že byl o zednářství dobře infor
mován, je vidět z jeho několika uveřejně
ných statí s touto tematikou.
Jako v každé skupině lidí jsou mezi
zednáři černé ovce, o kterých zednáři ne
radi slyší. Jako příklad uvádím generála
Pinocheta.

Nepřátelé a odpůrci
Ve všech diktaturách světa přichází
jako jedno z prvních opatření zákaz svo
bodného zednářství. Kamkoliv se podívá
me, ať to byla říjnová revoluce v Rusku,
Hitler, Mussolini, Franco, Peron, komu
nisté v naší vlasti, Khomeni, ale i Habs
burkové po francouzské revoluci, nikdo
z nich nemohl snášet svobodu ducha,
kterou se zednářství vyznačuje. Ale jako
ve všem existují výjimky. Fidel Castro
svobodné zednářství po převzetí moci do
dnešního dne nezakázal. Možná proto, že
jeho otec byl zednář.
Regulérní zednářství spojuje veškerá
náboženství světa aniž by holdovalo je
jich dogmatům. Ponechává každému je
dinci jeho vlastní názor na Boha a Stvo
řitele, ale vyžaduje od svých členů, aby
věřili ve vyšší moc nad člověkem. V ló
žích je nazýván Velký stavitel všehomíra.
Samozřejmě, že představy o stvořiteli
jsou jiné u Evropanů — katolíků, prote
stantů, volnomyšlenkářů — než u Arabů,
'Židů, Indů či Japonců. V žádném případě
nemají v lóžích místo ateisté. Hledají mezi
sebou to, co je společně spojuje a ne to,
co je rozděluje. V této nejen náboženské
toleranci k mínění jiného člena leží zá
kladní problém, kvůli kterému jsou od
některých církví zakázáni. Záleží to na
době a postavení té které církve ve státě.
V nynější době by se paleta vztahů mezi
církvemi a zednářstvím dala popsat od
symbiosy v Anglii, USA a třeba Švýcar
sku, přes nedoporučení členství, exkomu
nikaci, pronásledování až po popravy
(Irán).
Netolerantní přístup k zednářství má
také katolická církev, jak je vidět z článku
ThDr Martina Beneše (Obzory 19/90).
Bohužel je z celého článku zřejmé, že se
pisatel problematikou nikdy hlouběji ne
zabýval. Předkládané údaje jsou nepravdi
vé a celý závěr je nelogický. Píše: „Zedná
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ři jsou nábožensky zcela indiferentní...”
Do výčtu neregulérních zednářů patří
a v závěru: „Budou se snažit, aby vliv lóže čistě ženské a lóže smíšené, jako
křesťanství byl snížen na minimum.” Dá např. řád »Le Droit Humain« (1882).
le: „Kdo vstoupí do sdružení, které strojí Jejich cíle - vychovávání vlastní osobnosti,
pikle proti církvi, nechť je potrestán spra pěstování humanismu, tolerance a bratr
vedlivým trestem, kdo však sdružení pro ství - se v principu příliš neliší od lóží
paguje nebo osobně řídí, ať je potrestán regulérních. Svým počtem a rozšířeností
interdiktem.” Nedodává ovšem, že v po jsou však zanedbatelné. V ČSR existovaly
sledním výčtu nepřátel církve Svatý Otec před válkou smíšené lóže a také v nynější
proti dřívějším zvyklostem zednáře vyne době obnovily svou činnost.
chal.
— Na závěr ještě jeden citát z článku
Zednářské tajemství
Emila Svobody (Volná myšlenka, 8. červ
Svoboda ducha je jedním ze základních na 1924):
pilířů zednářství. Přesto se podřizují čle
„Politické osvobození je dokonáno, jde
nové lóží symbolickým rituálům. Mají své o osvobození ducha. Má tedy dnešek na
vlastní předpisy a vyvolují si z čestných stoupit dráhu vyznačenou v našich ději
mužů své budoucí učně. Výběr je pečlivý nách jasnými stopami starých mistrů, bubez ohledu na majetek nebo sociální po ditelských zednářů. V republice má čes
stavení, většinou na doporučení jiného koslovenské zednářstvo důležitý úkol:
zednáře, v některých případech i na hájit demokracii politickou, sociální i kul
vlastní přihlášku. Doba výběrového řízení turní proti útoku reakce z jedné strany,
je opět různá podle země a zvyklosti té proti rozvratu a anarchii z druhé strany.
které lóže. Ale rámcově trvá kolem jedno Neboť jeho heslem jest a bylo vždycky:
ho roku. Dát veřejnosti ve známost své bojovat za svobodný vývoj člověka proti
členství v lóži je přenecháno každému tyranii, proti duševnímu a hmotnému
jednotlivému členovi. Nedostatečná infor otroctví.”
®
movanost okolí, známé předsudky mohou
ohrozit jak hospodářskou, tak společen
skou základnu jednotlivého člena lóže.
Není tedy povoleno dát ve známost člen
ství jiného zednáře ani se šířit o vnitřních
záležitostech lóže.
Je ještě jeden důvod pro uchování ta JOSEF KOLÁČEK
jemství. Symbolika a esoterika jsou důle
žité duchovní práce lóže a jejich rituálů,
kterým nezúčastněný, jsou-li vytrženy ze
souvislosti, nemůže porozumět.

VÁNOČNÍ
OZDOBY

Zednářství regulérní a neregulérní
V úvodu k historické části jsem uvedl
datum 24. června 1717. Zednářství se
rozšířilo během dvou století po celém svě
tě. Velký orient Francie - francouzská
velelóže — potlačila ve druhé polovině
19. století ve svém rituálu výraz »Velkého
stavitele všehomíra« a nahradila v Evropě
obvyklou bibli knihou s bílými nepopsa
nými listy. Zároveň otevřela své brány
ateistům. V roce 1877 byly ze strany
anglosaského zednářství přerušeny veške
ré styky s touto velelóží a od té doby se
ubírá Grand Orient de France (GODF)
svou vlastní cestou. Tato velelóže, která
má sice podobné humanistické cíle jako
zednářství anglosaské, provádí zřejmě
protináboženskou politiku. Je nutné ale
rozlišovat mezi asi 6 miliony regulérních,
t.j. navzájem se uznávajících zednářů, a
asi 33 tisíci zednářů, náležejících ke
GODF. Mezi regulérní velelóže patří ve
lelóže Německa, Dánska, Finska, Řecka,
Itálie, Španělska, Norska, Holandska,
Švédská, Švýcarska, Turecka, Maďarska,
Lucemburska, samozřejmě Anglie, ale i
Velká národní lóže Francie s lóžemi ve
více než 170 městech. Dále veškeré lóže
Kanady, Spojených států, a lze pokračo
vat ve výčtu po celém světě přes Togo až
po Nový Zéland. Samozřejmě českoslo
venské svobodné zednářství patřilo vždy
mezi regulérní.

Man of the year 1990. Viďte, ovanula
vás americká mánie vytvářet hlasováním
osobnosti či veliké vzory. A přece je to
jisté měřítko hodnoty člověka, i když
raději zastávám moudrost Chudáčka z Assi
si: „Jsem pouze to, co jsem v očích Boha.”
Než v tomto případě se mi nadmula prsa
hrdostí a usmíval jsem se jako měsíček
v úplňku. Jednak že jsem seděl u slavnost
ní tabule naproti našemu otci generálovi
Kolvenbachovi, a jednak že byl ohniskem
oslavných řečí můj spolubratr P. Tomáš
Špidlík S.J. Když se s ním potkáte nebo
když se budete smát jeho vtipům, ani vás
nenapadne, že by to mohl být jeden z nej
plodnějších českých (vlastně moravských)
duchovních spisovatelů, v současné době
snad náš největší odborník na východní
spiritualitu, kromě toho profesor na Gregoriánské universitě i na Orientálním
ústavu v Římě. Raději toho nechám, pro
tože těch titulů by bylo ještě několik
řádek.
Tak tedy tento slavný sedmdesátník je
»mužem roku 1990« podle hlasování či
jmenování Americké biografické společ
nosti, která vydává »Slovník 5 000 nej
známějších lidí světa«. Jak si takového
jmenování váží v Itálii, svědčí i blaho
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přejný telegram presidenta republiky
Francesca Cossigy.
Náš otec generál se řídí zásadou: příliš
nemluvit, raději víc dělat. Většinou o něm
říkají, že je skoupý na slovo, i když při
nedávné visitaci české a slovenské jezuit
ské provincie každý den krátce kázal a
studentům poskytl interview bez dlouhé
ho přemlouvání. Nakonec jeden interview
se dostal i do krátkého proslovu k otci
Spidlíkovi. V duchu jsem si říkal, kéž by
takhle mluvili i politikové a jiní chrliči
frází. Asi se budu mamě snažit napodobit
jeho lapidární, mírně ironický styl.

Nedávno se mě ptal jeden novinář, co
si čtu, kterou knihu, když si potřebuji od
počinout, nabrat sílu a nepropadat malo
myslnosti.
„Jsou to dvě knihy.”
„Které?”
„Tyhle od P. Špidlíka.”
Hned si je půjčil, aby zjistil tajemství
síly jezuitského generála, ale po dvou
dnech zkroušeně přišel, že je to na něho
moc vysoké. ...
Jako mladý rektor Orientálního ústavu
jsem chtěl vědět, co vlastně přednášejí
naši profesoři, a tak jsem pilně chodil, jen
z počátku, na jejich přednášky. Všechno
jsem už zapomněl, jen z přednášky otce
Špidlíka mi uvízlo v paměti, jak se dušo
val, že jeho obor, tedy východní spiritu
alita, je vědní obor a že si tedy musí ucho
vat odstup, a proto se jí neoddává, nepěs
tuje ji ... jednou jsem se jako mladý scho
lastik vracel z města do koleje, bylo to
v Eindhovenu, takový horkokrevný Špa
něl na mne vybafl: Musím do Kempenu,
abych poznal ducha místa, kde vzniklo
»Imitatio Christi«. Vysvětlil jsem mu ces
tu, sedl na kolo a šlápl do pedálů, jako by
měl dohonit peleton při Tour de France.
Chcete-li hlouběji proniknout do české pak se opravil: do moravské mentality
P. Špidlíka, sedněte na kolo a jeďte na
Velehrad ... nikdo to nebral doslova, zato
se pozvedly sklenice na přípitek.

Je to dobré znamení. Ve vánočních
blahopřáních ubývá abstraktních frází,
i těch zbožných, a vrací se děj, příběh,
konkrétní život. Sestra Bernadetta, jakýsi
spiritus agens »rodiny Neposkvrněné«,
jich má nepřeberně, jako těch příběhů,
protože mi bez dlouhých zdvořilostních
okolků tlumočí své přání takto: Psala mi
jedna zdravotní sestra: »Vrátila jsem se
z Lurd. Nešla jsem tam prosit o zdraví, ale
jestli mě Matka Boží uzná za hodnou, že
se jí nabízím na smír za duše, které ona
sama chce pro svého Syna. A co se nestalo?
Vrátila jsem se domů v létě a 8. září, přes
ně na její narozeniny (toho dne se slaví
liturgická připomínka Narození P. Marie)
se u mne projevila těžká choroba: sklero
za multiplex! Nohy nedrží, ruce se mi
třesou ... jsem ve stálé adoraci díků a
chvály! Bez vyprošené milosti nelze tako
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vý stav milovat. Já jej mám ráda jako Ma
riin poklad pro Syna, Ježíše.« A sestra
Bernadetta jen dodává: Co vy na to? Já
nestačila žasnout a děkovat před svato
stánkem. Jiné se ani nedá, vždyť má-li
naše církev lidi schopné takové lásky a ta
kových obětí, není důvodu ke vzdychání,
malomyslnosti či naříkání.
Anebo z Ostravska — tady na Moravě
není náboženská situace o moc lepší než
v Čechách. Zde je však oheh pod pope
lem. Mladí nejsou špatní. Jenom v někte
rých oblastech hrozně neuvědomělí: ději
ny, mravní zásady, svědomí... zodpověd
nost. Onehdy jsem si to seřadil takto:
Lidé bez rozumu, bez svědomí, bez Boha,
bez řádu, bez citu... tak asi před 30 léty
jsem si v prosincových mrazích »uscho
val« jablka v nevytápěné světnici; a přišly
tuhé mrazy. Jablka ztvrdla na kámen. Do
mníval jsem se, že je ten mráz »konzer
voval« a že si je pak budu vytahovat
a s chutí pojídat. Chyba lávky! Když jsem
je z té mrazírny vytáhl a nechal »rozmra
zit« v normální teplotě, všechna mi shni
la. Musel jsem je vyhodit, do jednoho. A
totéž udělal ateismus s naším národem,
celé generace byly v jeho mrazírně, od
1950... a co odolalo, to asi dodělá bezuzdná morálka, televisí i tiskem propago
vaná pornografie včetně striptýzů...
Teď už je nám hej v české sekci vati
kánského rozhlasu. Začínají čile fungovat
telefaxy mezi domovem, kdysi za želez
nou oponou, a Římem. A tak všelijaké
zadřené třísky hořkostí a zatajovaných
vzteků dostávají leckdy brzo úlevný bal
zám či náplast nějaké objasňující zprávy.
Ráno při snídani 10. prosince (vzpomí
nám na to datum, protože se slavilo výro
čí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských
práv) mi P. Kučinskis, původem Lotyš,
naservíroval jednu ze svých lehce ironic
kých jednohubek: »Tak i váš Havel žádá
plné moci jako Gorbačov.« Nemám zvyk
hned po probuzení zapnout radio a po
slouchat zprávy. Těch mám pak plné
zuby celý den, a tak jsem koukal jako vylíhlý z divokých vajec. Už první noviny,
jež mi v čítárně padly do rukou, mi to
potvrzovaly. Tak to tedy není jen nějaká
dětská nemoc či přechozená horečka, jak
jsem si to pořád označoval, protože jsem
si nedovedl představit, jak je to vyostřené.
Naštěstí hned druhý den dorazil fax z bis
kupské konference ČSFR. Žádné konejši
vé či odtažité řečičky. Už nadpis má v so
bě slavnostnost zapřísahání: »Provolání
českomoravského sboru biskupské konfe
rence a ekumenické rady církví křesťanům
a celé veřejnosti ČSFR«. Jeden z mnoha
novinářů, kteří mi pak telefonovali do
redakce, se ptal: „A slovenští biskupové
se k tomu nepřipojili?” Zahrál jsem to do
autu, že zatím nepřišlo žádné potvrzení.
A pak se to hrnulo jako lavina. Bisku
pové mluví o »závažné chvíli našich dějin,
ve které se rozhoduje o budoucnosti
našeho společného státu«. Musel jsem
definitivně odložit představu politických
rozmíšek, jakými se baví zde v Itálii ale
i v jiných západních zemích politické

strany. Biskupové a představitelé církví
cítí povinnost říci jasné slovo k součas
nému vývoji vztahů mezi Čechy a Slová
ky, užívají diplomatičtější formulace
»mezi našimi národy a národnostmi«.
Vyzývají prosté občany i státníky, aby
přistupovali ke všem problémům v duchu
Kristova velmi náročného požadavku,
abychom se navzájem milovali, jako nás
miloval On.
Jádro poselství stojí za doslovné cito
vání: „Prosíme vás, snažte se vidět nejen
zájmy své vlastní, svého vlastního národa
či národnosti, ale i zájmy druhých, dru
hého národa či národností. Hledejte vždy
spravedlivé a vhodné řešení pro všechny,
pro obě republiky, nejen pro svou, do
které patříte a kterou zastupujete. Jedině
tak se vám podaří nalézt správné řešení.
Bude to jistě kompromis, jinak to ani ve
společných záležitostech a zájmech nejde,
ale, bude-li z obou stran poctivý, bude
pro všechny výhodný. Vzájemnou tole
rancí a pochopením lze postupně s trpěli
vostí vyřešit všechno ke spokojenosti
všech; bez ní je pouze možné vše pokazit
pro druhé a nakonec pro sebe.”
Odkazy na pozornost světové veřejnos
ti, na špatný příklad ostatním národům
„střední a východní Evropy i Asie, které
se rovněž snaží napravit vzájemné vztahy
pokřivené v minulosti totalitarismem”
jakož i odkaz na neslavný vstup do sjed
nocené Evropy, už nemají takovou pád
nost. Jen opravdová úzkost a podložené
obavy autorů poselství mohly dát vznik
formulaci této věty: „Nechtějme ji (po
zornost světové veřejnosti) soustředit opět
- tentokrát proto, že náš společný stát
zanikne, nebo bude živořit, ke škodě
obou národů pro vzájemnou netoleranci
a nepochopení nebo pro národní sobe
ctví.”
To že je balzám?, vždyť mi přitom
jezdí mráz po zádech! — mohl by namít
nout leckterý ze čtenářů. Generace křes
ťanů se už od apoštolských dob učily
„doufat proti veškeré naději” čerpat sílu
z důvěry v nebeského Otce, který zná své
pozemské děti a miluje je všechny bez
rozdílu. Proto pro mne byla opravdovým
balzámem závěrečná slova našich bisku
pů: „Vyzýváme vás, milí bratři a sestry,
ale i vás všechny, kteří věříte v Boha,
modlete se za to, aby Bůh, který zná
srdce všech lidí, vložil do těchto srdcí
touhu po vzájemné lásce a jednotě a aby
všem, kteří nesou odpovědnost za naši
společnost a její osudy, vnukl správné
řešení všech palčivých otázek, abychom
tak obstáli před soudem dějin i před sou
dem Božím.”
A těm, kteří se jen ušklíbnou nad tako
vou výzvou, snad pomohou k zamyšlení
a k ušlechtilejšímu postoji slova pana pre
sidenta Václava Havla, když na konci
setkání s kněžími, řeholníky a řeholnicemi v Římě žádal všechny „o modlitbu za
vyřešení tíživých problémů, které na nás
čekají”.
Řím, 13. prosince 1990 — ®
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HOVORY REVOLUČNĚ (NE)SAMETOVÉ (4)
Tak asi v polovině července jsme jeli za
Hankou. Hanka je dávná a nerozlučná pří
telkyně mé ženy Libuše, protože obě mají
mnoho společného, třeba to, že si ještě
jako osmnáctileté panny koupily do holportu kobylu, vlastně valacha, Dolar se
jmenoval, zaparkovaly ho v jakési maštali
v Praze na Beránku, kam denně dojížděly
na mopedu, rán’o kolem čtvrté, tam jej
krmily a o něj různě pečovaly, a pak zase
sedly na ten moped a jely do práce, pro
tože jinak by to zvíře neuživily. No a jak
padla, sedly znova na moped a hurá na
Beránek a když byl koník obsloužen a vypucován, tak na něm na střídačku jezdily.
A tak to šlo každý den, i o nedělích a
svátcích, proto byly panny, neboť kterej
blázen by si začal s takovejhlema praštěnejma buchtama.
Takže k téhle Hance jsme jeli, a jeli
jsme dost dlouho, ona se mezitím též vda
la a usadila se s chotěm Václavem v Radimovicích, což je taková malá víska u Plz
ně, jež byla ještě před šestačtyřicátým to
tálně německá — a udržovaná. Dnes je
naprosto česká a v rozmlácené kapličce
chybí zvonek.
Chybí tam hromada jiných věcí, ale
lidé jsou dobří a pohostinní. To jsem po
znal, jakmile jsme vkročili do stavení, kde
nás uvítal trošku prošedivělý mládenec
a okamžitě nám nabídl ruma. Když jsme
vypili druhou štamprdli, zdálo se mu to
divné a otázal se nás, co vlastně chceme.
Poctivě jsme vysvětlili, že hledáme Han
ku, k čemuž prohlásil, že ví o koho jde,
neb ona je jeho žena. Neví zrovna, kde
momentálně je, to že však nevadí, může
me si dát další rundu. Hanka přišla za
několik minut, což bylo dobré, jinak by
chom se úplně zmrskali. Jak vešla do ku
chyně, padl její zrak na poloprázdnou
láhev, k čemuž pronesla:
„To je hrozný!”
Pronesla to však naprosto nevzrušeně.
Pak zjistila Libuši a jala se halekat. Libuše
se k ní připojila a situace počala být ne
únosnou. Proto Václav, tedy manžel Han
ky a majitel láhve, navrhnul, abychom je
tady nechali a navštívili hostinec, neboť
došlo pivo. Nebyl jsem proti tomu a po
mohl jsem mu sebrat prázdné flašky. Vza
lo nám to necelých deset minut, přestože
flašek bylo hodně a byly rozmístěny po
různu. Jednu jsem našel v králíkárně.
Ležela vedle statné ramlice s osmi mla
dými. Když jsem ji bral, sledovala to
králičí matka s resignovaným pohledem,
připomínajícím dobrovolné pracovníky
protialkoholni ligy.
Pak jsme jeli. Vozidlo sovětského pů
vodu skákalo po hrbolaté vozovce plné
všelijakých zákrutů a já přemýšlel, co se
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stane, až proti nám vyrazí kombajn nebo
záhumenkář s Favoritem.
Nevyrazilo nic, takže jsme ve zdraví
dospěli k hospodě. Tam již bylo živo.
Byla sobota a družstevníci se veselili.
Když bylo zřejmé, že si nesednem, roz
hodl Václav, že budem sedět venku. I ven
ku již seděli různí pánové, ale u jednoho
stolu se místo našlo. Obsluha byla výbor
ná. Ještě jsme nedosedli a už tady byla
dvě piva. K jídlu neměli nic, měli však Be
cherovku. Tak jsme si dali Becherovku.
Když jsme si dali druhou, jeden z pánů
u stolu se probral a chrčivým barytonem
se pokusil zjistit, co oslavujeme.
Václav odvětil, že nic, ale má tady ka
maráda z Afriky, který sem přijel na ná
vštěvu. To už se probral druhý pán a s vi
ditelným zájmem se dotazoval, kde toho
kamaráda má. Když bylo ukázáno na
mne, nastalo podivné ticho. Pánové si mě
chvíli se zájmem prohlíželi a poté jeden
z nich nasadil strnulý úsměv člověka, ze
kterého se někdo pokouší dělat blba.
„Co kecáš, vole, dyk von mluví česky.”
Cítil jsem, že musím zasáhnout, neboť
hladina Václavovy kredibility klesala po
vážlivě.
„Pánové, proč bych nemluvil česky?
Jsem přece Čech. Ale žiji v Jižní Africe...
Už jednadvacet let... A teď jsem se přijel
podívat domů...”
„Jó ták! Tak ty si fouk! No to už je
mně jasný...”, prohodil významně první
probuzený pán a vážně pokýval hlavou.
Ten druhý neřekl vůbec nic a pouze se mi
upřeně díval do očí. Když tak činil asi dvě
minuty, zeptal jsem se ho nervózně, co si
dá. Aniž odtrhl zraky z mého zevnějšku,
prohlásil vítězně: „Ty máš malý brejle!”
a než jsem se sebral z překvapení, dodal:
„Máš malý brejle a zařezávaj se ti do hla
vy. Kterej vůl ti je dělal?”
To už kolem stolu bylo asi devět pánů.
Usadili se porůznu a zvídavě si mě prohlí
želi. Bystrý hostinský přinesl další pivo.
Viditelně zlidštěl, když jsem ho požádal,
aby láhev s Becherovkou nechal na stole.
Stal jsem se mu asi sympatickým, neboť
se nabídnul, že mi ohřeje guláš. Vděčně
jsem mu poděkoval a on šel otvírat kon
zervu. Též ve velmi krátké době přinesl
půl tuctu čistých štamprdlat a hliníkový
příbor. Bylo to od něj hezké, protože
jsme nemuseli cucat Becherovku z láhve.
Po prvním přípitku s milou společností
se zábava rozproudila. Byl jsem dotazo
ván na různé věci a jal jsem se odpovídat.
Nehovořil jsem ani dvě minuty, když jsem
ucítil bodnutí do pravého stehna. Nejsem
z vosku a byl jsem třikrát v Angole. Bodá
ní tupou vidličkou je pro mne sranda.
Jelikož guláš stále nepřicházel, začal jsem

