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Curych, 25. června 1991 — Příští číslo vyjde koncem srpna 1991

„PANE ŘEDITELI, PANE ŘEDITELI!”,
volala uklízečka do tělocvičny, kde hrál — dříve jistě soudruh, dnes — pan ředitel svou oblíbenou košíkovou, „ten výtvarník vod
těch plastik je tu, z Ameriky...”
„No z trochu blíž, pouze ze Švýcarska.”
„ ... já se vám vo to starám, denně pucuju, hlídám, aby to neřádi nerozflákali..., hák se to dneska neleskne, ale já to furt pucuju.”
A bylo toho ještě více řečeno, když se MILAN CIMBUREK po 23 letech objevil ve foyer obecné školy v Brně-Lesné.
V zakázce od Investičního oddělení města Brna vytvořil, v té době čtyřiadvacetiletý, dvě plastiky — mříže ze dřeva, do tehdy
nového sídliště. Plastiky tam stojí dodnes!
„To vám ale bylo drahé...
„Ne tak moc, madam, pětadvacet tisíc korun za jednu — to máme za
pětadvacet roků tisícovku ročně.”
„ ... třiadvacet roků, já tu už byla, když jste to stavěl.”
Na to, že se po 23 letech setká se svými »dřevy«, na to Milan Cimburek
nikdy nemyslel. Je tomu tak a je to milé.
Po studiu na Uměleckoprůmyslové škole v Brně se věnoval umělecké
tvorbě. Ve spolupráci s architekty zařizoval hotely, restaurace, kolby a kul
turní domy, od Prachatic až po Humenné. Od roku 1968 žije v Curychu a
věnuje se tu do roku 1974 návrhářství. V roce 1974 si zařizuje tiskárnu a má
vlastní produkci blahopřejných karet a papírových výrobků. Se svou edicí
knih a kalendářů, kreslených kamarádem z mládí Pavlem Kantorkem, se
zařadil také k nakladatelům.
Dnes se cítí být novodobým Crameriem, šiřitelem české kultury slova,
obrazu a filmu v cizině. Tiskne jeden z nejznámějších časopisů českého exilu
POLYGON, spolkový ZPRAVODAJ a katolický KLUB. A také knihy.
V jeho prodejně výběr knih, gramodesek a videokazet výrazně přesahuje
—jal—
----nabídku v ČSFR.

MILAN
CIMBUREK
SE
SVÝMI
„DŘEVY“
PO
23 LETECH
V BRNĚ
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Vladimír Valenta

1991
KOMENTÁŘE (III)
„ Co máme dělat pro to, aby naše genera
ce nemohla být budoucími historiky obvině
na z toho, že promarnila nevídanou šanci,
která se za jejího života před Evropou ote
vřela? ... musíme mít, podle mého názoru,
dvě důležité věci.
Za prvé bytostnou civilizaění propoje
nost Evropy se severoamerickým kontinen
tem. Celoevropskou integraci si lze stěží
představit bez tohoto jejího atlantického
rozměru, totiž bez nějaké - volnější sice, ale
o to všestrannější - úěasti Spojených států
a Kanady. Druhou velmi důležitou věcí je
fakt, že žádné budoucí evropské uspořádání
není myslitelné bez evropských národů So
větského svazu, které jsou nedílnou součástí
Evropy, a bez propojení s tím velkým spole
čenstvím národů, v něž se proměňuje dnešní
Sovětský svaz. “
Z projevu Václava Havla v Cáchách při
udělení Ceny Karla Velikého, 9. května
1991.
„Změny v Moskvě by měly Západu připo
menout význam utužení pout mezi atlantic
kou oblastí - a především mezi východní
a západní Evropou. Zatímco Sovětský svaz
je zaměstnán svými vnitřními problémy, Zá
pad by měl dát nejvyššípřednost znovuustavení historické Evropy. Východní Evropě především Maďarsku, Polsku a Českoslo
vensku - by měla být dána na podkladě
naléhavé důležitosti příležitost spojit se zá
padní Evropou její politické a ekonomické
systémy.
Hrozí nebezpečí, že Západ zanedbá země
východní Evropy, jejichž úspěšný zápas za
svobodu nás ještě včera přiváděl tolik
k nadšení.
Je třeba podniknout dva kroky. Za prvé:
Západ, a především západní Evropa, musí
rychle podstoupit kroky k zapojení'východní Evropy do Evropského společenství
a ostatních atlantických institucí (s výjim
kou NATO). Za druhé: musíme dát východní
Evropě hospodářské uvolnění. Jako krok
tímto směrem by mělo Evropské společen
ství otvírat své trhy k východoevropským ze
mědělským produktům. “
Henry Kissinger, ©1991, Los Angeles
Times Syndicate.