se zabývat divnou představou, že příbor
nebyl přinesen kvůli guláši. Když Václav
viděl, že vidlička nefunguje, požádal mě,
abych ho doprovodil na pánský záchod.
Učinil to tak sugestivně, že nebylo vy
hnutí. Vstali jsme a jali se potácet k uve
denému objektu. Dosti odřená tabulka
s nápisem »Muži« se mi zdála směšnou,
protože i nejotrlejší dáma by se do tohoto
zařízení neodvážila vstoupit. Šlo však o
velice funkční establishment, neboť močit
se dalo všemi směry a břitký pach čpavku
byl tak pronikavý, že by probudil příslo
večnou Růženku z nejhlubší katalepse.
Václav si zastrčil vidličku do kapsy a
vyprázdnil se. Když byl hotov, vzal si ji
opět do ruky a nedbaje mé poněkud
vratké pozice, šťouchal do mě, ignoruje,
že mu cvrnkám na nohavici.
„Seš ty úplnej vůl, nebo co? Ty si cintáš pentli před všema, já do tebe píchám
jako blbec a ty furt jedeš! Víš, kdo je ten
dotyčnej v tom umaštěným baretu? To je
poručík Hanousek z plzeňskýho estébé!
Pěkná svině, ale jinak dobrej kluk. Loni
jsem mu sehnal prkna. Von tady má cha
lupu, víš? A ten druhej vágus, co kecal vo
těch tvejch brejlích, ten je okresní proku
rátor, ňákej Micka, a ten tu má taky cha
lupu. Voni tě hltaj, každý slovo evidujou.
Já je znám, ty kurvy, já sem tady už deset
let předsedou, mám je všechny přečtený.
Vono by vo nic nešlo, ale to takhle nemů
žeš, člověče! Kristaboha, jak tě mohlo
napadnout chválit Havla! Dyk tady je to,
ty blbounku, samej komouš! Akorát ten
hostinskýho pes není v partaji a ani jím
bych si nebyl stoprocentně jistej. Dyk
voni sou tady všichni nasraný, to se jim
nediv, ty tady nežiješ, takže víš hovno,
ježíšmarjá, já sem už myslel, že tu vidlič
ku do tebe musím vrazit, abys přestal. —
Tak, a teď deme, ať to není nápadný.”
Když jsme se vrátili, stydnul mi guláš
na stole a láhev Becherovky byla dopita.
Soudruh z StB odešel a zatímco jsem do
jídal, přišel jiný. Sedl si vedle a bylo vidět,
že má autoritu.
„Tak co, Lojziků, dostal si toho srn
ce?” tázali se o překot kumpáni a když
slyšeli něco, jako že nic, rozprostřeli ko
lem deku úsměvů a těšilipechového lovce:
„A to jó, neboj, von ti ten parchant ne
ujde, dyk ty ho dostaneš, žejo, kluci...?”
Na což »kluci« horlivě přitakávali:
„Depa, jakž by né, našemu Lojzíkovi,
tomu nic neujde, to je střelec...!”
Pán jménem Lojzík přijímal ovace se
zasmušilou tváří suveréna, který se i na
záchodě obírá státnickými problémy. Na
další pokřiky a servilní dotazy slinolizačů
odpovídal jednoslabičně, tu vlídněji, tam
zase o půl tónu do břitkosti, každému
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naváženo dle zásluh a posloupnosti.
Mlčel jsem, pamětliv záchodového ško
lení. Horlivý dav však pracoval za mne,
takže nimrod Lojza byl vbrzku doma. Ho
dil po mně půl oka a když jsem kývnul na
pozdrav, neuznal mne za hodna dalšího
pohledu. Rozhodl jsem se ukázat dobrou
vůli. Vytáhl jsem krabičku Peter a nabídl
mu. Zachmuřený střelec vytáhl jinou — a
ostentativně si zapálil. Pak na půl huby
řekl, že kouří svoje. Mrkl jsem na značku.
Byly to též Petry. Petry jsou velmi popu
lární kuřivo.
Aby řeč nestála, obrátil se na mne je
den ze sousedstva a s pitomým úsměvem
pronesl: „To vy tam, v tý Africe, kouříte
jiný cigára než tohleto svinstvo, co?”
Projevil jsem hlasité udivení, proč pod
ceňuje kvalitu místních cigaret. Dle mého
úsudku nejsou vůbec špatné.
Nato se nadechl malý mysliveček a do
cela rasantně vyrazil: „Tohle když usly
ším vod vopravdovýho cizince, tak to
budu brát vážně. Ale když mi to říká
srab, co se dvacet let flákal po světě, tak
se mu na to vyprdnu!”
Rukavice byla hozena. Pochopil jsem,
že mám před sebou nikoliv běžného
vychcánka, který si stranickou legitimací
odhazuje pitoreskní problémy denního
souputnictví s vlky, ale pravděpodobného
vůdce smečky. Místního obrvlka z osvěd
čeného vrhu Pávků Korčaginů a majorů
Molnárů. Člověka »zvláštního ražení«,
který si s definitivní platností koleduje
o cosi do držky, který by nyní dal polo
vinu svého života za slastný okamžik vy
točení příslušného čísla, zakončený uklid
ňujícím cvaknutím ocelových pout.
Vstal jsem ze židle a uchopil geroje za
klopu. Poloopilá chasa ztichla. I vlk čekal,
co bude. Koukal jsem mu z dvaceti centi
metrů do nejistých očí a bojoval sám se
sebou. Vrýval jsem si jeho ksicht do pa
měti a přemýšlel, kam mu ji nasadit. A
přitom jsem se bál. Jsou rány, které zabí
její. I ze zlomené sanice by vznikl průšvih.
A nakonec by vyhrál on. Vzbouřená krev
se pojednou zklidnila a hladina adrenalinu
klesla. Pustil jsem jeho klopu a levou dla
ní urovnal. Pak jsem šel zaplatit a beze
slova odešel. Mířil jsem směrem k zapar
kovanému autu a pokračoval dál vesnic
kou vozovkou. A v duchu sakroval, že ne
mám kapesník, protože mi, nevím proč,
oči vlhly a já zakopával o šutry.
Asi po čtvrthodině cesty jsem uslyšel
hučení motoru a blikavé světlo reflektorů.
Může to být Václav, ale může to být i ně
kdo jiný. Angolský instinkt zapracoval.
Skočil jsem do křoví a čekal. Byl to
Václav. Vezl svá piva. Jel zvolna, hledal
mě. Zastavil a já nastoupil. Chvíli jsme
mlčeli. Ale pak řekl na omluvu: „Vyprdni
se na to, byli stejně všichni ožralí!” V je
ho hlase však visela starost. Starost, jak
bude žít s vlky, kteří se stále kolem
potulují. A nejen v Radimovicích. A kteří
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stále mají zuby, protože jim je někdo
zapomněl vymlátit. Nebo nechtěl. Kdo ví,
kdo se v tom vyzná, v téhle nepochopi
telné »revoluci«, která si říká sametová.
Bude to možná mít těžké, tenhle Václav.
Já odjedu a on s těmi gaunery zůstane,
běhalo mi hlavou. Ale litovat jsem ho
nedokázal.

Když jsme vkročili do kuchyně, holky
se poněkud chmuřily. Žena Libuše o po
znání víc, neboť celou dobu vykládala
Hance, že nikdy nepiju. Měla pravdu. Piju
málokdy, ale ten zbytek noci jsem se do
opravdy ožral. Vedle piv našel Václav ve
špajzce flašku vodky. On cucal piva. Já
to ostatní.
Bylo kolem čtvrté ráno a kosové krás
ně zpívali. A my jsme jim s Václavem
notovali do taktu. Hanka neříkala nic, ale
když mě Libuše táhla po schodech, vý
znamně pozvedla obočí. Libuši to dost
štvalo, ale dobře jí tak, nemá se vytaho
vat.
Když jsme byli v nejlepším, vzal mě
již dosti blábolivý Václav kolem krku, a,
šplouchaje mi pivo po košili, příšerně se
rozchechtal: „Víš, vole, s kým jsi to clou
mal? Já z toho budu mít smrt! Víš, ty
ptáku zelenej, kdo to byl? Předseda par
taje! »Kovanej Lojza!« A k tomu milí...
micili... milicionář..., prostě kádr, ty hovňousku... jéžišmarjá, a von mu dá málem
před celou vsí do držky!!!”
Usínal jsem k páté ranní a nic do mne
nebylo. Cítil jsem se však spokojeně. Po
prvé jsem zažil malý a nesmělý pocit, že
jsem přece jen nepřijel úplně nadarmo.

Probudil jsem se zrovna k obědu. Seka
ná s okurkovým salátem voněla celým do
mem a do cinkotu nádobí bylo slyšet
hlučnou debatu. Otec Václav se dohado
val se svou nejmladší ratolestí, dvanáctile
tým Vašíkem. Oděn spoře jsem seběhl po
schodech dolů a vmísil se do rodinného
shluku.
„Koukej se ho, pitomce,” obrátil se ke
mně rozhořčený Václav, „nedal bys mu
pár facek? Takovej krásnej pstroužek,
dyk je to ůplnej hřích, a voni ti pitomci
ho takhle zříděj! Di mi z vočí, votroku
blbej, kolikrát jsem ti říkal, že takový
podměrečný kousky nesmíš chytat.”
Svaté rozhořčení sálalo z Václava a by
lo zjevné, že kromě piva miluje též ryby.
Avšak vedle tohoto příjemného zjištění se
drala na povrch skutečnost přímo neuvě
řitelná. Zde, v těsném okolí, pár kilomet
rů od Plzně, žijí a cachtají se pstruzi! Ry
by delikátní a choulostivé, jejichž živlem
je samozřejmě voda, ale ne jen taková
nějaká, nýbrž voda voděnka, čisťounká
a takřka pramenitá, čirá a životodárným
kyslíkem bublající, kde v ladných křiv

kách a mistrných obratech se třpytí zlatostříbřitá bříška pstružího národa a ob
čas i plachý lipan. Zde není klidu a roz
šafného zažívání kaprovitých rybníků,
jichž hladina se v podvečerním tichu lesk
ne jako nekonečné zrcadlo, porušené jen
tu a tam skotačivou vážkou nebo líným
vírem převalujícího se šupináče. Kdepak!
Voda pstruží je aktivita sama, rybí sletiště
a pole bitevní, kde vteřiny odťukávají
poslední chvilky neopatrné mušce či ko
máru a pak už jen šedozelený stín, živé
torpedo, ani sledovat nestačíš a — žbluňk
— a bláhová muška má po slávě.
„Je to daleko, Vašíku?” dovolil jsem si
přerušit Václavovo horlení.
„Ani ne, takovejch deset minut,” po
chopil, klučina, o co mi jde. A tak jsme
šli.
Chlapec vykračoval bystře, lehkého
pstruha stále v ruce, občas poběhl a hned
nato zarazil, s tázavým pohledem nechá
pajícího mládí, které neví nic o vysokém
tlaku a dýchavičnosti otylého dědka, jenž
příliš hřeší na svou mladou duši a taky
kouří a pije černé kafe, ví, že by neměl,
neměl by toho moc, však vem to čert, pan
Werich nebyl blbec, když mluvil .o tom
rybníčku, co každý má ten svůj, tak co se
starat, raději koukat a těšit se z těch lesů
tady, — Vašíku, hele, támhle je pěknej
srnec, myslím, že šesterák — ...
„Jé, no fakt, je tam, a jak to poznáš?”
„Však, byl jsem kluk jako ty, a táta
byl lesníkem, ještě vejš odtud, v Pěkné, na
Šumavě. A též tam byli pstruzi. V Teplé
Vltavě, a jací kapitální...”
„A taky jsi je chytal? ”
„To víš, že jo, a kolik! Jenže ne takový
chudinky malý... Táta byl dneska pěkně
namíchnutej...? ” stočil jsem hovor na
choulostivé pole.
„Hm, to byl,” opáčil chlapec zachmu
řeně, „ale von je namíchnutej skoro po
řád,” dodal vítězoslavně. „A kvůli každý
blbině.”
„Člověče, jaký blbině? Já vím, že tě to
štve, ale tohle jsi neměl dělat. Vždyť to
pak tam za chvíli nic nezůstane, když je
nenecháte dorůst a nebudou mít mladý.”
„Dyk voni tam eště sou,” dodal kluk
na omluvu. „A je to jedno, když ho ne
chytím já, chytí ho někdo druhej.”
Ocelová logika prořízla letní idylu. A
nebylo na ni odpovědi. Proto jsem mlčel
a myslel si své. Protože na tohleto nestačí
jedno odpoledne, možná ani sto odpoled
ní, když kluk pak vidí kolem, jak se krade
tráva a brambory z obecního, co je pak
proti tomu jeden mrňavej pstroužek, kte
rý prakticky nepatří nikomu.
No, šli jsme k té vodě, živému potůč
ku, který byl bez jména, ale sláva! Byli
tam, pořád ještě tam byli a já si jen v du
chu přál, až zase jednou přijedu, abych je
opět našel, a kluka taky, jen trochu větší
ho a trochu moudřejšího.
Prosinec 1990 — ®
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VIKTOR FISCHL

POSLEDNÍ SILVESTR DOKTORA STEINBACHA
Když jsem ho v den jeho pětadevadesá
tých narozenin volal z Jeruzaléma do New
Yorku, abych mu popřál všeho nejlepšího
a poptal se po zdraví, řekl mi: „Víte, cho
dit už moc nemůžu. Mluvit mi dělá tro
chu potíže. Dýchá se mi dost těžko. Ale
jinak jsem v pořádku.” Tenhle druh hu
moru, trochu starosvětsky dobrácký, tro
chu soudobě cynický, trochu připomína
jící Ignáta Herrmanna, ba dokonce někdy
i Vojtěcha Rakouse, ale zas také Karla
Poláčka, si zachoval Karel Steinbach až
do konce. Sám jsem si často uvědomoval,
kolik v tomto skoro zemitém a po mém
soudu typicky českém humoru bylo též
židovského. Snad jednou někdo napíše
o humoru Karla Steinbacha studii - věc,
ke které já se už jistě nedostanu - a jsem
rád, že pro to najde všechen potřebný
materiál v knížce »Svědek téměř stole
tý« , k níž se mi podařilo ho přimět a kte
rou jsem mu pomohl napsat.
Je toho v té knížce o Karlu Steinbachovi hodně a myslím, že ti, kdo neměli
štěstí poznat ho osobně, mohou z toho
záznamu dostat aspoň hrubý obrys jeho
osobnosti. Jsou však také věci, které se
do knížky nedostaly. Některé proto, že
si to z různých důvodů nepřál, jiné jsem
potlačil, protože se mi zdálo, že vyjadřují
víc to, co jsem si myslel já než Steinbach.
Jednou - pamatuji - jsem mu například
řekl, že měl vlastně jít do politiky. A když
se nad tím nápadem podivil a ptal se proč,
vyložil jsem mu - a ani jsem se přitom
nějak zvlášť neostýchal -, že nejen proto,
že je výborný řečník, ale hlavně proto, že
z něj sálá tolik lidského tepla, že by tím
stačil vytápět půl světa.
Steinbach se půvabně uculoval jako
vždy, když mu někdo řekl něco lichoti
vého, pohladil mě skoro otcovsky po ra
meně a prohlásil, že chtěl vždycky být
jen doktorem a že kdyby se nebyl stal
felčarem, byl by asi šel k divadlu, ale roz
hodně ne do politiky. Já si však dosud
myslím, že právě takových lidí jako Karel
Steinbach je v politice třeba jako soli.
Když zemřel v poslední den roku, na
konci dekády, scházelo mu jen čtyři a půl
roku do stovky. Odešel smířen se všemi
a se vším, jenom ne se stářím, které po
kládal za nevyléčitelnou nemoc. Nebylo
totiž člověka, který by miloval život a
právě všechno mladé v něm víc než Karel
Steinbach. Myslím, že ze všech vzpomí
nek, které mi při psaní té knížky vyprá
věl, měl nejjasněji v paměti vzpomínky
z dětství. Něco z malého kloučka, který
vymýšlí šibalské kousky a neškodné lotrovinky, něco z Pucka v něm - aspoň pro
mne - zůstalo po celý život.
Pro takového člověka je ovšem těžké
smířit se se stářím. A přece se vám svěřím
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s podivným nápadem, který jsem měl,
když v noci zvonil telefon a dobrá, krásná
paní Vlasta mi hlásila, že Karel už není
mezi námi. My, kteří vymýšlíme všelijaké
příběhy, abychom z nich uhnětli povídku,
román, hru, míváme takové podivné nápa
dy častěji. Tentokráte se mi tedy zdálo,
že jdu za rakví na hřbitov a pojednou vi
dím, že vedle mne jde Karel Steinbach
a slyším, jak mi říká „Na takovéhle pohřby,
když umře někdo, kdo se dožil vysokého
věku po tom, co prožil plný život a vy
chutnal z něj i poslední kapičku, víte, na
takový funus já jdu rád.” A když jsem si
potom - chvíli mi to arci trvalo - ten po
divný nápad přeložil do řeči každodenní,
znělo mi to asi tak: Umře-li vám někdo
drahý, ale téměř stoletý, po životě tak
plném, krásném a užitečném, jako byl
život Karla Steinbacha, jsou ti, kterým
je dopřáno tu ještě chvíli pobýt, pojednou
tak plni vzpomínek, že na truchlení ne
zbývá mnoho místa. To se ví, že jsem byl
při té zprávě smutný. Už ho neuvidím, už
mě ani nezavolá, ani se při loučení neobejmeme. Jenže z toho tak plného pytle
vzpomínek už zas vykukuje na všech stra
nách něco, co vhání spíš úsměv do tváře
než slzy do očí. A tak především s úsmě

vem vzpomínám a myslím, že takse vede
i všem ostatním, kteří ho měli rádi.
Knížka, kterou jsme spolu napsali, mi
při tom vzpomínání sloužila jako příruč
ka. Až teď jsem sám sobě blahořečil za
to, že jsem se tehdy za Steinbachern rozejel z druhého konce Ameriky, strávil
s ním krásný, intenzivní týden, do kterého
jsem ho přiměl směstnat zážitky a zkuše
nosti z celého téměř století. Ta knížka je
pro mne dobře známá krajina, kterou pro
cházím jako ulicemi rodného města. Ko
nec konců jsem znal celou řadu těch, o
nichž mi vypravoval. Některé, jako Jana
Masaryka, Julia Firta, Josefa Kodíčka a ji
né dobře, některé, jako Hugo Haase, Olgu
Scheinpflugovou, Peroutku jen z několika
setkání, ale vyznal jsem se v té celé kraji
ně dobře. Steinbachovy vzpomínky mi ji
však osvítily s nenapodobitelnou výmluv
ností, přesností a jasností v kuželech vrže
ných světlometem pronikavých stručných
posudků a ozářily ji ohňostrojem chytrých
anekdot. Moje vzpomínky na vzpomínání
Steinbachovo pak přidaly nové světlo
i tam, kde se hrozily vkrást nebezpečné
stíny zapomínání.
Pro každého s Karlem Steinbachern
odešel někdo jiný. Jedněm Čapkův Kade-
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lík, jiným vynikající lékař, který přivedl
na svět tisíce dětí. Bonvivant, kavalír,
virtuos umění, ale také milovník hudby,
hlavně české hudby, který pamatoval
Dvořáka a kamarádil se do konce s Rafae
lem Kubelíkem a Rudolfem Firkušným,
téměř stoletý svědek našeho století, muž,
který se znal intimně s kdekým z českého
Who is who, ať šlo o herce nebo politiky,
o spisovatele, výtvarníky nebo novináře,
to všechno - a mohl bych v tom výčtu
ještě dlouho pokračovat - byl Karel Stein
bach a pro každého z nás byl přirozeně
důraz na něčem jiném v této mnohostran
né osobnosti. Všichni se však - myslím shodneme v tom, že v Karlu Steinbachovi
odešel z našeho světa jeden z těch mála,
z onoho vzácného rodu, který T.G.Masa
ryk označoval jménem krásný člověk.
Mohl bych ještě dlouho vyprávět třeba
o tom, jak byl šťastný z konce komunis
tického panství v Československu, ale též
o tom, s jakými obavami a úzkostmi sle
doval vývoj například v otázce slovenské,
o tom, jak rád by se byl ještě chtěl podí
vat do Prahy a jak proklínal stáří, které
mu v tom zabránilo, a ještě o mnohém ji
ném. Mohlo by to však znít jako loučení,
a to je, čemu se chci vyhnout. Neboť Karel
Steinbach patří k těm vzácným lidem,
s nimiž se neloučíme, protože i potom,
když odešli, zůstávají v nás.
A tak tedy, smím-li, zakončím raději
zas jedním z oněch podivných nápadů,
o kterých jsem se už zmínil a kterých ku
podivu ve stáří, jak se zdá, přibývá.
Steinbach, veliký raconteur, vyprávěl
rád o slavných silvestrovských večírcích,
které pořádal ve svém pražském bytě a na
které přicházeli Peroutka, Firt, Olga
Scheinpflugová, herci Vydra a Dostálová
a její manžel sochař Dvořák, ale také
Hugo Hass a Karel Poláček a Josef Kodíček a ještě mnozí jiní. Později, hlavně
v posledních letech v Americe, se v tradici
silvestrovských oslav pokračovalo větši
nou u Ducháčků. Ale pak i Ivo zemřel
a přátel, ač byli všichni mladší než on, vů
bec ubývalo a byl zase Silvestr a Karel
Steinbach ležel v nemocnici a na nějakou
oslavu konce roku a desetiletí nebylo ani
pomyšlení.
Až sem to je »Wahrheit«, další »Dich
tung«. Toho posledního dne v roce si
Steinbach uvědomil, že i kdyby právě ne
ležel ve špitále, nebylo by vlastně kam jít
na Silvestra, aby to stálo za to. I vzpom
něl si, jak jednou seděli a dumali ve Spo
lečenském klubu a jak najednou Hugo
Haas řekl: „Já tu už taky dlouho nebudu.”
A až po náležité pauze prohlásil, že půjde
do Estu, což byl tehdy v Praze známý
bar. A tak se Karel Steinbach rozhodl ta
ké odtud odejít tam, kde byli už skoro
všichni staří přátelé a kumpáni, protože
tam je teď právě určitě veseleji.
Má snad někdo lepší výklad, proč nás
opustil právě na Silvestra? Jenže, jak ří
kám, on dobře věděl, že může odejít —
a přece zůstane v nás.
(Psáno pro POLYGON a RFE) - ®
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PAVEL STILLER

ZA USMÍŘENÍ ČECHŮ A NĚMCŮ
V průběhu roku 1990 došlo mezi čes
koslovenskou a německou biskupskou
konferencí k výměně významných »po
selství evangelia«, ve kterých obě katolic
ké církve hluboce litují zločinů a křivd,
spáchaných v letech 1938-1947 na čes
kém, slovenském a německém národě, a
vyhlašují svou ochotu podílet se na odči
nění utrpěných bezpráví. Obě prohlášení
nabízejí ruku k vzájemnému smíru a ke
společné práci pro blaho obou sousedních
zemí, pro »budování mostů« v nové
Evropě.
První kroky k upřímnému a trvalému
usmíření Čechů, Slováků a Němců učinili
po listopadovém převratu oba morální
vůdcové obrodného procesu: prezident
republiky Václav Havel a primas český
kardinál František Tomášek.
Prezident Havel, bera v úvahu křivdy,
jichž se říšští a sudetští Němci po mni
chovském diktátu a za okupace dopustili
na českém národě, odsoudil poválečné
»vyhnání Němců« z jejich osmsetleté
vlasti jako »hluboce nemravný čin« a
přihlásil se k spoluzodpovědnosti české
politiky za toto bezpráví.
Kardinál Tomášek označil odsun Něm
ců jako »akt pomstychtivosti a pronásle
dování, jenž tvoří skvrnu na naší národní
cti«. Tu nelze dnes odstranit ani mlčením
ani poukazem na křivdy, způsobené Če
chům v minulosti. Proto je třeba přiznat
objektivně celou pravdu a distancovat se
od vlastního bezpráví. „Jen pravda a láska
nás osvobodí,” konstatoval 911etý ne
ohrožený bojovník za práva a povinnosti
věřících.
Hlasy prezidenta Havla a kardinála
Tomáška přijali němečtí biskupové s po
hnutím, vděčností a se slovy díků. V úvo
du svého dopisu na usmířenou z března
1990 vyjádřili naději, že »břímě minu
losti, které leží mezi Čechy a Němci, se
nyní podaří odstranit společnými silami«.
Němečtí církevní hodnostáři si jsou vědo
mi »zločinů, jež byly jménem německého
lidu spáchány na českém národě«.
Němečtí biskupové se výslovně zmiňují
o pošlapání práva českého národa na sebeurčení, o ohrožení jeho existence jako
národa a o brutálním teroru okupantů.
Vysocí příslušníci kléru rovněž litují »zne
užití touhy slovenského lidu po národní
svébytnosti pro účely mocenské politiky
nacistického vedení« a se studem vzpomí
nají na bezpráví, kterému byli v r. 1938
vystaveni čeští přesídlenci ze zabraného
pohraničí. Ani plány nacistů na násilné
vysídlení velké části českého národa
z Protektorátu nebyly v seznamu nespra
vedlností »této temné kapitoly společ
ných dějin« opomenuty.
Německá katolická církev »truchlí jak
pro oběti nacistické hrůzovlády, tak pro

oběti poválečného vyhnání«. Jako připo
mínka jsou v listě biskupů uvedena také
slova prohlášení celoněmecké biskupské
konference ve Fuldě ze srpna 1945:
„Spousta Němců, i z řad věřících, se dala
zaslepit bludným učením nacionálního
socialismu, zůstala lhostejná vůči zloči
nům proti svobodě a lidské důstojnosti,
mnoho z nich svým postojem zločinům
napomáhalo, mnozí se sami stali zločinci.”
Ve zvláštním odstavci poselství bisku
pové bývalé NDR »hluboce litují účasti
Národní lidové armády na násilném po
tlačení Pražského jara v srpnu 1968. Tím
se znovu zjitřily staré rány a dílo smíru
bylo značně ztíženo«.
V dalším textu němečtí biskupové vy
zdvihují »dlouhá staletí pokojného soužití
Čechů, Slováků a Němců v Čechách, na
Moravě, ve Slezsku a na Slovensku«,
která nesmí být zastíněna krátkými obdo
bími násilí a odplaty. »Vzájemné dávání
a přijímání vedlo naše národy společně
k velkému hospodářskému a kulturnímu
rozkvětu, jenž působil daleko za hranice
jimi obývaných zemí.«
V závěru německého dopisu se mj. pra
ví: »Společný křesťanský odkaz našich
národů ukládá křesťanům zvláštní odpo
vědnost. S obdivem a vděčností dnes
vzhlížíme k církvi naší sousední země,
jejíž věrnost evangeliu, zkoušená útlakem
čtyř desetiletí, je i nám vzpruhou k smě
lému svědectví víry v dnešním světě a
k církevní službě ve prospěch člověka
naší doby.«
V odpovědi českých a slovenských
biskupů ze září 1990 se nejprve zdůraz
ňuje »naše hořká zkušenost s nacismem
a komunismem, která nám jasně ukazuje,
že lidé nemohou natrvalo žít ve lži a živit
se nenávistí«. Základním předpokladem
usmíření Čechů, Slováků a Němců je »od
puštění a láska na obou stranách«.
Čs. biskupové vyjádřili svou lítost nad
vyhnáním Němců z jejich domoviny, při
kterém byl uplatněn nespravedlivý prin
cip kolektivního trestu. Tím byli postiže
ni také nevinní lidé, mezi nimi mnoho
věřících a celá řada kněží. Tehdejší před
stavitelé využili všeobecné atmosféry hně
vu a vycházejíce z nekřesťanských zásad
podnikli kroky v zájmu své politiky, bez
ohledu na spravedlnost.
Dále poselství čs. katolické hierarchie
konstatuje, že tehdejší reprezentanti círk
ve nenašli v nastalé situaci odvahu, aby
řekli rozhodnější slovo. Jako křesťané se
svým mlčením stali spoluvinnými na skut
ku msty vůči Němcům. V konkrétních
případech se část našich věřících s tímto
činem nenávisti a nelásky ztotožňovala
a někteří se také přímo na něm podíleli.
»Proto velice litujeme všeho, co se sta
lo.«
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Výměna dopisů mezi oběma církvemi
je potěšitelným znamením dialogu, který
se bude, jak všichni doufáme, dále úspěš
ně rozvíjet. Tento dialog je pokračováním
styků, jež mezi námi navzdory všem ba
riérám existovaly po celých 42 let nesvo
body.
List německým biskupům obsahuje
také kritická slova na adresu současnosti.
Po pádu zdí a režimů násilné atheizace
však v Evropě »zůstává, ba roste konzum

ní materialismus, který odděluje lidi od jsme proto ve Vašem dopise četli slova
Boha a od sebe navzájem. Jsou zde ještě o spolupráci na lepší budoucnosti, při
překážky vytvářené sobectvím, nedostat výstavbě Evropy na nových základech.
kem lásky, změnou životních cílů a posu Víru postavenou na kříži není možno
nem hodnot.«
zničit, ale utrpením ji lze očistit a pro
Prohlášení čs. biskupů přesto končí po hloubit.«
vzbuzujícími slovy: »Bolestné úseky na
šich nedávných společných dějin ukazují
zřetelně, že neštěstí vzešlo z bezbožných
systémů a z nedokonalosti a slabosti
(Uvedené citáty byly vybrány a pře
našeho křesťanského života. S radostí loženy z německých textů.)
®

OTA ULČ

PLUKOVNÍK KADÁFI A PRÁVO VRÁTIT FACKU
V semináři mezinárodního práva jsme
probírali tzv. measures short of war —
počínání ne zcela válečné, ale též nikoliv
zcela mírumilovné — sankce, embarga,
bojkoty a tak. Nejříznějším krokem v této
kategorii je tzv. reprisal, termín, v Pro
cházkově slovníku do naší mateřštiny
překládaný jako »odveta, odvetné opatře
ní« .
Toto opatření je zpravidla nelegální,
ale připouští výjimky. Podmínky k dosa
žení stavu legality jsou přísné a důkazy
musí dodat strana odvety se dopouštějící:
Že totiž:
1) k akci dochází v reakci na nezákonný
čin druhé strany;
2) dochází k ní teprve po vyčerpání všech
méně drastických forem a pokusů o
vyřešení konfliktu (vyjednávání, vyše
třování, arbitráž apod.);
3) s akcí se musí přestat v okamžiku, kdy
se objeví možnost méně radikálního ře
šení;
4) odveta nesmí učinit škodu třetí, nezú
častněné, straně (např. při tzv. mírové
blokádě bránit neutrálním plavbám);
5) odveta musí být proportionate — po
měrná, nikoliv neúměrná.
Tuto podmínku například nedodržel
Mussolini v roce 1923, když na incident
na řecko-albánské hranici, kde zahynulo
několik italských důstojníků, reagoval
bombardováním a okupací ostrova Korfu
bez ohledu na omluvu řecké vlády a její
ochotu poskytnout odškodnění ve výši,
již by určil nezávislý tribunál.
Nepoměrnost reakce na akci nebývá
zpravidla tak křiklavá. Nikdo ale dosud
nevymyslel tabulky a správný směnný
kurs oka za oko, údu za úd. Když se Ara
fatovi udatové vplíží do izraelské mateř
ské školky a vyvraždí neviňátka, jak tedy
má, smí, mezinárodně právně vypadat
izraelská odveta? Jak mají letci přepočí
távat v odvetě na Arafatovu základnu?
Dva nákladní vozy, tři stany k roztříštění
za jednu podříznutou holčičku?
Velkou výhodou těchto odvetných
opatření je jejich immediacy — jejich
okamžitost. Že se případ nebude přežvy
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kovat u Mezinárodního soudu léta, třeba
i desetiletí (případ Namibie). Když Arafat
zasáhne za svítání, dostane někdy výprask
ještě téhož dne.
V takovémto případě nemůže nikdo
přesvědčivě obvinit stranu výprask udělu
jící, že nevyčerpala méně radikální meto
dy řešení: není co vyčerpávat, však
v osnově, v chartě PLO (Palestine Libera
tion Organisation), zůstává zakotven po
žadavek zničení státu Izrael.
Přílišnými doklady se podemílá opráv
něnost odvetného zásahu. Právo se začne
zmenšovat, scvrkávat, začne připomínat
tzv. withering asset — mizící hodnotu, jíž
jsou například ony options — časově ome
zená, po vypršení termínu zcela bezcenná
práva na nákup akcií.
Leč nelezme na burzu, neboť ještě na
školním semináři dumáme, jak je tomu
s Libyí, na pořad přichází pokrokový Be
duín plukovník Kadáfi, patron a mecenáš
mezinárodního terorismu.
(Odmítám tvrzení, že terorismus je vlastně
nedefinovatelný, že touž osobu lze posuzovat
podle politické orientace, buď tedy jako tero
ristu nebo jako hrdinu. Ztotožňuji se s definicí,
kterou formuloval Benjamin Netanyahu, izrael
ský reprezentant u OSN: „Terorismus je úmysl
né a systematické vraždění, mrzačení a ohrožo
vání nevinných osob za účelem vyvolávání stra
chu k dosažení politických cílů.” Cílem útoku
jsou civilisté, nikoliv vojáci.)

Libyjská konexe je prokázána v řadě
událostí. Rok 1985:
červen — Frankfurt, letiště, bomba, tři
mrtví, 42 zraněných;
září — Atény, hotel, granáty, 18 zraně
ných britských turistů;
říjen — Achille Lauro (italská výletní
loď), chromý Američan Klinghoffer za
střelen a hozen přes palubu;
listopad — Atény, únos egyptského le
tadla, zase ztráty;
prosinec — Řím a Vídeň, zase letiště,
střílení do pasažérů, 20 mrtvých a 110
zraněných.
Kadáfi nejen že trénuje, organizuje, fi
nancuje, falešné papíry poskytuje, on si
libuje a výsledky veřejně vychvaluje, o au

torech římsko-vídeňského masakru se vy
jádřil jako p obdivuhodných hrdinech.
(Současně opakoval svou oblíbenou dia
gnózu, že Ronald Reagan je ten největší
terorista světa.)

Rok 1986, březen: Kadáfi vyhlásil zá
liv Gulf of Sidra, součást to otevřeného
moře, jako své výlučné vlastnictví — tedy
vyhlášení stejně neoprávněné, ba nesmy
slné, jako by třeba byl manifest, že mu
patří celé Středomoří od Gibraltaru po
Cařihrad. Američané Kadáfiho ignorovali,
v plavbě pokračovali, libyjské stíhačky
vystřelily a minuly, Američané střelbu
opětovali a neminuli.
A pak tedy onen následující měsíc:
9. dubna výbuch v západoberlínské disko
téce, jeden Američan zabit, 230 osob zraněco. K většímu počtu ztrát na životech
nedošlo nikoliv z nedostatku zájmu docí
lit krvavější výsledek. Cin to byl v režii
Kadáfiho. Podařilo se zachytit a dešifro
vat jeho depeše s instrukcemi a pak gra
tulacemi vykonavatelům do východního
Berlína. I liknaví činitelé v Bonnu vylou
čili pochybnosti nad jejich pravostí.
Tedy první podmínka odvety — před
chozí ilegální čin (činy) — splněna.
Další podmínka — vyčerpání méně
drastických metod pro řešení konfliktu:
není co vyčerpávat, Kadáfi přece několi
krát prohlásil, že je ve válečném stavu
s USA a vyzval celý »pokrokový« svět,
Američany zabíjet kdekoli, kdykoli.
„Bude-li Reagan ale příliš dlouho vá
hat, obávám se, že immediacy - okamži
tost - a s ní též legální oprávněnost bude
ztracena,” pravil jsem tehdy studentům.
Rozešli jsme se po páté hodině odpo
lední.
V sedm večer našeho východního atlan
tického času přiletěli Američané nad Tri
polis a Benghází, pobyli 11 minut, zasáhli
několik předem určených cílů a trefili se
Kadáfimu až do domácnosti.
Libye reagovala vládním prohlášením o
sestřelení většího počtu amerických letou
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nů, než kolik se jich na akci podílelo. Je
den letoun ale sestřelen byl. Jeho bomby
nezasáhly určený cíl, něco spadlo v civilní
čtvrti, zasažena byla i francouzská diplo
matická budova. Švýcaři spěšně poslali
do Washingtonu účet za poškozený náby
tek a rozbitá okna.
Okamžitě se na naši hlavu začala sypat
všelijaká obvinění. Tohle že je »Rambo
diplomacy«, zlobili se naši spojenci —
ano, groteskní eufemismus »spojenci« se
dosud používá — poté, ce se odmítli podí
let na hospodářských sankcích, jejichž
efekt mohl postačit k tomu, aby se plu
kovník mírnil a Američané se nemuseli
pustit na komplikovanou pouť kolem
Evropy. Přelet přes spojenecká území
nám nedovolili, na to však už máme pre
cedens.
(V říjnu 1973, poté, co Egypt napadl Izrael
a Izrael měl na kahánku a velice potřeboval ma
teriální podporu, v celé Evropě se našla jen jed
na země, která Američanům dovolila mezipřistání a natankování — a sice Portugalsko, tehdy
ještě za vlády fašisty Salazara. — Posloužit lze
i dalšími precedenty spojenecké solidarity.)

„Efektivní politické počínání občas
vyžaduje zdravý disregard (nedbání, ne
vnímání) tak zvaného světového veřej
ného mínění,” poznamenal komentátor
George Will {Newsweek, 28.dubna 1986).

Jak jsme na tom s onou proporciona
litou? Teroristé prozatím zabíjejí víc
Evropanů než Američanů. Čtyřikrát víc
Američanů v domovině zabije blesk, než
dosud v cizině zabili teroristé. Dokonce
i víc Američanů se utopí ve vlastní vaně.
V diskotéce zahynul jeden člověk. V Li
byi napřed oznámili ztrátu 37 životů,
posléze počet zvedli na stovku.
Takováhle pseudopolitická matemati
ka neimponuje. Západoberlínské zabití
bylo oním posledním stéblem, zlomivším
hřbet velblouda právě tam na Sahaře.
Letecká odveta byla výpraskem za akce
i bývalé, akce zabráněné a plánované.
V Libyi vozili západní novináře k té
muž místu a ukazovali tytéž ofáčované
děti. Naši humanisté začali ječet, jako by
nevěděli, že civilní ztráty ve vojenském
konfliktu nejenže nelze vyloučit, ba je
nutné je předpokládat. To není krvelačnost, ale realismus, bez něhož by se ne
mohla vést ani jedna válka, ani ta — ze
jména ne ta — proti Hitlerovi.
Nutno si ověřit snahu útočníka, zda
mínil a jak se mu podařilo omezit civilní
ztráty. Za druhé světové války se spoje
necké bombardovací svazy s omezováním
příliš nezabývaly. Teď, v případě Libye,
by ztráty mezi civilisty byly značně větší,
kdyby se Američané byli dostavili nad
města, vyházeli náklad a zmizeli do bez
pečí.
Záleží též na počínání druhé strany.
V Praze za květnového povstání Němci
prý přivázali české civilisty, ženy a děti
přednostně, ke svým tankům, aby se tak
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pojistili proti panzerfaustům v českých
rukách.
Nevidím velký rozdíl mezi tímto padoušským způsobem sebepojištění a mezi
taktikou postavit nemocnici vedle vojen
ského objektu (případ Vietnamu) nebo
dokonce lokací školky v objektu továrny
vyrábějící vojenské zboží (případ Egypta).
Nejen tedy útočník je odpovědný za
ztráty v řadách obyvatelstva. Kadáfi si
přece nemusel ubytovávat své děti vedle
svého teroristického velitelství.

Námitka:Tahle Reaganova akce tero
rismus nevyřeší.
Odpověď: To přece nikdo ve Washing
tonu netvrdí. Jak ale pravil Konfucius,
k zvádnutí cesty tisíc mil dlouhé nutno
napřed učinit první krok.
Námitka: Váš zásah povede k další eskalaci terorismu.
Odpověď: Prozatím k eskalaci stále
docházelo bez jakéhokoliv našeho zásahu.
Námitka: To znamená, že se teď vždy
budete Kadáfimu mstít, ad infinitum?
Odpověď: Reagovat budeme, ale určitě
toho nebude třeba ad infinitum.
Námitka: Kadáfimu tak dodáváte na
prestiži, však arabská solidarita. . .
Odpověď: Arabská solidarita je vzá
jemně se popírající tvrzení. Arabové se
mezi sebou s gustem vraždí už desetiletí,
staletí, od nepaměti. Kadáfiho prestiž
rostla právě proto, že mohl na USA bez
trestně plivat. Již nemůže. Trefili jsme se
mu až do domácnosti. Titíž Arabové, kte
ří nás hlasitě zatracují, si přitom lebedí —
a tento postoj, pocit, je každému přece
znám: jim, nám i plukovníkovi.
Námitka: Terorismus nepomine, do
kud nebude vyřešen palestinský problém.
Odpověď: Co má palestinský problém
co společného se zastřelením policajtky
v Londýně nebo se zavražděním disidenta
v koloradském Denveru? Račte rozlišovat
příčiny, záminky, všelijaké motivace.
Námitka: Vaší akcí jste nahráli Sovět
skému svazu.
Odpověď: Skutečně? Sovětský svaz
získal na váze poté, co pár hodin před
americkým útokem spěšně zvedl kotvy
a odplul z libyjských vod?

MNOHO NAŠICH ČTENÁŘŮ nám
zaslalo novoroční pozdravy s přáním
samých úspěchů s naším časopisem —
a též pochvalu, že jsme se rozhodli ve
vydávání pokračovat i po »sametové
revoluci«.
Nezlobte se na nás, že neodpovídá
me na jednotlivá přání. Pro naprostý
nedostatek času je to vyloučené, ale
je samozřejmé, že i my všichni, kteří
se na tvorbě »Polygonu« podílíme,
vám také přejeme jen to nejlepší v ro
ce 1991.
Náš spolupracovník Jaroslav Suchý
nám poslal své výstižné přání k nové
mu roku. Líbí se nám, a proto ho po
síláme dále — vám všem, kteří nám
držíte palce.
»Polygon«

V tomto dialogu bychom mohli ještě
chvíli pokračovat. Končím poznámkou
o řeči prezidenta Reagana u Heritage
Foundation (22. dubna 1986). V ní upo
zornil, že už pominula stará, vietnam
ským traumatem postižená politika neko
nečně a zbytečně se ve světě omlouvat.
„Doba je již jiná, možná, že jste si již po
všimli,” pravil.
Plukovník Kadáfi si nepochybně po
všiml.

(Z rukopisu připravované knížky Oty
Ulče »Příručka pro zájemce o americký
svět«, která vyjde v Praze.)
®
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PAVEL TICHÝ

ZAVOD
ZÁVOD
O FAVORITA
ROZHODNUT
Po více než půlročních jednáních se
západoněmeckým koncernem Volkswa
gen a francouzsko-švédským konsorciem
Renault-Volvo o účasti na výrobě česko
slovenských osobních vozů značky Škoda
-Favorit padlo počátkem prosince 1990
rozumné rozhodnutí. Vláda České repu
bliky se vyslovila pro technicky, hospo
dářsky a sociálně výhodnou nabídku spo
lečnosti VW, jež je největším producen
tem aut v Evropě. Tradiční značka Škoda
z Mladé Boleslavi, která zaujímá ve vý
chodní Evropě špičkovou pozici, se od r.
1991 přiřadí k proslulým značkám VW,
Audi (Auto Union) a Seat.
Rozhodnutí ve prospěch Volkswagenu
bylo nakonec jasné a bez větších problé
mů. Německý koncern se může doma ve
Wolfsburgu pochlubit vzornou hospodář
skou strategií, pokrokovým sociálním sys
témem pro svých 124 tisíc zaměstnanců
a výbornou servisní sítí. Z hlediska čs.
potřeb v období přechodu z plánovaného
na tržní hospodářství má VW také nedo
cenitelné zahraniční zkušenosti: v 80. lé
tech úspěšně sanoval největší španělskou
automobilku Seat a převedl ji v pofrankistické demokracii do ziskové zóny,
z červených čísel do černých.
Zklamání Francouzů z ušlého obchodu
bylo veliké. Jejich prohru zpečetil málo
atraktivní návrh na investiční fond ve výši
pouhých 4,5 miliard marek (15 mid fr.
franků) a na výrobu nového malého vozu
typu XO-6, který zkonstruovala pařížská
centrála. Rovněž jejich sociální plán, jenž
předpokládal určité omezení počtu mla
doboleslavských dělníků a úředníků, ne
mohl konkurovat s německou nabídkou.
VW chce také provést radikální kúru
,ve struktuře personálu, to znamená od
bourat přebujelou správu a posílit výrobní
sektor, ale pro začátek v zásadě počítá
s dosavadním stavem 21 tisíc zaměstnan
ců (administrativa u toho tvoří plnou
Čtvrtinu). Vítězství VW zajistila nabízená
perspektiva: v důsledku velmi silné inves
tiční činnosti, jež má obnášet dvojnáso
bek francouzské sumy, by mělo osazen
stvo Škodovky dlouhodobě dokonce růst.
Společenství Renault-Volvo sice pro
hrálo důležitou bitvu v oboru osobních
aut, ale nevzdalo se svého druhého zámě
ru podílet se v ČSFR aspoň na výrobě
nákladních a dodávkových vozů. V úva
hu zde přicházejí značky Praga a Tatra.
Automobilový průmysl se svou širokou
paletou menších dodavatelů je dnes
v západní Evropě nejdůležitějším náro
dohospodářským odvětvím, z něhož vy
cházejí rozhodující inovativni impulsy
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v oblasti civilní techniky a technologie.
Proto také francouzsko-švédská firma
zkouší všechny možnosti a snaží se za
chytit na málo nasyceném a tudíž slibném
východoevropském trhu. Nižší mzdy a vy
soká poptávka zaručí solidní zisk.
Než se rozjede další kolo pokerové hry
o vstup na lukrativní trhy bývalých sate
litních zemí, chce Renault-Volvo rozšířit
kapacitu svých podniků ve Slovinsku a
Turecku, obě z 80 na 100 tisíc vozů, a dá
le vyjednávat o účasti v Polsku, Rumun
sku a SSSR.
Podle slov VW-šéfa Carl Hahna nejde
v případě Škodovky o »převzetí podni
ku« , ale o dělbu práce v rámci »evrop
ského partnerství«. Počáteční podíl VW
má činit 25 až 30% akciového kapitálu
nově utvořené společnosti.
Značný zájem wolfsburských o spolu
práci s Mladou Boleslavi se opírá o něko
lik důvodů: tradičně silné postavení čs.
automobilového průmyslu ve střední a vý
chodní Evropě, relativně vysokou kvalifi
kaci odborníků a dělníků, výhodnou ze
měpisnou polohu pro dopravu surovin,
polotovarů a hotových výrobků, uspoko
jivou výchozí kapacitu a dobré předpo
klady pro její rychlé rozšíření. Tyto dů
vody byly samozřejmě známy i Francou
zům. Vzhledem k málo zastaralému zaří
zení má mladoboleslavská továrna v zá
padních odborných kruzích pověst »perly
východoevropského průmyslu« a také
»zlatého klíče k automobilovému trhu ve
střední Evropě«.
Pro koncepci VW se jako první vyslo
vili dělníci Škodovky, kteří byli na pod
poru svého požadavku ochotni i stávko
vat. Zřejmě je ohromily výborné perspek
tivy u jejich budoucího mateřského pod
niku, zvýšení mezd o 6% v r. 1991, delší
dovolená a 35hodinový pracovní týden
od roku 1995 (Renault v roce 1990 pro
pouštěl). Velké sympatii se VW těší také
v jiných vrstvách obyvatelstva.
Po zásadním rozhodnutí o německé
účasti nepromarní vedení koncernu VW
ani minutu. Již v lednu 1991 investuje
první splátku z počátečního fondu 500
milionů marek. Celkově chce VW ve
Škodovce do roku 2000 investovat
obrovskou sumu 9,5 miliardy DM, což
se rovná asi třem novým závodům s dneš
ní kapacitou 200 000 vozů ročně resp.
800 aut denně. V souvislosti se ctižádosti
vými plány VW ředitel mladoboleslavské
automobilky Petr Dědek prohlásil: „Hle
dali jsme zahraničního partnera, který by
nám pomohl rychle zdvihnout naši pro
dukci na 400 000 jednotek. Pro domácí
trh a vývoz to nebude ani potom stačit.”
Vyrábět se bude zatím jediný model,
dnes docela úspěšný Favorit, který téměř
odpovídá západnímu standardu. Na jeho
karosérii spolupracovali italští stylisté,
u zrodu motoru byla kmotrem také světo
známá firma Porsche, některé díly jsou
západní provenience. Favorit je na západ
ních trzích natolik konkurenceschopný,
že byl testován všemi německými auto
mobilovými časopisy.

V roce 2000 počítá VW-řěditel Hahn
pro východní Evropu včetně bývalé NDR
s potřebou osobních vozů ve výši 4,4
milionu kusů ročně. Na přelomu století
by tam měl tržní podíl koncernu VW do
sáhnout 15%, což je současná výše podílu
všech modelů VW na západoevropském
trhu, kde je VW vedoucí značkou. Dnešní
podíl VW na německém domácím trhu se
pohybuje okolo 33% (bez území NDR).
Zůstane-li v budoucnu při koncentraci
Wolfsburgu na Mladou Boleslav, znamena
lo by to1, že by Československo mohlo do
10 let vyrábět přinejmenším 700 000 vo
zů ročně.
S jídlem roste apetit: po úspěšném
vstupu do Škodovky prozradil VW ústy
svého šéfa, že by měl chuť pomoci také
Tatrovce v Kopřivnici, aby se i tato tra
diční a technicky pionýrská značka
zúčastnila rozdělování mezinárodního
koláče. Spolupráci s Tatrovkou by měla
převzít firma Audi v Ingolstadtu a Nekkarsulmu, ktprá se specializuje na velké
a luxusní limuzíny.
VW zatím neplánuje, že by v ČSFR po
stavil zcela nový závod pro své modely
a přesunul tam část vlastní produkce (1,5
mil. vozů jen v západním Německu),
např. výrobu typu Passat. V první fázi
rozšiřování mladoboleslavské továrny
mají být postaveny tři nové haly na pro
dukci rychlostních skříní, motorů a mon
táž aut. Kapacity 400 tisíc jednotek ročně
by se mělo dosáhnout nejpozději v roce
1997.
Produkční kapacita motorů by už měla
roku 1995 překročit hranici půl milionu
agregátů ročně. To by stačilo na plné kry
tí domácí poptávky. Asi 150 000 motorů
by pak mohla Škodovka dodávat mateř
ské firmě VW ve Wolfsburgu a sesterské
mu podniku Audi v Ingolstadtu.
Paralelně k Favoritu budou v první po
lovině 90. let vyvinuty další modely, aby
se nabídková paleta značky Škoda přiblí
žila západním měřítkům. Spolu s investi
cemi do výroby aut se Volkswagen chce
také postarat o vybudování moderního
dodavatelského průmyslu, který by Ško
dovku zásoboval potřebnými díly na me
zinárodní úrovni. Továrna v Mladé Bole
slavi by se tím stala ústřednou pro moder
nizaci celého čs. průmyslu.
V této souvislosti je zajímavá i jiná
zpráva ze stejné branže: druhý největší
německý výrobce osobních vozů, Opel,
z amerického koncernu General Motors,
plánuje výstavbu závodu na produkci
převodovek nedaleko Bratislavy, jenž by
zásoboval právě stavěnou Opelovu fabriku
ve východoněmeckém Eisenachu (bývalý
a budoucí Wartburg) s kapacitou 150 000
jednotek ročně.
Podle mínění manažerů VW má vylep
šený Favorit v budoucnu šanci na slušný
prodejní úspěch jak v západní Evropě tak
v severní Americe. Už v roce 1990 byl na
Západě prodán rekordní počet Favoritů —
30 000. Za pomoci VW by mohlo na kon
ci století jít o statisíce vozů ročně.
®
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JINDŘICH LION

O SCHOPNOSTECH - TAKÉ LIDU ČESKÉHO
Ukradli mi auto. V Praze před domem,
v němž jsem bydlel. O půlnoci tam ještě
stálo, ráno bylo pryč. Šel jsem krádež
oznámit na nedalekou policejní stanici,
kde mi sdělili, že té noci zmizely dalží
čtyři vozy. Sepsali protokol s poznámkou,
že se vůz stejně nenajde, poněvadž už bu
de někde za hranicemi republiky nebo
rozebrán na součástky.
O dva dny později jsem zahlédl ve čtvr
ti mého pobytu auto bez poznávací znač
ky, řízené jakýmsi mladíkem. Zastavil
před jedním činžákem a zmizel ve vratech.
Šel jsem na »svou« policejní stanici, jen
asi 200 metrů vzdálenou, a požádal o zjiš
tění mladého řidiče. Mou žádost i pode
zření se mi nejdříve snažili vymluvit. Prý
v Praze jezdí bez poznávací značky asi pět
tisíc vozů (!), tak co! Trval jsem však na
svém požadavku a tak mi byla slíbena
asistence. Prý abych počkal, že se mnou
někdo půjde. Po deseti minutách jsem zaurgoval slíbený doprovod. Prý hned, ať
ještě okamžik počkám. Po dalších deseti
minutách jsem otráveně bez doprovodu
odešel. Auto bez poznávací značky už
tam stejně nebylo.
Naštěstí jsem měl kasko-pojištění, tak
že po povinné čekací lhůtě rakouská po
jišťovna vyplatila současnou hodnotu vo
zu. Koupil jsem si nové, levnější vozidlo,
odpovídající cenově vyplacené náhradě.
Po dalších asi 6 týdnech oznámila policie
na mnou udané pražské adrese, že se moje
auto našlo, abych si pro ně přijel. Pocho
pitelně už vůz nepatřil mně, ale pojišťov
ně. Nicméně jsem se při příští návštěvě
Prahy zastavil na kriminálce v Bartolomějské ulici, kde mi vyprávěli historii mého
vozu.
Policejní hlídka na dálnici Praha-Brno
chtěla zastavit auto, jedoucí příliš velkou
rychlostí. Mladý řidič se stejně mladým
spolujezdcem mysleli, že je to zátah na
ně a chtěli ujet. Policie se za nimi rozjela,
zastavila je a zjistila, že auto nepatří jim.
Při výslechu na policejní stanici pak
zjistila, že oba mladíci byli členy bandy
asi 18-až 20-letých chlapců z célkem sluš
ných dělnických rodin, kteří už ukradli či
rozebrali dvacet aut německé výroby.
Mezi nimi bylo i moje auto, které však při
jízdě Prahou poškodili a odstavili někde
pod Nuselským mostem.
Takových zlodějských band prý je
v Praze v současné době mnoho. Krádeže
— a samozřejmě nejen aut — se rozmohly
takovou měrou, že je policie téměř bez
mocná. Z velké části — zejména zpočátku
— díky své netečnosti, a později vinou ne
dostatečného stavu policie. Mnozí její čle
nové po listopadu odešli, jiní byli »odešeni« a noví se přes rúznéjiábořové akce ne
hlásí. Je to v dnešním Československu pří
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liš zprofanované povolání. Vlastně by prý
na jejich platy nebyl ani dostatek peněz,
protože by zvýšení počtu uniformovaných
policistů o pouhých 20 mužů v každém
z okresů České republiky vyžadoval doda
tečný obnos 60 milionů ročně. Tak připa
dá na 100 000 obyvatel v ČR 270 policej
ních zaměstnanců, zatímco v Německu
jich je 318, ve Francii 351 a v Belgii 368.
V poslední době se zdá, že se vzrůst
kriminality v Čechách přece jen poněkud
ustálil. Člověk už se nebojí jít v noci po
Václavském náměstí, protože se tam opět
objevily uniformované hlídky, jichž se
výtržníci zřejmě přece jen bojí. Zato se
část zlodějů a kriminálních elementů
přestěhovala po otevření hranic do sou
sední ciziny, zejména do Vídně. Kradou
tam - v menším měřítku — auta, ale hlav
ně zboží v obchodních domech. Vtrhne-li
osádka turistického autobusu do některé
ho obchodu, zazní mezi zaměstnanci va
rování: pozor, Češi jdou!
Z psychologického hlediska jsou zde
krádeže ovšem pochopitelnější než v Če
chách. Zejména mladí lidé, přijíždějící
poprvé na Západ, jsou při nedostatku, šedi
a drahotě zboží doma oslněni výběrem,
kvalitou a krásou vystavených předmětů
na prodejních pultech a mnohdy — poně
vadž na nákup nemají potřebné devizy —
neodolají pokušení. Zde se opět po delší
době ukazuje správnost rčení o »zlatých
českých ručičkách«, které se snaží hbitě
a nepozorovaně vstrčit lákavé zboží do
kapes a tašek.
Jenže v obchodních domech hlídají
bdělá očka soukromých detektivů a lec
kterého zlodějíčka zpozorují. Co ho oče
kává, není maličkost. Za sebemenší odci
zený předmět očekává pachatele poměrně
dlouhodobé vyšetřování za mřížemi, které
už neodčiní ani eventuální - i když dost
nepravděpodobný — osvobozující rozsu
dek. Případů krádeží ze strany českých a
slovenských turistů je tolik, že čs. vysla
nectví ve Vídni muselo uvolnit jednoho
svého úředníka, který se zabývá pouze
stykem se zavřenými čs. občany. Když
jsem s oním úředníkem před několika
týdny mluvil, měl v evidenci kolem 500
případů. Ovšem podle jeho odhadu exis
tuje podobných případů už přes 5000,
jenže většina obžalovaných si nevyžaduje
pomoc zastupitelského úřadu ze strachu
před následky po propuštění doma, ze
jména zanešení do trestního rejstříku,
které už je bude pronásledovat po celý
další život. Tak se vlastně dovídá konsulární úředník o většině případů od příbuz
ných pachatelů v Československu, kteří
pátrají po nevrátivších se členech rodiny.
Bylo by úkolem psychologů, vysvětlit
náhlé vypuknutí dosud nevídané krimina

lity na území československého státu a
jeho občanů v zahraničí po vítězné listo
padové revoluci. Bylo to tak neočekávané
a je to tak nevysvětlitelné, že to překvapi
lo i zahraniční pozorovatele, o domácích
politických činitelích nemluvě. Není nut
no zdůrazňovat, že^zpravodajství o stou
pající zločinnosti Čechoslováků v zahra
ničním tisku škodí nejen turistickému ru
chu, ale i mezinárodní pozici Českoslo
venska právě v době, kdy se země začala
těšit díky sametovosti svého převratu
uznání a popularitě ve světě. Dvěma fak
torům, jež nutně potřebuje pro svoje
zotavení z hospodářské krize.

LOUČÍME SE
S ALOISEM ČÍŽKEM
Právě na Štědrý den, 24.12.1905 spatřil
světlo světa člověk, který to nikdy v živo
tě neměl lehké, ale který uměl žít a který
měl život rád. Tělem i duší Pražák, vypra
coval se z dělníka na parťáka a pomalu
a jistě stále výš, až se stal poslancem Ná
rodního shromáždění. Při jeho povaze to
snad nebylo jinak možné - dobu od roku
1942 do konce války prožil v koncentrá
ku. Pak přišla léta intenzivního politické
ho života. Byl to především boj s komu
nisty a varování před tím, k čemu nako
nec v únoru 1948 došlo. Následoval exil
a pro Čížka ještě intenzivnější boj za svo
bodu Československa. Po celou dobu mu
byla skvělou pomocnicí a oporou jeho
paní Ludmila. Satiricko-humoristický ča
sopis BIČ byl dílem obou. To nebylo jen
veselí, vtip, satira, to byla také výchova
k vlastenectví, proti zlu, proti diktatuře,
za lepší zítřek.
Čížek byl vždy svůj, uměl formulovat
a nebál se promluvit. Kritika padala často
i do řad vlastní politické strany, nešetřil
ani doktora Beneše.Neklaněl se u vrbiček.
Čížek měl »esprit«, byl nevyčerpatelnou
studnicí vtipů, zábavy, ale vedl i k zamyš
lení a k výchově charakteru. Jím vydáva
ný BIČ byl pro mnohé potěšením a také
vzpruhou. Uměl přinést dobrou náladu.
Nyní poprvé zarmoutil. Zemřel 13.pro
since 1990. Přišli se s ním rozloučit koncentráčníci, legionáři, mnozí přátelé. Pře
devším jeho něžné paní Ludmile, ale i ve
lice mnoha přátelům bude chybět.
-O.Z.-
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MÁTE POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ?
Za 42 roků totalitní moci v Českoslo
vensku se společnost rozvrstvila na vlád
noucí elitu, na bezpečnostní aparát a ar
mádu, na malou hrstku špičkových vědců,
lékařů a umělců, kterou režim buď potře
boval a nebo trpěl, na členy KSČ (řadové
nebo v méně významných funkcích), na
mohutný apatický střed — a na opozici,
včetně přímo pronásledovaných a vězně
ných. O těchto'skupinách bylo napsáno
mnoho a mnoho.'Téměř nic však o jiném
významném rozvrstvení, a to podle vzdě
láni.
Koncem padesátých let začal z nejvyšších míst působit tlak na tzv. zvyšování
odbornosti, především na vzdělání. Proto
že systém všechny svoje tlaky vyhlašoval
a hlavně »zabezpečoval« stejným způso
bem, tj. např. plány, reformy, soutěžení
apod. se stávaly dříve nebo později pouze
formální a rutinérskou záležitostí, vznikla
stejná situace i v oblasti školství a vzděla
nosti. Mnoho školských reforem, mnoho
změn učebních a studijních osnov, mnoho
vyměněných pedagogů, mnoho různých
kritérií přineslo stejné ovoce jako výsled
ky stejného — či podobného — působeni
obdobných faktorů v průmyslu, ve sta
vebnictví atd. Tento fakt je dosud v ČSFR
značně pomíjen! Všichni jsou ochotni
více či méně přiznat zastaralý a neefek
tivní průmysl, nefungující služby, ekolo
gické škody, špatnou distribuci, ale zatím
asi není znám případ, že by někdo sám u
sebe konstatoval totéž v kvalitě svého
vzdělání, v pojmu kvalifikace — jako sou
hrnu potřebných hodnot pro úspěšný vý
kon povolání. Spíše naopak, povážlivé
množství lidí je velice hrdo na své vzdě
lání, tituly, pracovní zařazení — aniž se
bekriticky hodnotí svoje skutečné zna
losti, vědomosti, schopnosti rozhodovat,
řídit apod., zejména ve vztahu k potře
bám, které nyní postupně, ale stále nalé
havěji vystupují do popředí u jednotli
vých tzv. vzdělanostních profesí.
Každý občan při návštěvách Západu
zřetelně vidí a uznává kvalitu i sortiment
zboží, služeb, dopravy, stavebnictví, ze
mědělství, peněžnictví a všech dalších
oborů, ale jen vzácně si uvědomuje (či
přiznává), že podstatou není jen vyspělá
technologie, surovinové a energetické
zdroje, Zachovalý půdní fond apod., ale
že základem byl a je člověk znalý své pro
fese, bez významnější možnosti předstí
rat, kličkovat, usadit se »v teple«. Sou
kromé podnikání a tzv. kapitalistický
systém s tvrdou konkurencí prostě tako
vou hru nikdy neumožňovaly.
Socialistické školství desítky let produ
kovalo vzdělance, o nichž většinou platí
to, co jsme mohli číst před několika léty
v Lidových novinách (4/ 88):
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„Vzdělání u nás prožívá konjunkturu,
hlupáků však nikterak neubývá. Hladina
pitomosti na českých tocích má setrvalý
stav. Periferní sorbony zaplevelují společ
nost nálety titulů ve světě nevídaných a
neslýchaných. Student proletí školou
jako podvlékačky pračkou s práškem Ti
tan: šmouhy vědomostí budou patrné, nic
více, nic méně.”
Tvrdé a ironické, leč - bohužel - pravdi
vé. Kolik známe příkladů, kdy jedinec
měl zájem o určitý obor, ale na zvolenou
školu se nedostal. Ať pro chybějící »směr
ná čísla« nebo proto, že nevyhovoval pro
studium z kádrových — ale často i z vědo
mostních — důvodů. Jiní měli cíl formulo
vaný skromněji: vystudovat vysokou ško
lu! Když to nevyšlo na technice, zkusili
to na pedagogické fakultě, případně na
vysoké škole zemědělské — tam brali
dlouhá léta téměř každého. A tak se tam
sešli ti, kteří sé na školu svého zájmu ne
dostali, i ti, kteří »jen potřebovali«
vlastnit vysokoškolský diplom. Diplom
»potřebovali« často jen na přání rodičů,
proto museli studovat vysokou školu.
Mnozí rodičové si tím vyrovnávali kom
plex, protože sami vysokou školu nestu
dovali (bez ohledu na to, zda nemohli či
nechtěli) — a jsou nyní »dole«. Pokud
rodiče vysokou školu vystudovali, velice
dobře věděli, proč se má jejich potomek
podrobit studiu: pro snazší život potře
buje »papir«, diplom! To konečně věděli
všichni, kteří byli schopni vidět ve svém
okolí desítky příkladů, jen znovu a znovu
potvrzujících, že v Československu jsou
mnozí placeni za to, že mají vzdělání.
»Papir«, doklad o studiu je důležitý, ne
dosažené vědomosti!

Rozpor mezi důležitostí »papíru« a
torzem vědomostí vystudovaného oboru
byl v praktickém životě »vtipně« řešen:
jsou přece místa - a není jich málo - kde
torzo vědomostí bohatě postačuje!
Referentská místa na ministerstvech, na
různých stupních národních výborů,
v nejrůznějších sdruženích, spolcích,
družstvech a organizacích. Tam se o
věcech málokdy rozhodovalo na základě
opravdových a hlubokých vědomostí, tam
platily vyhlášky, předpisy, přání nadříze
ných organizací i jedinců, odbornost
tvořila až druhou kategorii důležitosti. To
způsobilo, že např. inženýr »v teple«,
třeba na národním výboru, doslova ztratil
podstatnou část svých neúplných vědo
mostí a znalostí, nebo - přinejmenším tyto znalosti za 15, 20 i více let zastaraly
a jsou na úrovni znalostí současného
absolventa průmyslové školy. Diplom ale
platí dál! Obdobně nacházeli absolventi
vysokých uměleckých škol »úkryt« na

lidových školách umění, v Domech
pionýrů, v redakcích apod.
Nelze opomenout ani kategorii vyso
koškolsky vzdělaných lidí, kteří absolvo
vali »za zvláštních okolností«. A nebylo
to jen na zmíněných »sorbonách«. Snad
lépe poslouží pár příkladů.
Znal jsem atraktivní blondýnu, jejíž
půvab a přitažlivost byly k nepřehlédnutí.
Vystudovala vysokou školu bez sebemen
ších problémů. Profesor katedry - a nebyl
sám! - před ní dokonce klečel na kolenou,
věděli to všichni a ona to ani příliš netaji
la. Po absolutoriu nastoupila do zaměst
nání a tam začaly potíže. Dostala drobný,
začátečnický úkol, který ale nezvládla.
Nezvládla tentýž úkol ani podruhé, ani
v dalších variacích. Dostala úkol jiný a vše
se opakovalo. Pracovnice s vysokoškol
ským vzděláním byla zděšena, zaměstna
vatel (Dopravní .podnik hl. města Prahy)
také. Znalosti neodpovídaly ani odborné
střední škole, kterou tato pracovnice ta
ké úspěšně ukončila maturitou. Uplynul
rok a krize se prohlubovala, měla vliv i na
manželský a rodinný život této hezké a
vysokoškolsky vzdělané ženy. Případ
skončil tragicky — sebevraždou mladé
ženy.
Mladý muž, kolem třicítky, pracoval
v právním oddělení jednoho pražského
národního podniku. Jeho příklon k re
stauracím IV. cenové skupiny způsoboval
chronický nedostatek peněz jemu i rodi
ně. Nebyl hloupý a jeho matka, která mu.
byla ochránkyní též v dospělosti, mu po
máhala přemýšlet »socialisticky«. Padlo
rozhodnutí a synáček začal studovat při
zaměstnání právnickou fakultu, aby získal
»papíry« k vyššímu postavení a tím taky
vyšší plat. Studoval neobyčejně zajíma
vým způsobem. Rád se vzdával přednášek
a konsultací, návštěv hospod se však vzdát
nedokázal. Hned po zahájení »studia« si
nechal říkat »pane doktore«, zvláště
v těch hospodách.
Studijní výsledky? Jaképak strachy,
maminka má, jako dlouholetá významná
pracovnice ministerstva škols t , dosta
tečné konexe k tomu, aby většina pedago
gů na fakultě si považovala za čest, když
mohou jejímu synáčkovi napsat do inde
xu úspěšně zvládnutou zkoušku. Nevěří
te? Já musím, viděl jsem totiž na vlastní
oči nejen vytištěné oznámení s blízkým
datem promoce, ale současně s ním také
index, kde nebyl uzavřen ani třetí ročník
fakulty! Během následujících týdnů bylo
ale vše s indexem i se státnicí uvedeno do
pořádku a promoce se mohla konat se vší
slávou. Československo bylo obohaceno
zase o jednoho doktora! Ten je i dnes
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ještě tím doktorem práv a už jím zůstane
provždy.

Jiný mladý muž, tentokrát ve sféře
učebního oboru, mi dal možnost nahléd
nout na tentýž jev z jiného úhlu. Tento
muž změnil zaměstnání. Nastoupil do
podniku, kde měl sice dělat jinou práci,
ale v rámci své kvalifikace, hlavně však za
plat vyšší o několik set korun, což bylo
rozhodující. Předložil jak výuční list, tak
i platný svářečský průkaz a nastoupil na
montáže. Tam vydržel pouhé tři týdny
a stal se terčem posměchu všech: nebyl
schopen přivařit kus plechu k profilu ani
na desátý pokus! Buď se lepila elektroda,
nebo v plechu vypálil díru, nebo měl svár
centimetrový ohyzdný reliéf.
V soukromí se tento »kvalifikovaný«
svářeč přiznal, že průkaz získal v rámci
výuční doby drobným podvodem a poz
ději si jeho platnost prodlužoval pomocí
pivních kamarádských vztahů, protože od
výuční doby nikdy nic nesvářel. Jako vy
učený automechanik jezdil z platových
důvodů celá léta jen s nákladním autem.
Jeho sebevědomí ale nepokleslo, což vy
jádřil se znalostí věci: „Však oni ten pa
pír někde sežerou, vždyť jde přece hlavně
o papíry, ne?”
★ ★ ★

V úplně jiné poloze je případ inženýra-chemika, který nastoupil na místo koloristy průmyslových vzorů. Protože splňo
val požadovaný předpoklad vysokoškol
ského vzdělání a praxi měl o dva roky
delší než vyžadoval předpis, dostal při
znaný plat v horní polovině platového
rozpětí — tedy plat dobrý! — a začal vy
tvářet koloristické variace. Ale po roce
stále ještě nešlo uplatnit ani polovinu jím
vytvořených barevných sestav.
Z hlediska evidence plnění úkolů si
lehce poradil: všechny opravy najím špat
ně zvolených sestavách vykazoval jako
variace nově vytvářené, čímž dosahoval
záviděníhodných procent plnění »pláno
vaných úkolů«.
Mašinérie tupých byrokratických před
pisů opět excelovala: inženýr-chemik stu
doval potravinářskou chemii a k vytvá
ření barevných sestav neměl ani odbornou
průpravu ani talent, praxi 8 roků měl, ale
v čokoládovnách — z kanceláře na podni
kovém ředitelství! Na místo kolořisty ne
mohl být přijat chemik s průmyslovkou,
ačkoliv jeho předchozí praxe naprosto
přesvědčivě prokazovala jak mimořádný
talent, tak i nesmírnou píli a zájem o obor
— nesplňoval požadavek vysokoškolského
vzdělání.
Ministerský předpis, celostátně platný
a na ředitelích vynucovaný tupě k plnění
jejich prémiovými ukazateli, zase jednou
naplnil záměr nejvyšší: nikdo nesmí z řa
dy, do které patří, vyčnívat nahoru ani
dolů! Přitom je každý do příslušné řady
postaven jen na základě vzdělání. Orga
nizační schopnosti, talent, kombinační
schopnosti a předvídavost, umění jednat
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s lidmi, schopnost předávat poznatky,
pracovní kázeň, charakterové vlastnosti,
ani výsledky předchozí práce nejsou
v šabloně obsaženy. I proto, že jsou obtíž
ně měřitelné, i proto, že jejich důsledné
zohledňování by znamenalo odhalení kva
lit mnoha vedoucích kádrů.

Snad někdo namítne, že uvádím pár
atypických příkladů. Znám jich ale mno
hem víc, než jsem mohl popsat. Slyšel
jsem o dalších a dalších se stejnou podsta
tou a ve velmi podobných dimenzích.
Píši o vzdělání, ale ze všech směrů se
dere označení jevu všemu předcházející,
vše umožňující, vše provázející, vše umoc
ňující: deformovaný žebříček hodnot, de
formované charaktery. V dávné minulosti
jsem v Československu odhadoval množ
ství zdeformovaných na jednu desetinu
obyvatelstva. Později jsem byl nucen při
dávat a přidávat, až se poměr obrátil.
Mohl jsem se mýlit, to nelze vyloučit.
Okruh lidí, které jsem poznal, mohl být
skutečně atypický. Ale jedno vím zcela
bezpečně: nejmarkantnější deformace
jsem zaznamenal u lidí krajně primitiv
ních. Ale těch není tolik a hlavně je hned
patrná podstata jejich deformace. Daleko
škodlivější i nebezpečnější však byly for
my pokřivení lidí vzdělaných.
Primitiv není schopen náročnějších lo
gických dedukcí, poznatky a souvislosti
zcela nechápe, a proto je nemůže zahr
nout do svého myšlení a jednání. Vzděla
ný člověk - i s torzem vzdělání - je ale ob
vykle tohoto procesu schopný, ale této
schopnosti plně neužívá — a nebo ji velmi
často zneužívá. Proto se tak bohatě rodí
pohodlí, lhostejnost, závist, sobectví,
v případě aktivních jedinců zase vychytra
lost, kariérismus, korupce, podlost, bezpáteřnost. Všechny kombinace deformač
ních jevů jsou možné, ovšem většinou poznatelné až po létech, protože hlavní devi
zou deformovaných vzdělanců je schop
nost úspěšně předstírat. Jak záměry,
tak práci, výsledky, čestnost, lítost, vztah,
poctivost — i vzdělání.
Aby nevznikl omyl: nevyjadřuji se
proti vzdělání. Celý svět potřebuje vzdě
lané lidi, celý svět si opravdu vzdělaných
lidí váží. Nemůže tomu být jinak ani
v Československu. Jde ale o to, jaké for
my a jakou kvalitu má vzdělání, komu a
jakému cíli potom vzdělání slouží. Jde o
vnitřní náplň pojmu vzdělání, aby co nej
dříve vymizel mylný názor, že všechny
formy vzdělání jsou samospasitelné. Aby
tento pojem nebyl stále naplněn stejným
obsahem, jaký mělo - a bohužel stále ještě
ve velké míře má - mnohé, co Českoslo
vensko vyprodukovalo: elektroniku zpož
ďující se o dvě desítky let, neproniknu
telnou mafii bezpečnostní mašinérie, vy
nikající Semtex H pro teroristy celého
světa, zdraví škodlivé mléko, důmyslný
právní řád, který umožňuje bývalým ta
jemníkům ÚV KSČ vlastnit několik vil,
ale emigrantovi - byť i s čs. občanstvím -

nedovoluje v ČSFR nabýt ani část ven
kovské chalupy (třebaže je to dědictví po
vlastní matce), nacionalistické rozepře
(rozkvetlé do podoby udivující celý svět)
atd. atd. Tyto - jen naznačené - produkty
nejsou výplodem primitivních mozků
s IQ 5! To jsou produkty výhradně čs.
»vzdělanců«! A dostávám se opět k již
naznačeným základům.
Kvalitní vzdělání může tvořit základ
pro rozvíjení odbornosti i osobnosti.
V opačném případě dává vzniknout kraj
ně škodlivé imitaci odbornosti a pokřive
ným charakterům. Další fáze života už
většinou jen základ umocňují. Nezamě
ňujme proto každé vzdělání s odborností
a jednoznačnou prospěšností. Na důsled
ky tohoto omylu se můžete také zeptat
stovek inženýrů i doktorů všeho drjrhu,
kteří v nejrůznějších zemích světa - jistě
ne všichni a ne vždy lehce - odhodili so
cialistické tituly, protože formou nej
tvrdší poznali jejich dunivou prázdnotu
i svůj omyl. Buď znovu a opravdově stu
dovali, nebo jsou z nich dobří taxikáři,
řemeslníci, obchodníci, tedy dobří odbor
níci. A většina z nich vám také potvrdí, že
získali nesmírně i lidsky, vyzráli, našli
sami sebe i nový životní smysl. Když z je
jich úst zaslechnete »Na co si to ti lidé
v Československu hrají?«, není v tom ne
návist nebo ironie, nýbrž životni moud
rost nabádající k zamyšlení. Tedy stejný
záměr, jakým byla motivována i tato krát
ká úvaha.
®

Krajino utěšená,
nezbyl nám kousek
z tvého věna.
Tak, jako Chagall
v modrých snách
procházím po tvých zahradách.
Vznáším se . ..
dotýkám patou
starých prahů,
o co dnes jasněji vidím,
o to víc cítím váhu.
Já dny už nepočítám,
krajino utěšená,
nit života zpět nenavinu.
Nezbyl nám kousek
z tvého věna.
ANDREA LANGOVA

Báseň ze sbírky veršů
»Arény měst a snů«
(Vydal POLYGON 1990)
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JAROSLAV LAMBERT

PRESIDENT PROMLUVIL
Pan president Havel učinil zadost své
státnické povinnosti aktem, který se stal
rutinou všech hlav států, řídících se leto
počtem podle gregoriánského kalendáře:
pronesl svůj novoroční projev.
V bilanci událostí minulého roku neřekl v podstatě nic nového. V úvodu se
zmínil o tom, jak to měl každý z jeho ru
dých předchůdců, kteří někdejší hrad čes
kých králů zredukovali na jakési detašo
vané oddělení ÚV KSČ, lehké, když mohl
přečíst týž projev, který četl před rokem
a nikdo z občanů nic nepoznal. Avšak ani
on sám nemusel tentokrát ztrácet mnoho
času, stačilo mu totiž, aby se nechal inspi
rovat obsahem svých projevů k loňskému
28. říjnu a při návštěvě presidenta USA
G. Bushe v Praze — a stěžejní motiv k no
voročnímu projevu 1991 byl dán. Mám
jenom obavy, aby ona »...atmosféra obec
né netrpělivosti, nervozity, zklamání a po
chybností...« (autentický citát) se nestala
ústředním tématem všech presidentských
novoročních projevů na mnohaleté per
spektivy. Co však je nutno zahrnout do
politických kalkulací budoucích let, je
skutečnost, že čs. občan, počínaje rokem
1990, už není »občánkem« třeba z roku
1962. A v tom právě spočívá rozdíl jeho
reakce na presidentské projevy z obou
uvedených let.
Myslím, že presidentovo doslovné
zjištění, že »...jeden druhým se cítíme být
oklamáni nebo dokonce podvedeni...« si
zaslouží aspoň takové míry pozornosti,
aby bylo v čs. tisku vytištěno tučnými
literami. Být podveden nezbytně předpo
kládá existenci určitého konkrétního pod
vodníka. Podvod je obecný zločin a proto
musí být jako takový kodifikován v trest
ním zákoníku každého civilizovaného stá
tu, v němž je naprostou samozřejmostí
stará římská zásada »Justitia fundamen
tum regni«. Ano, základem státu, jako
, ostatně každého lidského společenství vů.bec, je spravedlnost. A proto nemůže být
důvěry občana k občanovi - a tím i obča
nů vůči representantům výkonné moci ve
státě tam, kde je občan v každodenní pra
xí konfrontován se skutečností, že výkon
spravedlnosti a dozoru nad ním spočívá
v rukou osob, které mimo svou pochyb
nou minulost se vyznačují tím, že styl je
jich »péče o veřejné blaho« nese neklam
nou pečeť jejich ještě pochybnějších mo
rálních měřítek. Paradoxní psychóza, kte
rá se zmocnila všech občanských vrstev,
v nichž jeden v druhém vidí podvodníka
a podváděného v jedné osobě, je jenom
logickým důkazem kvality personálního
obsazení v čelných grémiích čs. justice.
Presidentu Havlovi slouží ke cti, že na
slouchá hlasu veřejného mínění. O tom
neklamně svědčí jedna z tučně vytiště
ných pasáží jeho novoročního projevu,
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v níž říká: »Mnoho občanů si klade otáz
ku, proč se tak málo daří zúčtovat s mi
nulostí, rehabilitovat všechny její oběti,
napravit všechny spáchané křivdy a spra
vedlivě potrestat jejich původce. Mnoho
lidí se ptá, jak je možné, že panstvo mi
nulého režimu, které se obohatilo na úkor
společnosti, je stále panstvem, a jak je
možné, že se tak úspěšně zabydluje v no
vých podmínkách...«
Je ke škodě věci samé, jestliže občané
otázku tak závažného rázu kladou, podle
slov presidenta, sami sobě, namísto aby
ji položili jasně a s patřičným důrazem je
mu samotnému jako nejvyššímu ústavní
mu činiteli ve státě. Současně s tím by ho
však měli vyzvat, aby zpytováním svého
svědomí se zeptal sám sebe, zda — a jestli
že ano, pak do jaké míry — je on sám za
tento chaotický stav celého právního řádu
v ČSFR spoluodpověden. Je skutečně těž
ko pochopitelné, jak pan president »žong
luje« se svými pravomocemi. Jak jsem se
dověděl z interview s R. Sachrem, který
vysílala Čs. televize (jaký to div!) v říjnu
m.r., byl Sachr odvolán z funkce federál
ního ministra vnitra na přímý příkaz pre
sidenta republiky. Vlastním důvodem, po
dle vyjádření dotazovaného, bylo, že z ti
tulu své funkce důsledně požadoval, aby
byli lustrováni všichni kandidáti do fe
derálního parlamentu, jakož i do republi
kových sněmoven. Otevřenou otázkou
zde zůstává, proč se president vměšoval
do záležitosti, která spadá do kompetence
ministerského předsedy? — Z rozhodnutí
presidenta se stal prvním náměstkem mi
nistra vnitra Jan Ruml, za jehož předvo
lebního působení v uvedené funkci se bez
vědomí ministra »ztratilo« z evidence StB
velké množství složek různých promi
nentních osob. Otevřenou otázkou zůstá
vá, proč se president vměšoval do perso
nální záležitosti, která spadá výlučně do
kompetence resortního ministra?
Jestliže snad pan president neví, proč
rehabilitace váznou, především pak kdo
sabotuje spravedlivé potrestání těch, kteří
se ze zlovůle zločinecké komunistické
justice provinili na nevinných obětech,
pak bychom mu mohli poslat magnetofo
nový záznam interview, které poskytl lon
dýnskému rozhlasu BBC předseda nejvyššího soudu ČSFR, pan dr. Otakar Motejl.
Tento přední strážce čs. právního řádu
sice přiznal, že »současná situace v česko
slovenské justici není dobrá«, ale na otáz
ku reportéra BBC »Co ale udělat s lidmi,
kteří nevinné oběti odsoudili, kteří se pře
hmatů dopouštěli?«, pan (soudruh) Mo
tejl odpověděl v tom smyslu, že prý »je to
otázka pro právníka těžko řešitelná«, pro
tože »soudci jednali v duchu všeobecně
předpokládané praxe ... a prokázat stupeň
vědomého porušení těch obecných lid

ských norem je velmi obtížné ... a opět je
problém, zda byl (soudce) intelektuálně
schopen se dopídit podstaty toho problé
mu a zda byl psychologicky schopen to
mu údajně (!) poznanému zákulisnímu
tlaku odolávat. Otázka morálního odsou
zení by měla být v popředí při řešení
těchto problémů ... ale, jak jsem měl mož
nost celou řadu případů bezprostředně
sledovat ... jsem dokonce ochoten někte
rým soudcům, kteří jsou podepsáni pod
odsuzujícími rozsudky, dát osvědčení o
tom, že oni jednali v přesvědčení, že jed
nali poctivě a spravedlivě.«
Odhlédneme-li od dalších »perel mou
drosti«, které pan Motejl posluchačům
předhazoval, radil tu v podstatě — podle
starého přísloví, že dobrá rada je nad zla
to — postiženým obětem, aby se v rámci
»vis major« smířili se svým osudem mar
ných žalobců, protože v přírodě už je to
tak zařízeno, že proti blbosti komunistic
kých soudců žátiného léku není. Naproti
tomu pak zbabělým zločincům v soudcov
ských a prokurátorských talárech z doby
budování reálného socialismu dává »ot
covskou radu«, aby se do budoucna řídili
vzorem moudrosti »všelidového světce«
Josefa Švejka a stejně jako on se nechali
učenými lékaři uznat za notorické blby.
A pak, kdyby soudní rehabilitace měly
být podřízeny právním normám ve smyslu
výkladu pana dr. O. Motejla a jiných, stej
ně jako on ideologicky orientovaných
»strážců spravedlnosti«, by už vše bylo
v nejlepším pořádku. Dlouholetý bývalý
politický vězeň, který dostal radu »nad
zlato dražší« (a co je nějaká ta čs. inflační
tisícovka proti hřivně zlata?), by se smířil
se svým hladovým důchodem okolo 1200
Kčs měsíčně — a paní Brožová, bývalá
státní prokurátorka a lidská bestie v jedné
osobě, se už i tak může dál s reálnou na
dějí na úspěch dožadovat zvýšení svého
důchodu potom, kdy zjistila, že za 2 400
Kčs měsíčně nelze důstojně lidsky žít. A
pan dr. Motejl za účelem kladného vyříze
ní její už podané žádosti jí dá osvědčení,
že při návrzích trestů smrti nad nevinný
mi lidmi vzhledem ke své intelektuální
úrovni jednala v přesvědčení, že jedná
poctivě a spravedlivě.

LETÍTE DO ČSFR A MÁTE ZÁJEM
O PRONÁJEM AUTA?
švýcarská krajanská firma Vám nabízí
pronájem auta s možností osobního šo
féra, osobního průvodce Prahou, zajiš
tění ubytování v soukromí až po pětihvězdičkový hotel, obstarání lístků do
Laterny Magiky. Ceny jsou podstatně
nižší než u velkých společností. Auto
přistavujeme na Vámi požadované mís
to a ve Vámi určeném čase.
Další informace či objednávky na ad
rese:
V. Gregor
Rütistrasse 14, CH-8906 Bonstetten
Telefon 01/700 09 56
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Co je na tomto případě tragické, to
není jenom ono cynické plivnutí do tváře
všem obětem organizovaného zločinu ko
munistické lůzovlády, ale v širokém rámci
všelidského úsilí dát průchod universální
mu humanitnímu ideálu, je to ve své pod
statě udělení naprosté satisfakce všem vá
lečným zločincům, kteří před norimber
ským tribunálem ospravedlňovali své bestiální zločiny přesně stejným »přesvědče
ním, že jednali poctivě a spravedlivě«,
které pan dr. Motejl atestuje zločinům ko
munistickým. Ostatně vždyť přece také
jednali v duchu tehdy všeobecně předpo
kládané praxe. — Tolik zatím k otázce
soudních rehabilitací.
Pokud jde o otázku rehabilitací mimo
soudních, pak v této oblasti působí jako
»spiritus agens« nynější místopředseda
vlády Pavel Rychetský, muž s docela ne
pochybnou minulostí, který se v roce 1990
zapsal do historie čs. právnictví svým zá
keřným porušením volebního zákona.
Učinil tak ve prospěch oněch politických
sil, které právě vnášejí do myslí občanů
ony pochybnosti, jimiž se president zabý
val ve svém novoročním projevu. Nemůže
být pochybností o tom, že tytéž »morální
principy«, které s pružností stoupence
dialektického materialismu v praxi uplat
ňoval ve své funkci generálního prokurá
tora ČSFR, bude používat vždycky a za
všech okolností, kdykoli se bude jednat
o zájmy pro něho nedotknutelné doktrí
ny, či jeho osobního prospěchu, což je
prakticky totéž. Reálnost tohoto předpo
kladu neklamně potvrzuje sám návrh zá
kona o mimosoudních rehabilitacích, kte
rý soudruh Rychetský v listopadu před
nesl a bezpochyby také sám — ve smyslu
intencí svého světového názoru — konci
poval. O tom jasně svědčí z jeho formula
ce vyplývající »suma sumárum«, která —
podáno po lopatě — zní: Veškeří zrádci
myšlenky samospasitelného socialismu
edostanou nic — a basta!«
Uvedením těchto dvou přímo do očí
oijících příkladů z oblasti spravedlnosti
bych se chtěl vrátit ke své vpředu uvedené
zmínce o podvodníkovi. Není snad opráv
něné označit za cynického podvodníka
každého, kdo rafinovaným předstíráním,
že slouží věci veřejného blaha, ve skuteč
nosti deformováním demokratického
právního řádu »sype písek do převodové
skříně« celého procesu konsolidace
státu ?
A když tato fakta jsou už každému
průměrnému občanovi ČSFR notoricky
známa, pak je třeba položit příslušným
místům otázku: »Proč pan president, kte
rý přece naslouchá hlasu veřejného míně
ní, nevyvodí ze všech těch všeobecně zná
mých nešvarů patřičné důsledky?« Přivlastnil-li si do své kompetence právo od
volat z vlády ministra či jmenovat jedno
ho ze svých osobních přátel do funkce vy
sokého státního úředníka za zády resort
ního ministra, proč neučiní totéž i v pří
padě Motejlú, Rychetských, Rumlů a
všech ostatních prominentů, kteří už ztra
tili důvěru občanské veřejnosti? Nebo
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snad president ještě neshledal důvod k to
mu, aby zrevidoval svůj ukvapený výrok
o svých »přátelích z Charty 77« z 8. červ
na m.r.: »Znovu zdůrazňuji, že náměstek
ministra vnitra Jan Ruml se těší mé plné
důvěře, vím o jeho naprosté nestrannosti
a čestnosti (!!) ... Totéž platí i o generál
ním prokurátorovi Pavlu Rychetském...«
A není to jenom oblast spravedlnosti,
kde se úspěšně zabydluje staronové pan
stvo, na které pan president ve svém no
voročním projevu poukázal. Je to přede
vším i oblast státních sdělovacích medií,
kde se utvořila organizace jakési mafie
bývalých prominentů, hýčkaných mocný
mi komunistického režimu. Ve snaze
»zkvalitnit« práci sdělovacích prostředků
zasadil se president Havel celou vahou své
autority za to, že do funkce ředitele Čs.
rozhlasu byl jmenován František Pavlíček.
Je skutečně těžko uvěřitelné, že by v do
bě, kdy president tohoto člověka protě
žoval do klíčové pozice mocného nástroje
k ovlivňování veřejného mínění, nevěděl,
že se u kandidáta jedná o zkompromito
vaného servilního lokaje a horlivého akti
vistu zbankrotělého komunistického re
žimu.
Na všechny ty společensky negativní
jevy, o nichž president Havel ve svém no
voročním — a nejenom novoročním —
projevu hovořil, je jenom jedna odpověď,
odpověď vpravdě hamletovská: »Je cosi
shnilého ve státě dánském.« Pokud Dán
sko leží ve střední Evropě a jeho hlavním
městem je Praha.
®

Byl jsem v Říčanech u Prahy krátce po
odhalení. Byl krásný slunečný den — jeden
z mála. Nějak jsem se tam zamotal, když
jsem přijížděl od dálnice, ale pak jsem vy
jel na hlavní ulici a tam náhle na malém
náměstíčku se třpytila Svehlova socha a
nikdo, kdo tudy jede, ji nemůže přehléd
nout. Pocítil jsem radost: přece jenom
něco dobrého se děje. Symbolizuje to, že
ta nejbytnější část národa, bez níž by
v minulosti národ nejen nepřežil, ale vlast
ně ani nebyl, venkov a sedláci, se mohla
po více jak padesáti letech opět svobodně
projevit a přihlásit se ke svému politické
mu vzoru. Vlastně to začal jediný český
sedlák, pan František Čihák z Hrusic, I on
prošel těžkými léty. Po řadu let žil na vý
chodním Slovensku, kde jej z rodné obce
vystěhovali, a když se směl vrátit, praco
val jako zaměstnanec v místním JZD, ni
koli člen, na půdě, kterou mu dodnes ne
vrátili. Kdybyste někdy přijeli do Hrusic
a pátrali po stopách malíře Lady, 83-letý
kronikář obce, Čihák, je tou nejpovola
nější a nejznalejší osobou.
S uznáním jsem si přečetl malou zprá
vičku v pražských novinách o tom, že se
novináři ptali Pavla Kohouta, proč ne
přijme funkce ministra nebo presidentského poradce, které »se mu prý nabíze
ly« (jak je ta čeština hezká: není ani třeba
napsat, kdo to nabízel). Pavel Kohout
odpověděl, že ten, kdo byl členem komu
nistické strany, nemůže mít důvěru, že
opět politicky neselže. Možná, že je řada
bývalých komunistů, kteří stejně uvažují.
Ale o těch víme málo. I tak to však stačí
k naději, že jednou tuto hranici, či lépe
mezilidskou propast, překleneme.
Zatím ti, co jsou v politice a v OF, si
začali říkat liberálové a, berouce komu
nismus naruby, chtějí spasit národ tím, že
POTŘETÍ V PRAZE
budou dělat inženýry lidských duší a
hlavně myslí. Vymýšlejí nové systémy
Novinářská povinnost mě vede k tomu, a dělají všechno pro to, aby zavedli jimi
abych napsal pár řádek o své listopadové řízený volný trh.
návštěvě v Československu.
Lidé doma jsou stále méně spokojeni
Na jaře jsem psal o svých prvních do se šedivou skutečností, ale jsou uraženi,
jmech. Zmínil jsem se o tom, že hned za když jim exulant na návštěvě řekne svůj
Rozvadovem u Stříbra na zdech kasáren názor. „Pliveš po tom, a my v tom musí
měli nápis o československo-kubánském me žít, ” napsal mi kamarád poté, když
kamarádství. Ministerstvo národní obrany jsem mu řekl na jeho výzvu, co tomu ří
asi odebírá náš časopis, a tak je ta zeď kám. Čtenáři tohoto časopisu sami mo
teďka čistě natřená. Ani nad vjezdem do hou posoudit, jestli plivám a po čem.
kasáren už nevlaje rudý prapor.
Všechny nás spíš z toho bolí srdce, pro
Psal jsem také o tom, jak na Říčansku tože si uvědomujeme, že jsme se na Zá
v Lipanech vytahovali sochu Antonína padě naučili jinak chápat demokracii,
Svehly ze studny, kde byl uschován po kdy se projevuje názor o politice každý
celých dvaačtyřicet roků rudého temna. den a o každém, kdo má funkci a kdo
Nyní mohu s radostí oznámit, že socha už rozhoduje o našem každodenním životě
byla 28. října znovu odhalena za účasti — a ne jen v den voleb.
Také socha T.G.Masaryka už nestojí
kancléře Karla Schwarzenberga, který za
stupoval presidenta republiky. Konala se v Praze na Můstku, jako stála v létě, a i to
i zádušní mše, i když zpočátku ji pan bis charakterizuje dnešní dobu.
kup Liška z arcibiskupství nechtěl povo
Co kdybychom se, my exulanti, složili
lit, protože Svehla byl agrárník. Teprve aspoň na kopii té sochy, kterou si Praha
po nějakých mezinárodních intervencích loni vypůjčila a musela zřejmě vrátit?
se to uklidnilo. Stojí za to poznamenat, Jestliže nam pražský primátor slíbí, že tu
že to byl Antonín Švehla, který rozmluvil sochu na stejné místo znovu postaví, tak
T.G. Masarykovi, aby neusiloval o rozlu tu sbírku rozjedeme.
(8. ledna 1991)
ku církve od státu s poukazem, že by to
VLADIMÍR VALENTA
bylo proti vůli venkovského lidu.
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KNIHA ROKU :
ARÉNY
MĚST A SNŮ
Na Velký patek
rozjela jsem se k hranícím
své staré vlasti
k závore u lesa
abych nahlédla tam k nám
na Šumavu
odkud pochází moje matka —
do jižních Čech.
Všichni moji předkové
přišli mi vstříc
tam, z druhé strany
— byla jich nekonečná řada —
a kynuli mi přátelsky
na pozdrav.
— Nikdo nehovořil —
tu v baldachýna ticha
rozhoupaly se zvony
v celém okolí:
To byly jejich hlasy!
Mrtví toho mají tolik říci...
V tichu po doznění
rozpukly se jívy.
Jarní potoky
iak slzy matky země
brázdily její tvář
tam —
v Železné Rudě.
Z nedávno vyšlé knížky »Arény měst
a snů«, prvotiny dosud neznámé autorky
Andrey LANGOVÉ, jsme vybrali báseň,
která je pro název sbírky snad nejméně
typická. Vždyť tichý městys, kde ještě
nedávno končil svět pro lidi z obou stran
hraniční závory, se nedá srovnávat ani
s Paříží ani s Istanbulem, Římem nebo
Curychem, na něž básnířka vzpomíná. Ale
v povzdechu u Železné Rudy je střípek
zrcadla vesmíru, do něhož jsme toužebně
hleděli, než byla před časem smazána dě
lící čára česko-bavorského pohraničí...
Andrea Langová píše lyriku, v níž
každý verš je tématem vykonávajícím
niternou funkci lidské bytosti. Svědčí
o tom již názvy jednotlivých básní, např.
»Mám srdce dvě« či »Poznání« nebo
»Credo«.
Sbírku Andrey Langové, vydanou Po
lygonem Zürich, 1990, jsme zvolili za
knihu roku pro její nevšední obraznost,
v níž je umělkyně slova spjata s minulostí,
ale arénou, přítomnosti i jejích snů vzhlíží
do korun života nadzemského prostoru.
DEMOKRACIE V EXILU, MNICHOV

KLÍČOVOU
DÍRKOU exilu
je název sbírky básní Přemka Kociána,
básníka Chodska a Šumavy, kterou vyda
lo loni švýcarské nakladatelství »Polygon«.
S velikým zájmem a pocitem radosti jsem
si tuto novou sbírku Přemka Kociána pře
četl.
Vydává-li hudební nástroj své zvuky,
při čtení Kociánových básní přímo živelně
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cítíte hudbu čisté, krásné, zvučné mateř
štiny tak podmanivé, jako byste naslou
chali české hudbě Smetanově nebo Dvo
řákově. Touto bohatostí slovních zvuků
bohaté mateřštiny mistrně popisuje krásy
své vlasti, rodného kraje, přírody, lásky
k matce a otci a k přátelům a stále se opa
kující touhu po svobodě vlasti v době,
kdy jeho rodná zem žila pod krutým ko
munistickým terorem.
Básníkovo odhodlání bojovat za svobo
du národa bylo nezvratné a jeho víra
v opětný návrat svobody byla nezlomná,
jak to vyzpíval v básni »Jarní přání«:
„Budeme volni jako kdysi, kolem rozkve
te svoboda a krutá pouta ze řetězů prask
nou na údech národa.”
President T.G.Masaryk ve »Světové re
voluci« napsal, že „básníci u všech národů
jsou tvůrci a strážci národních a také poli
tických ideálů”. Básník Přemek Kocián
svou novou sbírkou básní »Klíčovou dír
kou exilu« plní své poslání přesto, že
v exilu strávil dvě třetiny svého života
a za svá básnická díla byl ve Spojených
státech vyznamenán již pětkrát zlatou ce
nou »The World Poetry«.
Předmluvu k této sbírce básní napsal
Vladimír Škutina a podává v ní cenné
informace o životě a práci básníka Přemka

Kociána. Touto sbírkou dostávají exil
i opět svobodné Československo milý pří
nos, obohacující naši poesii, což čtenáři
jistě upřímně vítají.
OTA HORA

SLOVNÍK ANGLICKÝCH IDIOMŮ
Angličtina je velice bohatá na idiomy,
tj. taková spojení slov, jež při doslovném
překladu nedávají smysl nebo jej naprosto
zkreslují. Při jejich překladu se musí po
užít patřičného českého ekvivalentu.
Slovník těchto výrazů a jazykových
zvláštností neexistoval a teprve v r.1986
jej vydali Břetislav a Barbara Kroulíkovi
za nepřímé podpory Čs. sdružení v Kana
dě. Protože slovníku se dostalo všeobec
ného velkého uznání v odborných kruzích,
nikterak nepřekvapuje, že pražské nakla
datelství Svoboda se rozhodlo jej vydat
doma nákladem 220 000 výtisků. Autoři
slovníku však nepřestali pracovat a pustili
do další práce, ,do česko-anglické verse.
Jestliže je první slovník neocenitelný pro
naše čtenáře a překladatele, pak bude dru
hý vynikající pomůckou pro ty, kteří
anglicky píší a potřebují vyjadřovat své
myšlenky přesněji, vzletněji a citově za
barveně.
SCH

DOPISY

moji milí Čtenáři,

před 12 léty jsem přebíral redakci teh
dejšího »Magazinu«, z něhož pak vznikl
exilový »Reportér«. Společně s několika
stálými spolupracovníky a především díky
trpělivému a nepředstavitelně houževnaté
mu úsilí vydavatele Ludvíka Friedeho se
nám snad podařilo vtisknout časopisu
svou tvář. Do jaké míry tvář úsměvnou,
laskavou, kritickou, šklebící se — to po
suďte při ohlédnutí sami.
Na počátku roku 1990 jsem nabyl pře
svědčení, že existence exilových časopisů
pozbyla smyslu a navrhl jsem, aby Repor
tér přestal vycházet. Mé intenzivní půso
bení v Čs. televizi a spolupráce s časopisy,
vycházejícími v Praze, mi tak či onak brá
nily v systematické redakční práci v Curychu.
V průběhu roku 1990 jsem — stejně
jako zřejmě naprostá většina emigrantů a
krajanů zjistil, že i po »sametové revolu
ci« je třeba za hranicemi ČSFR vydávat
časopis, který by zvenku reagoval na situ

OHLASY

aci doma i ve světě — ale především si
všímal života a činnosti onoho jeden a
půl milionu našinců ve světě, kteří budou
nadále žít mimo hranice své staré vlasti.
Tak jako rozhlasová stanice Svobodná
Evropa nejen doplňuje vysílání Českoslo
venského rozhlasu v Praze, ale víc a víc je
poslouchanější a respektuhodná hlavně
uvnitř země, té země, která slůvko »so
cialistická« nerada vyměnila za »federa
tivni« .
Samozřejmě, že se mi moc věcí v dneš
ním Československu nelíbí. Nelíbí se mi,
že se vláda a parlament nedovedou vypo
řádat s vrahy a zločinci, organizovanými
42 let v KSČ. Naopak — valná většina se
jich zaštítila působností v Občanském
fóru (což přehlédla Občanská fóra v emi
graci!). Tak jako vám, i mně se nelíbí
činnost samozvaných poradců, nelíbí se
mi autoritativní psaní novinářů, až do
listopadu 1989 věrně sloužících Husáko
vi a Jakešovi (některých jen Gottwaldovi
a .Novotnému), atd. atd. Mám výhrady,
které říkám na obrazovce Čs. televize a
především na stránkách Nového diko
brazu či Stadionu. Ale nikdy bych se ne
snížil k plivancům a ranám pod pás na
čestné lidi, jen proto, že někde nějaký
bulvární plátek si vymyslí lži a pomluvy.
Zděsil jsem se, když se mi dostalo do
ruky 6. číslo Reportéra-Polygonu. Zděsil
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jsem se, a třebaže jsem byl zvyklý, že za
mými dveřmi stávali pochopové Husáka
a Jakeše, šel jsem se pro jistotu podívat,
jestli za mými dveřmi nestojí pochopové
Reinharda Heydricha. Proboha — zvolal
jsem nahlas — jen ne nový Arijský boj či
Vlajku!
Uvažoval jsem před vyjitím 6. čísla
Reportéra-Polygonu, že bych se od No
vého roku 1991 vrátil k redakční práci
nového Polygonu-reportéra. Nyní po vy
jití šestky už vím, že názorově čs. emigra
ce stojí zcela jinde — a to by zřejmě ubylo
čtenářů, kdybych se do redakce vrátil.
Bývá zvykem, že odcházející redaktor
se rozloučí se svými čtenáři. Jak jste si
všimli, neučinil jsem tak. Skutečně jsem
uvažoval o návratu do redakce časopisu
Polygon-reportér. Škoda.
Takže vám opožděně děkuji za přízeň
a trpělivost, kterou jste se mnou celých
dvanáct let měli. A Ludvíku Friedemu,
jenž by měl mít kolem hlavy svatozář,
přeji, aby mu vydržela houževnatá ne
zištnost a elán.
Vladimír Skutina, Curych a Praha

NEZÁVAZNÉ RADY NASTUPUJÍCÍMU
REDAKTORU časopisu POLYGONreportér.
Za 12 let exilu jsem si všiml zvláštního
fenomenu české emigrace. Nikdo by si ne
troufl operovat srdce, aniž by byl zkuše
ným a vystudovaným chirurgem. Nikdo
by si nesedl jako pilot do letadla, aniž by
měl pilotní zkoušky a praxi. Ale každý
český emigrant si o sobě myslí, že může
být redaktorem novin či časopisu. Řídit
časopis — k tomu musí být nejen talent,
ale především praxe. Ten, kdo řídí jaké
koli noviny či časopis, musí jim vtisknout
svůj směr, svou představu a aby to nebyl
guláš, musí mít časopis TVÁŘ. Třebaže
jsem přišel do Švýcarska jako profík, trva
lo mi to pár let, než jsem našel způsob,
jak formovat Reportéra.
V dopisech čtenářů mohly být urážky
Brežněva nebo Jakeše. Ale v žádném pří
padě nemohu otisknout (ani v dopisech)
o člověku, jehož si váží celý svět, že je
»snobský buran, který je posedlý stále
někoho poučovat, přičemž v pokrytectví
nemá obdoby jinde, než právě v KSČ« ...
lži o Chartě nechávám bez komentáře.
Když už takovou nehoráznost časopis
otiskne, musí okamžitě redaktor pod to
napsat, že i takové kreatury mezi námi
vegetují! Místo toho redaktor v dlouhé
replice napadne čtenáře, který má prav
du. A hned v další replice dokonce člena
redakce. To už jsou metody Arijského
boje!
Časopis je mozaika — mozaika se mu
sí složit, aby dala celkový obraz. Vezmuli jen černé kameny, nemám pak obraz,
ale díru do tunelu.
Jestliže jeden z našich nejlepších žur
nalistů (Rudolf Ströbinger) napíše o ma
teriálu Středočeského expresu, předpoklá
dá mylně, že čtenář v emigraci ví, oč běží.
Neví. Je mu to třeba napřed vysvětlit.
Takhle se jen diví.
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Když Jára Mečů opakuje lži Středočes
kého expresu o Havlovi, pak Mec-Nemec,
takový materiál musí z čísla pryč. Leda,
že by prokázal, že Expres má pravdu.
A to nemůže, i kdyby byl Sibyla.
Jde to článek za článkem.
Protože po léta byl Reportér spojován
s mým jménem, musím se od toho distan
covat, protože jinak si lidé, které mám
rád a jichž si vážím, budou myslet, že ná
zory pánů Hrona, Lamberta a Meče jsou
mými názory.
Vladimír Škutina, Praha a Curych
K DOPISŮM VLADIMÍRA ŠKUTINY
"Moji milí čtenáři" a "Nezávazné rady na
stupujícímu redaktoru časopisu Polygonreportér".
Ano, celých 12 let jsem vydával časo
pis, jehož byl Vladimír Škutina šéfredak
torem. Nejdříve to byl »Magazin«, potom
»Reportér«, který nahrazoval Reportéra
domácího, jehož vydávání komunisti v r.
1969 zakázali. Původní Reportér dnes vy
chází zase doma, zde ve Švýcarsku nyní,
od roku 1991, pokračuje pod názvem
Polygon.
Vladimír Škutina odjel na jaře 1990
z Curychu do Prahy, kde se stal samozřej
mě ihned středem pozornosti všeho oby
vatelstva, byl, jak se říká, na roztrhání:
televize, rozhlas, meetingy, besedy, Praž
ské jaro s Rafaelem Kubelíkem, účast na
volbách, jednání s nakladateli, kteří se
ucházeli o vydání jeho knih napsaných
v exilu, atd. atd. Vůbec jsem se na něho
nemohl zlobit, že na svého Reportéra, na
jeho dotažení do konce roku 1990, na
jednou neměl čas. Jeho poslední příspě
vek byl ve 4. čísle o Rafaelu Kubelíkovi.
Navštívil jsem Vladimíra Škutinu v říj
nu v jeho novém pražském bytě, kde jsem
mu řekl, že na nátlak některých našich
dopisovatelů a mnoha čtenářů jsem se
rozhodl ve vydávání časopisu pokračovat,
když mi byla pro redakční práci nabídnu
ta pomoc. Že bych ale byl rád, kdybych
jej — Vladimíra — mohl dále v tiráži
uvádět mezi spolupracovníky redakce.
Samozřejmě neměl nic proti tomu.
Z uvedených řádků vyplývá^ kdy jeho
redaktorská činnost skončila. Čtenáři jej
proto nemohou vinit z uveřejnění pří
spěvků, které »osiřelá« redakce dala do
čísla 6. Dopisy Vladimíra Škutiny (na
nichž nebylo na jeho výslovné přání změ
něno novou redakcí ani slovo) jsou jedi
nou zápornou odezvou, která na toto
téma došla. Čtenáři čtou Reportéra zřej
mě pozorněji a neušlo jim tudíž upozor
nění, uváděné v každém čísle na straně 3
pod obsahem, v čísle 6 je dokonce opako
váno na zadní straně obálky dole v tiráži,
že publikované dopisy a podepsané člán
ky mnohdy vyjadřují názory, s nimiž re
dakce nesouhlasí. Pravdu má snad Vladi
mír Škutina v tom, že v extrémních přípa
dech by se měla dát pod dotyčný článek
nebo dopis separátní poznámka, že - jak
píše — »i takové kreatury mezi námi exis
tují«. On sám napsal v Reportéru 2/1985
jako úvod k rubrice DOPISY na základě

spousty došlých protestů z řad čtenářů
na jeden v předcházejícím čísle zveřejněný
dopis: » ... V této rubrice otiskujeme
a budeme i nadále otiskovat názory čte
nářů, i když (a někdy naopak PRÁVĚ
PROTO, že) s jejich obsahem redakce
nesouhlasí. Nakonec i to je všeobecně
známo, že s názory autorů publikovaných
v samostatných článcích NEMUSÍ redak
ce vždy souhlasit. Žijeme však v demo
kratických zemích, kde má každý právo
svůj názor svobodně vyjádřit a zdůvodnit.
Za redakci: Vladimír Škutina.«
Světový tisk publikuje ostudné výroky
pánů Kadáfiů, Sadamů Husseinů a jim po
dobných, urážejících významné demokra
tické politiky, kterých si čtenáři váží.
Vzpomeňme, jak třeba Hitler zostouzel
prezidenta Beneše a čs. tisk tyhle urážlivé
řeči publikoval. Přijde přitom některý ze
čtenářů na myšlenku, že jejich časopis,
jejich noviny, s těmito útoky souhlasí?
Vždyť je to jen ukázka toho, jací lidé
také existují, jejich nemorálnosti, jejich
bezcharakternosti. Obdobné je to i s Re
portérem či Polygonem. Kdo asi ze čte
nářů se domnívá, že máme stejný názor
jako pan Hron? Ale vědět o takových ná
zorech, o jejich nositelích, to je — myslím
— v pořádku. Takže i nadále »právě pro
to, že s nimi nesouhlasíme« o nich bude
me psát. Z celkového obsahu našeho časo
pisu je čtenářům naprosto jasné, na čí
straně jsou redaktoři Polygonu a jeho vy
davatel.
Ludvík Friede, Curych
NOVÝ DOPIS IVANA HRONA
Pěkně jste mě zaskočili zveřejněním
mého dopisu. Kdybych byl tušil, že to
uděláte, zvolil bych jiná slova o Václavu
Havlovi, byť podobného významu. Vím
přeci, že »buran« je silný výraz, vím, že
jím není, ale často se tak chová! O jeho
nohsledech ani nemluvě. Mám nechutnou
zkušenost z nádvoří Pražského hradu. Byl
počátek června a já jsem mimoděk vy
slechl velmi hlučnou debatu mezi řidiči
vládních BMW, později se přidali vládní
úředníci. Vesměs neotištitelné výrazy,
před očima a ušima desítek turistů.
Dále bych se chtěl vyjádřit k článku
dr. Bohanese z čísla 6/90 »Život v našich
republikách« a pozeptat se na pár věcí,
neboť autor článku se mi jeví nad jiné
povolaný.
Velmi rád bych pronikl do problému
kolem vnitřní organizace OF. Všude jsem
doma narážel na výbory OF všech stupňů,
prověrkové komise, které rozhodovaly,
kdo bude či nebude vykonávat nadále
svou funkci a kdo je či není »převychovatelný«. Tedy konkrétní útvary s konkrét
ními pravomocemi. Nikde jsem ale nena
šel konkrétní řadové členy. Nikdo mi
nebyl schopen vysvětlit, jak se do této
organizace (je-li to organizace) vstupuje
a co z členství vyplývá za práva a povin
nosti. Dále jak se ustavily tyto výbory
bez členské základny, kým jsou kontro
lovány zdola? Všude jsem slyšel, že se
jedná o volné seskupení bez stanovených
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pravidel, že členem je prostě každý, kdo
s tímto hnutím sympatizuje a cítí se čle
nem být. Jestliže to souhlasí, bylo to tak
i s výbory? Cítila-li se nějaká skupina být
výborem, byla jím? Tomu jsem nemohl
uvěřit a dr. Bohanes mě ještě více zmátl
sdělením, že určité levé skupiny nechtějí
z OF vystoupit. Jak mohou vystupovat
z něčeho, do čehož prakticky nikdy ne
vstoupily? Domnívám se, že vysvětlení
by přivítalo více čtenářů.
Snad by bylo též možné zveřejnit
tabulku se složením OF podobně, jako
to autor udělal s komunisty. Kolik má
členů (je-li to podchyceno, není-li, kde
se zjistilo, že jich má 10 000, kterýžto
počet je nutný ke kvalifikaci do voleb),
věkové a kvalifikační složení, počet bý
valých členů KSČ, z toho kolik do pro
since 1989. Jejich zastoupení v nynější
vládě.............
Naprosto souhlasím s dr. Bohanesem,
že averze vůči politickým stranám jako
takovým, snění o demokracii nového
typu (cituji text) bez politických stran,
o demokracii významných osobností je
skutečně naivní. Toto byl, dle mého ná
zoru, program - i volební program - OF
a jeho slogany nenechávaly na pochy
bách.
Demokracie není ani moderní ani ne
moderní, nemůže mít žádné atributy. Je
to zkrátka demokracie a může být jen a
jen demokratická. Jejím vládcem a bohem
je referendum.............
Ivan Hron, Melbourne

... POVAŽUJI ZA VYNIKAJÍCÍ,
že bude »Reportér« dále vycházet. Po
třebujeme jej! Pohledy a názory jsou vždy
hodnotnější, když je známe z více stran.
Ne nadarmo se říká, že jednostranný po
hled je plochý a neúplný. Ať dále znějí
bouřlivé polemiky, i když někdy připo
mínají školní příběh o hádce dvou bratří,
sedících proti sobě u jednoho stolu,
z nichž jeden vidí džbán čistě bílý a druhý
tentýž džbán s malovanou kytičkou. Ať
se ti bratři hádají v pevné víře, že přece
to, co vidí, musí být pravda a ten druhý
pravdu prostě mít nemůže. Ale ať i zde
přijde moudrý otec, džbánem pootočí,
bratři se zastydí a udobří. Jenže nejde
vždycky jen o džbán z jedné strany malo
vaný, jehož pouhým otočením sé všechno
vyjasní. Ale ten pohled z různých úhlů
zůstává základem k objasňování i těch
nejkomplikovanějších problémů - a zejmé
na jich!
»Reportér« nabývá nového zaměření.
Je to možná jen můj subjektivní názor,
ale faktem zůstává, že křivka mého zájmu
o jeho obsah stoupá od čísla k číslu. Ná
zory bystrých hlav nešetří netuctovým
srovnáním, satirickými šlehy, impulsy ve
doucími k hlubokému zamyšlení, ke kon
frontaci i s vlastními názory čtenáře, ne
chybí poučení v nejlepším slova smyslu,
zbývá místo jak pro zajímavé názory a
odezvy čtenářů, tak i na žánr povídky.
Tato obsahová bohatost i rozmanitost
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jsou základem čtivosti časopisu, který je
na úrovni. V 6. čísle 1990 mě např. velice
zaujaly články J. Bohanese »Život v na
šich republikách«, J.Meců »Po prvním
dějství«, Oty Ulče »Řešení nepříjemnos
tí«, líbila se mi »Cesta domů« T. Krystlíka, »Dům bez popisného čisla« J. Salcherové a rád jsem si přečetl všechny dal
ší články, mezi nimiž především Jindřicha
Stikarovského. Pokračujte dál, nevadí, že
to už nebude »Reportér«, ale »Polygon«
čili »mnohoúhelník«.............
Vlastimil Tříska, Dingolfing, SRN
KE SJEZDU LETCŮ SVOBODNÉHO
ČESKOSLOVENSKA V ANGLII
Marně čekám, že najdu v některém exi
lovém časopisu zmínku o sjezdu západních
letců RAF v Anglii ve dnech 10. až 15.
července 1990. Dovoluji si tedy napsat
pár řádků.
Ministerstvo obrany v Praze propůjčilo
transportéry do Anglie a paní Thatcher
dala k disposici luxusní autobusy i se šo
féry. Není mi známo, podle jakého »kli
če« se účastníci vybírali, neboť zájezd byl
prý také pro vdovy a sirotky, ale marně
jsem hledala např. vdovu po R. Hussmannovi - Filipu Jánském, který jak svou
knihou »Nebeští jezdci«, tak filmem pro
slavil aspoň na chvíli zprofanované »zápaďáky«.
Ubytování i »kapesné« šlo na účet mi
nisterstva obrany.
Tak tedy skoro po padesáti letech se
zase sešli choří, nahluchlí, špatně vidoucí,
po infarktu, v kolečkové židli a hlavně
staří, neuznaní západní letci v budově
československého velvyslanectví (jak mo
hli otcové města Londýna dovolit posta
vit takové monstrum v tom krásném Ken
sington Garden Palace, které má blíž
k věznici než k budově jakéhokoliv vysla
nectví), aby jim stiskli pravici pán velvy
slanec nechvalné pověsti z předchozího
působiště před sametovou revolucí, pan
plukovník ve věku 45-50 let a fešný hoch,
mně neznámé šarže, pomalu s mlékem na
bradě, ale zato s velkým metálem za »Pět
let věrné služby Československé socialis
tické republice«, jak mi hrdě vysvětlil...
Marně jsem hledala známé tváře a ani
mne nikdo nepoznal, všichni jsme byli po
znamenáni zubem času, i když desítky
těch »hochů« kdysi u nás byli každý pátek...
Ale přeci jsem našla někoho známého.
Byl vynikajícím letcem, vezl mě kdysi ve
staré dakotě po válce domů, a když mi
podal ruku, pochybuji, že by tato ruka
mohla dnes tak bezpečně vést letadlo do
mů. Moc jsme si toho neřekli. Jen tak
jsme postávali, oba jsme měli červené oči
a sucho v hrdle. A kromě na postávající
»hosty« (nebylo tam totiž nač si sed
nout) se„ nebylo na co dívat, místnost byla
v témže stylu, jako budova residence. Ani
kousek nábytku, ani kytička, jen dva dru
hořadé obrázky halabala pověšené vedle
sebe na zdi.
Tito zapomenutí letci královského le

tectva v Anglii s nárameníkem »Czecho
slovakia«, kteří každý den nasazovali
»krk«, když vylétávali z bází, se druhé
den zase napřímili, aby nesli zástavy a
prapory, vzdávajíce čest těm, kteří se to
ho nedočkali.
Bohudík nebylo zbytečných slov, vždy
a všude zazněly naše hymny, zpívány sta
řeckými hlasy. Kde jsou ty mladistvé hla
sy, které se nesly přístavem a ulicemi,
když hoši byli vyloděni v Anglii a domo
rodci se divili, co že nejsou černí, tihle
»Czech boys«.
V Brookwoodu přibylo hrobů, už ani
místo nestačí, a lev s československým
znakem na prsou už nemusí být vyretušováván z fotografií, posílaných do býva
lého socialistického Československa.
V Thetfordu byla po položení věnce
k pamětní desce na náměstí recepce, kde
nás uvítala paní starostka se zlatým řetě
zem na krku, ale vrcholem celého aktu
bylo čtené vzpomínání paní místostarostky, a to v řeči české, což bylo velmi, vel
mi dojemné.
Navštívili jsme báze, kostely, pamětní
místa a hřbitovy. Někde se už ani nepo
znalo, kde byla runway, a tam, kde byly
ubikace či hangáry, teď kvetly na záho
nech rudé muškáty.
A pak přišla sobota. V kostele RAF
St. Clement Danes usedl v první lavici pan
velvyslanec s chotí, i pan plukovník s man
želkou, jen ten mladíček s velkým metá
lem chyběl. Před Tedeem se kostelem nesl
kouzelný hlas paní Gitty Denise-Vybíralové »Hospodin je můj pastýř« a Otec dr.
Lang těžko nacházel dojetím slova, když
vystoupil na kazatelnu. Tedeum skončilo
modlitbou za otčinu, hymnami a nakonec
mohutným svatováclavským chorálem.
Kolem šesté hodiny večer jsme se na
posled sešli v Českém klubu. Poslední
okamžiky před rozchodem mají trpkou
příchuť nezralých hroznů. Není moc si co
říci. Je ještě nějaké »na viděnou« - »na
shledanou«? No nic, jen se vzpomíná a
každá věta začíná »pamatuješ, když...«
Někdo řekl, že to byly jeho nejšťastnější
chvíle života ... co myslíte, ty od 10. do
15. července či ty před těmi padesáti le
ty?
G. Slechtová, Rochester, NY

CÍLE A PROSTŘEDKY KOMUNISTŮ
S článkem Vladimíra Valenty »O sluš
nosti« (Rep. 6/90) lze jen vřele souhlasit.
Pan Valenta v něm nakousl trpký a bola
vý problém, který nám bude ještě v příš
tích generacích zamlžovat národní obzor.
Slušnost se po 40 letech bolševismu z na
šich dějin opravdu vytratila, ale počátek
»velkého skluzu« je třeba položit nejmé
ně do roku 1938, do mnichovské krize,
kdy čs. vláda obelhala národ a zbaběle ho
zatížila hypotékou, jež dodnes není spla
cena. Selhání komunistického vedení v r.
1968 bylo jejím logickým pokračováním.
Národ, který se vzdá bez boje, těžko na
kolenou nachází slušné vůdce v nesluš
ných dobách, kdy mu diktují mocnější.
Každý kapitulační politik let 1938,
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1948 a 1968 se sice mohl pokusit »za lepšit«. Druhou mýlkou internacionály
chránit, co se ještě dalo«, ale musel vědět, všech utopistů je »uhlířská víra« v mož
že při tom riskuje svou čest. Na častou nost opravy člověka, v realizaci chybně
otázku, zda to čs. politici mohli dělat vymyšlených a uměle zkonstruovaných
jinak, zda byla reálná alternativa, je ideálů. Kdyby bylo lidstvo schopno
možno uvést zářné příklady Finska změny směrem k nesobeckosti, nehamiž(1939), Izraele (1948) a Rakouska nosti a nemajetnosti, kdyby se mohlo
(1950), snad i Jugoslávie (1941) a Maďar zbavit svého měřítka dvojí morálky, kdy
by se chtělo méně starat o své materiální
ska (1956).
Z evropských dějin je dostatečně zná zájmy a více o duchovní blaho, udělalo
mo, že jednou udělané chyby rády svá by to přece již dávno a »nečekalo« na
dějí k chybám novým, občas ještě horším. samozvané marxistické spasitele.
Receptem proto nikdy nebyla ukva
Redukujeme-li nepříznivé světové okol
nosti případu Československa na »záslu pená revoluce horkých hlav a idealistic
hy« a činy čs. politiků, pak např. prezi kých popletenců, toužících po osobní
dent Beneš léčil své mnichovské komple moci a odvetě za domnělá příkoří, ale
xy námluvami u Stalina, zatímco jeho reálně možná evoluce, pomalé a postupné
protihráč Gottwald dopadl ještě hůř: zra sociální reformy »nevyzrálé« lidské spo
dil svou vlastní vizi samostatné čs. cesty lečnosti. Přeměna podstaty člověka, která
k socialismu, vydal své osobní přátele na není dobrá ani špatná, se zatím nikomu
šibenici a utápěl své špatné svědomí v al nepodařila, ani křesťanským církvím, jež
koholu. Ani A. Dubček, kterému nikdy ani se o to pokoušejí už dva tisíce let. V růz
ve snu nenapadlo, že by čs. armáda mohla ných dobách uspěla politika pouze akcen
podle osvědčeného finského vzoru střílet tovat některé pozitivní nebo negativní
na sovětské vetřelce, se dodnes národu vlastnosti lidí. Člověk tedy jednou reago
neomluvil za obrovské morální a materiál val spíše srdcem, jindy zase žlučí, jednou
ní škody, způsobené jím a jeho druhy se věnoval pokojné práci, jindy páchání
zla. Jiný, »nový«, člověk nevyskočil také
z řad tzv. reformních komunistů.
V posledních 70 letech má velká část z retorty domýšlivých marxistů.
čs. politiků všech odstínů tak jako tak
Komunistická strana se v tomto smys
svého »kostlivce ve skříni« neboli máslo lu chovala vždy politicky neslušně, proto
na hlavě: za chyby v národnostní politice že pokládala národ za svůj majetek, se
první republiky, způsobené českým šovi kterým si může dělat co chce. Komunisté
nismem, za kolaboraci během německé nebyli náhodou největšími reakcionáři
a sovětské okupace, za pomstychtivý a světových dějin: své lživé teorie o »po
alibistický »odsun« Němců, za znárodňo krokovosti« bezprávného socialistického
vání, které bylo v ČSR od počátku oby otroka propagovali ještě 160 let po fran
čejným kradením na rozdíl od Západu, couzské deklaraci lidských práv a 175 let
kde postátnění majitelé vždy dostali ná po americkém prohlášení nezávislosti
hradu, za slabý odpor v únorovém puči, a demokracie.
»Rodná strana« musela v únoru 1948
za otevřeně protinárodní komunistický
teror, jenž následoval, za Husákovu nor provést svůj protiprávní puč stejně jako
potom musela v zemi rozpoutat občan
malizační likvidaci inteligence.
O integrální osobnosti, jako Tomáš skou a třídní válku, protože demokratic
a Jan Masaryk, Štefánik, Rašín, Švehla, ky by si svůj »majetek« nikdy přisvojit
Baťa, gen. Krejčí, gen. Eliáš, Zenkl, nedokázala, bez násilí by si národ na
Ripka, plk. Moravec, Kriegel, Palach, trvalo zajistit neuměla. Lži a poručníkoHavel a kard. Tomášek, byla u nás vždy vání si bez donucení nikdo dlouho líbit
nedá. Jak praví moudrá východopruská
velká nouze.
Za bolševiků jsme, pokud jde o »sluš hraběnka Dönhoff, dnes žijící v Hambur
né tváře«, oplývali spíše lidmi typu ku: „Cíle nejsou rozhodující, jen pro
Smrkovškého, Mlynáře a Svitáka, kteří středky, kterými mají být nebo jsou do
to »vždy mysleli s národem dobře«, ale saženy. Jsou-li určité cíle lidem vnucová
jen potud, pokud mohli nerušeně hlásat ny násilím, nestojí tyto cíle za nic.”
své radikálně levicové bludy. Jedním
Bylo by proto v zájmu obecné slušnos
z našich současných problémů je nepo- ti, aby se všichni prominentní soudruzi,
učitelnost marxistických asketů a po ať reformovaní nebo ne, ať ve straně či
dobných životních sucharů. Smrkovský mimo ni, národu veřejně omluvili aspoň
zde tvoří výjimku, jež potvrzuje pravid za svou intoleranci a fanatismus, když
lo: poučil se dvakrát, ale pokaždé až už ne za své (zlo)činy.
tehdy, když už bylo pozdě, když ho
Pavel Stiller, Mnichov
»přátelé« odstavili od jeho milované
moci. Mlynář a Sviták se nepoučili ani za
své akademické »bezmoci« v exilu, rádi K OTEVŘENÉMU DOPISU
dál zpívají svou zkrachovanou marxistic VLADIMÍRA VALENTY
Otevřený dopis VI. Valenty v minulém
kou písničku. Zřejmě jinou neumějí.
Marxismus a jeho leninsky zbarvená čísle ve mně vyvolal vzpomínku, jak jsem
odnož je jako každá utopie minulosti za stál 1. září 1938 v uniformě záložního
ložena na základním omylu, že »nedoko důstojníka na hranicích u Moravské Ostra
nalou« a neměnnou přirozenost člověka, vy. Rok předtím jsem tam prodělal ma
danou přírodou a tisíciletým vývojem, je névry ústupového boje přes celou Moravu.
nutno nějak změnit, pokud možno »vy Znal jsem svůj úkol. Nebylo jen jasné, jak
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dopadne. Někdo to vyřešil. Přišel rozkaz:
»Odjezd - potřeby schraň!«
To byl počátek padesátiletého otroctví
s vězením všeho druhu, bezprávím a po
pravami. Jak se to mohlo tak najednou
všechno zhroutit, když to bylo tak doko
nale vědecky a humanisticky organizová
no? Odpověď se sama nabízí. Osvobodili
jsme se z rozsáhlého soustátí, odolávající
ho po mnoho staletí všemožným útokům
nenasytných samovládců a v tom opojení
svobody jsme zapomněli, že samovládci
ještě nevymřeli. Zůstali jsme mezi svými
sousedy jako novopečený stát v úplné
izolaci bez naděje na účinnou obranu.
Až do této doby u nás všechno fungo
valo. Na to jsme dosud hrdi a nikdy to
nezapomeneme zdůrazňovat, když budu
jeme náš staronový stát. Při té příležitosti
by nevadilo podotknout, že je výhodné
stavět od základů a ne od střechy, jak by
to někteří rádi viděli. Základem státu je
jeho strategická a politicko-hospodářská
bezpečnost. Izolovaný a prosperující malý
stát je přímo pochoutkou pro ůtočníkadobyvatele. Ten se najde v každé době
a v každém režimu, jak jsme toho právě
svědky. Malý stát sebevyspělejší může
dlouhodobě existovat jen jako součást
velkého a dobře organizovaného soustátí.
To už jinými slovy řekl jeden z nejvýznamnějších Čechů - František Palacký.
Dnes to platí ovšem i o státech mnohem
větších než ČSFR. V současné době mů
žeme slyšet o »Západoevropské unii«,
což je celý západ Evropy, vč. býv. vých.
Německa. To by mělo být příkladem
i pro ostatní Evropu.
Střední Evropa, od Baltu po Jadran
a Černé moře je naplněna bývalými sate
lity, hospodářsky i morálně vysátými to
talitními uchvatiteli. Tyto státy mají stej
ný úděl a podobný životní styl. V součas
né době se samy dostávají z nejhoršího
bahna. Než se z toho úplně dostanou, a to
bude trvat ještě dlouho, měly by se vzá
jemně dohodnout na strategické společné
obranné a hospodářské formě. Tak by
mohla vzniknout »Středoevropská unie«.
Jednalo by se především o Polsko s po
baltskými státy, Čechy a Morava, Sloven
sko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko
a Slovinsko. Takto organizovaná Evropa
by poskytovala poměrně vyrovnanou sta
bilitu, bezpečnost a možnost vzájemného
federativního sjednocení.
Při psaní tohoto dopisu si připadám
jako Metternich na Vídeňském kongresu.
Po přečtení dopisu V. Valenty jsem chtěl
vlastně říci jen to, že navázání na ústavu
z r.1920 se zdá iluzorní, neboť těch 50 let
drastických životních podmínek' nelze
anulovat a budou ještě v každém směru
spolupůsobit. A pak také to, že šít ústavu
na státní formu, která ještě není ani zda
leka hotová, je jako šít uniformu na ne
mluvně, u kterého zatím stojí sudičky. Li
dově řečeno: dočkej času jako husa klasu.
Nebo, jak jsme se učili ve škole: Tempora
mutant et nos mutamur in illis — Časy se
mění a my s nimi. Vlad. Šedivý, Curych
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KDO ODPOVÍ?
Ještě před 17. listopadem 1989, v den
50. výročí zmasakrování českých studen
tů nacisty, při demonstraci studentů, kte
rá se konala 26. října 1989 v blízkosti ko
lejí na Jižním městě v Praze, se stal obětí
násilí student VSCHT Petr Bláha. Byl na
lezen 27. 10. 1989 kolem 5. hodiny ranní
pod terasou v blízkosti přístupové cesty
k 00 VB v Praze 4.
Otec studenta, pan Václav Bláha z Ma
riánských Lázní, byl o zranění svého syna
informován příslušníkem VB. Při telefo
nickém dotazu v Thomajerově nemocnici,
kde byl syn hospitalizován, byl V. Bláha
informován o vážnosti zranění. Při návště
vě následujícího dne zněla diagnoza léka
řů: mnohé hmožděniny mozku, zlomeni
na spodiny a klenby lebeční, krvácení nad
a pod pleny mozkové, krvácení do komor
a otok mozku. Jeho stav byl velice vážný
a naděje na přežití v podstatě žádná.
Osmnáctiletý Petr Bláha na následky
svého zranění 3. 11. 1989 zemřel.
Matka zemřelého, paní Mirka Bláhová,
byla v tuto dobu v nemocnici a o situaci
byla informována až po potvrzení lékaře,
že její stav je stabilní.
Pozornost, kterou příslušníci VB vMar.
Lázních pohřbu Petra Bláhy věnovali, vy
volala mnoho domněnek. Po převozu
mrtvého ze soudního lékařství na hřbitov
držela VB stráž celou noc z 9. na 10. lis
topad. Rodičům bylo zabráněno otevřít
rakev. Pohřbu se zúčastnilo asi 15 členů
StB z Plzně a Chebu, kteří po pohřbu
kladli účastníkům bez ohledu na situaci
otázky.
Protože od vyšetřujících úřadů žádná
oficielní zpráva o výsledcích šetření pří
padu nedocházela, obrací se Václav Bláha
13,12.1989 na SNB, odd. vyšetřování VB
v Praze 4. Vyšetřoval JUDr Vonášek sezná
mil V. Bláhu s vyšetřovacím spisem a ver
zí činu a snažil se obhájit thezi pádu stu
denta z nadůrovňové terasy. Na otázku,
proč asistovala VB při pohřbu, neuměl
odpovědět. Na otázky, týkající se rozporů
vycházejících z protokolu, odpověděl, že
to jsou maličkosti.
22. ledna 1990 sděluje SNB V. Bláhovi,
že trestní stíhání proti neznámému pacha
teli bylo přerušeno z důvodu uvedeného
v par. 173 odst.l., písm. e) trestního řádu
po uplynutí zákonné vyšetřovací lhůty,
aniž byly zjištěny skutečnosti, opravňující
konat trestní stíhání proti určité osobě.
Podepsán JUDr. Vonášek v.r.
2. února 1990 se manželé Bláhovi
obrací na prezidenta republiky a obdrží
odpověď, že z důvodů věcné příslušnosti
byla požádána Generální prokuratura ČR
o přešetření věci.
Generální prokuratura sděluje 18.6.90,
že podání ve věci úmrtí studenta Petra
Bláhy bylo postoupeno k dalšímu šetření
Městské prokuratuře v Praze.
JUDr Jar. Vaničková v.r.
Městskou prokuraturou v Praze bylo
přerušení trestního stíhání shledáno jako
zákonné. Důvod k pokračování zjištěn ne
byl. Odpověď na otázku týkající se účasti
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příslušníků VB při smutečním obřadu je bo s něčím účinnějším, ukázat západní
třeba hledat u příslušných orgánů v Mari měnu. - Na Národní se vám podaří chytit
ánských Lázních.
tramvaj, ale pocit, že vás potkalo štěstí,
JUDr Václav Nečada v.r.
trvá jen do chvíle, než místo doleva na ná
23. července 1990 se rodiče Petra Bláhy břeží si to namíříte rovně přes most na
znovu obracejí na Kancelář prezidenta re Smíchov. Mladičký řidič výjimečné čtyřipubliky, která odpovídá 10. září 1990, že advacítky s výjimečným určením sáhne
žádosti o audienci nemůže být vyhověno po mikrofonu a tak, aby ho slyšeli i ve
pro prezidentovo naprosté pracovní zane vlečňáku a každý se mohl v duchu doby
prázdnění.
svobodně vyjádřit a rozhodnout, oznámí:
Rodiče Petra Bláhy se snaží již celý »Lidi, máme dvě možností, buď můžeme
rok najít odpověď a objasnění případu. jet rovně přes most anebo doleva po ná
Krom několika slov politování a sdělení, břeží.«
že věc byla předána další instanci,.se kon
Jindy zajede takový vtípek rovnou pod
krétně nic nestalo. Rok po sametové revo kůži. Když jsem 5. listopadu hodinu před
luci se tento případ čím dál tím víc ztrácí zahájením besedy se čtenáři mých knih
v závoji nejasnosti, jak to bylo dříve zvy vstoupila do sálu na Staroměstském ná
kem. Vyvolává to myšlenku na nehumán- městí, bylo už plno. Srdce se mi zatetelilo
ní systém minulých let, o kterém Václav trémou a nesmělou radostí, že nějakého
Havel rád mluví, jakým humánním způso zájemce či snad dokonce čtenáře doma
bem byl svržen.
přece jen mám. Ale to už se mi zrovna tak
Vašek Madrach, Hamburg nesměle pokusili vysvětlit, že se jim pocu
chaly termíny a tohle že je amatérská sku
pina Marbulínkovo kopýtko, která by mi
POHLEDNICE Z ČESKOSLOVENSKA
byla ochotna • event, moje vystoupení
Když vzpomínám na naše začátky, na vhodně podmalovat. Zatímco jsem zhola
to, co nám tady, ve Švýcarsku a asi kde nic nechápala, kvičely mikrofony a zvuko
koli na světě, scházelo nejvíc, nebyl to, vý technik se pokoušel zmírnit tíhu deci
vedle celé snůšky toho, co postrádal kaž belů. Konečně úderem 20: hodiny, přesně
dý jaksi osobně, právě náš, specificky čes v dobu, na níž pořadatelé oznamovali
ký humor? »Všimli jste si, jak všechno »besedu se spisovatelkou v exilu«, se diri
berou vážně? Jak se neumějí smát?«, sdě gentovi povedlo pětičlennou kapelu při
lovali jsme si mezi sebou na potkání.
mět k odchodu. Sál byl teď pro změnu
Právě ten humor mi dopomohl k to jako vymetený.
mu, že jsem se cítila v Praze zase doma.
Ale že jsem měla přece jen štěstí, ane
Jenže... někdy mi připadá, že nám léty bo že letáček Arbesova knihkupectví po
jaksi přerostl přes hlavu. Že ho máme ra dobně jako rozhlasové vysílání dobře fun
ději než co jiného. Že jím kryjeme svoji govaly, začali se nesměle trousit noví hos
nevšímavost, lhostejnost, neschopnost vy té jiné kategorie. A když V.E. ve 20.30
rovnat se s problémy, lenost myslet a jed zahájil rozhovor, napínal se sál ve švech
nat. Že nedáme-li si pozor, bude i v tom podruhé. A přicházeli stále noví: bohehumoru bujet býlí. Reakce na skutečnost, mista, universitní profesor z Ohia, které
že »nemáme, nedošly a nejsou« vznikají ho jsem následkem výslovnosti tipovala
takřka samy od sebe, rostou jak houby po na Ostraváka, hosté ze Švýcar, - a přede
dešti, variace jsou okamžité a mají pest vším návštěvníci a čtenáři, kteří se posta
rou paletu. Nedostatky od těch nejmen- rali o domácí atmosféru, kteří si přáli vi
ších a zanedbatelných až po ty vážnější dět a slyšet, jaké vydáváme v exilu knížky
jsme ochotni řešit komikou. Vrchní v re a časopisy, kteří si přišli poslechnout
stauraci I. třídy místo králíka na smetaně ukázky z nových rukopisů i z těch, které
pohotově nabídne zaječí paštiku. Obojí se dočkaly druhého vydání doma v Praze.
sice není, ale to druhé se nevyskytuje Sedělo se od jedné s půlnoci. A mně se
aspoň na jídelním lístku. Prodavačka u začalo zdát, že i vzdor tomu humoru, kte
Rottra vám poslouží odpovědí vpravdě fi rý často dosazujeme na nepravé místo,
losofickou: dost možná máme, možná všechno zvládnem. Zimprovizujeme. Že
také ne ... nevidím přece za roh (rozumí s dobrou vůlí všechno půjde. Že jsem zas
se roh pultu). Na hlavní poště v Jindřiš našla onu lehkost, o níž jsem přišla pod
ské zase mají, ale nepůjčí. Telefonní se nebím a léty, onu schopnost se smát.
znamy by prý už nemuseli dostat zpátky!
Blanka Kubešová, Luzern
Když vypadl v kadeřnictví na Národní tří
dě proud, byl mi naopak nezištně nabíd
nut ručník i na cestu domů. Nebylo to
naštěstí potřeba, pohotová vedoucí dala
přinést montérům, kteří pilně navrtávali
zeď, tři piva... Spěcháte a domníváte se,
že máte vyhráno, objevíte-li taxi. Řidič
ovšem na znamení nereaguje a nesníží se Bohužel nemáme tolik místa pro rubriku
k diskusi, ani když si dodáte odvahu a za DOPISY - OHLASY, abychom mohli pu
klepete na okénko. Jen tak nesměle. Jako blikovat všechny došlé příspěvky, i když
že kdyby se nezlobil... Abyste pochopili mnohé zkracujeme. — Dík za pochopení
jeho znechucení, rozprostře noviny a přispěvatelů, pro které už místo nestačilo.
vyjme ze záňadří brýle. Zápasíte s pokuše
ním rozbít okénko, rozkopat dvířka, ane
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für Versicherungs-, Finanz- und Unternehmensberatung sowie Immobilienhandel und Vermittlung

Čtyř- a vícenásobné zvětšeni kapitálu
Neutrální expertizy
Porady, týkající se pojištění, financí, podnikání, koupě a prodeje nemovitostí
Budete dědit ve Švýcarsku, v Německu, v Československu ? Pozor na §§§ /
Jak vysoký bude Váš důchod?
Jak dlouho budete pobírat svou výplatu v případě nemoci nebo úrazu ?
Zajímáte se o koupi akcií, obligací apod. ?
Znáte výhody »třetího sloupce jistoty« ?
Chtěli byste vědět, co je bezpodmínečně nutné a co méně nutné v otázkách pojišťování se ?
Vyřizujeme náhrady škod z pojišťoven ve Švýcarsku, Německu, Československu
Platíte velké daně?

■
■
•
■
■
■
■
■
■
■
■

Švýcarské bankovnictví a pojišťovnictví skýtá nejvyšší možnou záruku solidnosti a bezpečí. Nejsme vázáni žádnou
společností, můžete se spolehnout, že Vám objektivně poradíme. Naše firma Vám stojí k Vaší plné dispozici a spo
kojenosti již druhé desetiletí.

Vyřizujeme dědictví československých občanů v Československu a zahraničí, náhrady škod z pojištění (ČSFR
a Evropa) ^rehabilitaci majetku. Máme zástupce v advokátních kancelářích v Československu.
Provádíme POJIŠTĚNÍ NÁVŠTĚV Z ČESKOSLOVENSKA nebo jiné země. Jistě uvítáte možnost uzavřít výhodné
pojištění nemoci, úrazu či úmrtí, event, vč. převozu nemocného či zemřelého na náklady pojišťovny (i nad stáří
85 let). — Pojištění od 0.22 Fr. na osobu a den.

Telefonické spojení s námi je možné 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků.

Kreuzplatz 20, CH-8008 Zürich
Telefon: (01) 93232 22 (předvolba z Německa 00411, z Velké Británie 010411)
Telefax: (01) 93252 03

PENSION MORAVIA V LÁZNÍCH ZURZACH

ÚŘEDNÍ PŘEKLADY

Vám poskytne moderní ubytování během Vaší léčby nebo zotavování.
Jen 200 m od termálních lázní. — Výhodné ceny.

Vašich dokladů pro veškeré oficielní
účely výhodně a do 3 dnů
provádí diplomovaný překladatel
a soudní tlumočník
Ing. JlRT KOMÁREK
Tösstalstrasse 74
8636 WALD (ZH)
Telefon (055) 9552 73

Pension Moravia — Familie Jarolimek
Schlüsselstrasse 59
CH-8437 ZURZACH
Telefon 056-49 2089

MILAN CIMBUREK

BADENERSTRASSE 698
CH-8048 ZÜRICH

TELEFON
TELEFAX

POLYGON 1/91

01/431 68 78
01/432 95 92
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NAŠE SPECIELNÍ NABÍDKA: Mykonos, pension Kolovas
Malý příjemný bungalow-styl asi 10 minut od pláže, díky »přímému pronájmu«
levnější o ca Fr. 300-400 než konkurence!
Květen 1991 — jeden týden Fr. 890.—, dva týdny .............................. Fr. 1070,—
čeíven, říjen — jeden týden Fr. 970.—, dva týdny............................ . Fr. 11 50.—
červenec, srpen, září — jeden týden 1120.—, dva týdny ...................... Fr. 1300,—
včetně snídaně a dopravy.
Od 23. dubna 1991 opět pravidelně se Skandiabusem do ČSFR. Odjezd každé
úterý, zpět každý čtvrtek. Cena Fr. 100,— za jednu cestu (hosteska, reservovaná
místa, občerstvení atd!) — Objednávky ihned v naší kanceláři.
Pravidelná doprava s čs. busem — Fr. 70,— za jednu cestu.
Plánovanou krajanskou cestu do USA v květnu musíme odložit na pozdější ter
mín. Důvod: válka v Arábii. Podrobné informace v příštím čísle.

Hit roku jsou pobytové zájezdy busem, autem či vlakem po Skandinávii — byty
jsou již skoro vyprodány.

Objevte s námi luxusní lodí Karibik! Týden na lodi EXTASY (70 000 brt) i s le
tem a týdenním pobytem na Floridě již od Fr. 3500.—.

Provedeme za Vás všechny reservace: letenek, automobilů, bytů, bungalowú —
po celém světe! Provádíme také pojištění všeho druhu.

REISEBÜRO C-TOURS
Effi Märt, Märtplatz 5, CH-8307 Effretikon
Tel. 052/327070+ 327090
Telex: CTOUR 896784 Fax: 052/324700

Milan Cimburek, Švýcarsko
Jan Kristofori, Švýcarsko

Telefony:
redakce: (01) 372 09 30 ze Švýcarska
0041-1-372 09 30 z ostat, zemí
admin.: (01) 432 17 68 ze Švýcarska
0041-1-432 17 68 z ostat, zemí

ki

s s m n» 2
HOTEL-PENSION
Majitelka: Jana Šrámová

UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM:

Časopis »Polygon« uveřejňuje mnohdy ná
zory, s nimiž se jeho redakce ani vydavatel
neztotožňují. Žijeme však v demokracii,
kde má každý právo svůj názor svobodně
vyslovit a zdůvodnit.
Předplatné na 1 rok:
pozemní a lodní cestou .......... sfr. 46,—
letecky.......................................... sfr. 52,—

Tisk:
Milan Cimburek, Badenerstrasse 698,
8048 Zürich — Telefon (01) 431 6878

Printed in Switzerland

OVOCNÁ CUKRÁRNA V GOTEBORGU
VÁM NABÍZÍ:
ovocné polévky, ovocné speciality,
ovocné zmrzliny, ovocné dorty

NA VAŠI MILOU NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ
RODINA LINKOVÁ

TRÄDGARDSGATAN 2
411 08 GOTEBORG
Telefon 031 / 130129

Zpříjemněte si u nás svůj pobyt, ať
kratší či delší, budete-li v Norimber
ku. V létě máme k dispozici velikou
slunnou terasu. — Místnosti pro asi
20 osob pro soukromá setkání.
Máte-li čtyřnohého přítele, může při
jít s Vámi.
8500 NÜRNBERG 40
Comeniusstr. 8
Telefon 0911/44 84 48

(přímo proti jižnímu východu
hlavního nádraží)