Henry Kissinger je rodákem z bavorské
ho okolí Železné Rudy. Dostal Nobelovu
cenu za mír ve Vietnamu. Jako státní sekre
tář USA za presidentů Nixona a Forda byl
spoluautorem tzv. „detente“ s Brežněvovým SSSR. Nám, kdo jsme nekompromisně

požadovali osvobození Československa
a ostatní východní Evropy - povšimněme
si, že americký zeměpis nezná pojem
„střední Evropa“ -, Henry Kissinger k srdci
moc nepřirostl. President Ford a Kissinger
se snažili v době povietnamské americké
slabosti si vykoupit mír s SSSR smlouvou
v Helsinkách a onen „třetí koš“, kterým se
dodnes tolik argumentuje, to byly jen drob
ty spadlé se stolu, které nikoli jejich záslu
hou sesbírali s podlahy lidé jako Andrej Šaranský, Václav Havel a jiní. Jakkoli je
ovšem nutno lidská práva stále hlídat. Boj
o ně neskončil. Lidská práva stojí a budou
stát jen na periferii supervelmocenských
a velmocenských zájmů. Je pochybné oče
kávat, že by mohly sehrávat rozhodující roli
v zahraniční politice kteréhokoli státu. Žád
ná mezinárodní diplomacie není jimi určo
vána rozhodujícím způsobem.
Po porážce presidenta Forda ve volbách
proti demokratu Carterovi odešel Henry
Kissinger do „soukromého sektoru“. A až
dosud má poradenskou kancelář pro krále
a presidenty z celého světa, jak provádět za
hraniční politiku. Jen občas vstupuje do ve
řejného života ve funkci poradce nebo člena
komise, jako byla komise pro Střední Ame
riku. Radí většinou, asi ne zadarmo, chudá
kům jako jsou Rockefeller a americké hos
podářské monopoly, kam strčit peníze
a kam ne. Občas poradí i americkému pre
sidentovi. I president Reagan si dal poradit,
ale s SSSR jednal trochu jinak, než bylo
možné v dobách, kdy Kissinger řídil ame
rickou zahraniční politiku.
President Bush je Kissingerovi politicky
blíže. Také si vzal do administrace dva jeho
společníky z jeho poradenské kanceláře:
generála letectva vv. Scowcrofta jako po
radce pro národní bezpečnost - Scowcroft
jím byl už za presidenta Forda - a Eagelburgera jako náměstka státního sekretáře do
State Departementu - také on byl v téže
funkci v Nixonově a Fordově administraci.
Oba dnes sehrávají významnou roli
v Bushově zahraniční politice.
Stojí za povšimnutí jemný rozdíl mezi
dvěma citáty výše uvedenými. Kissinger,
který psal svůj článek někdy v dubnu tohoto
roku, odlišuje pojem východní Evropy od
SSSR a mluví o návratu k historické Evro
pě. Když bychom k tomu připojili baltické
republiky a ještě několik dalších území,
která Sovětský svaz počínaje rokem 1939
násilně urval od Evropy, se už tolik od na
šeho názoru neliší, jako se rozcházel v do
bě, kdy president Ford podepisoval smlou
vu v Helsinkách, kterou jsme považovali za
druhý Mnichov. Dá se dokonce říci, že Kissingerův článek je snad jakýmsi neoficiál
ním americkým signálem střední Evropě,
jak vést reálnou zahraniční politiku.
V tom směru se máme co učit. Předpo
kládám, že president Havel v Cáchách vy
jádřil nejen svůj, ale i oficiální názor česko
slovenské vlády a její zahraniční politiky.
Jsou zde sice zajímavé změny původních
názorů presidentova přítele a autoritářského

tvůrce československé zahraniční politiky
Jiřího Dienstbiera, ale jeho stálá ohledupl
nost k SSSR je pro nás jako rudý šátek ve
španělské corridě.
Dnes si president Havel v Cáchách sice
neodpustí nadšené zvolání:
„ Winstone Churchille, Československo
je svobodné a Německo je sjednoceno ", ale
v zápětí apeluje na to,
„Že žádné budoucí evropské uspořádání
není myslitelné bez evropských národů So
větského svazu“, což je ohlasem předchozí
ho prohlášení podepsaného letos na jaře
v Praze ministrem Jiřím Dienstbierem, že
sjednocená Evropa se nesmí zastavit „na
dnešních západních hranicích SSSR“.
V bankovním lupičství se tomu říká
stockholmský syndrom od té doby, kdy ru
kojmí ve stockholmské bance bránila lupiče
před policií - nenalézám jiná slova, která by
výstižněji charakterizovala českosloven
skou zahraniční politiku. Ovšem, připomíná
mi to i jiné epochy. Například zahraniční
politiku Eduarda Beneše, hlavně tu po mni
chovském rozčarování nad západní prorad
ností. Jak to skončilo, víme. Včetně smutné
ho, ale i naivního povzdechu presidenta Be
neše nad tím, jak jej Stalin oklamal.
Politické ideály podléhají změnám. Byli
to právě první nositelé cen Karla Velikého,
kteří k našemu pobavení v padesátých lé
tech začli mluvit o Evropě až po Ural. Byly
to hezké, ale nerealistické řeči. Kissingerova historická Evropa je mnohem praktičtější
a realističtější.
. „Evropské národy SSSR“,
o nichž mluví president Havel, je pojem
velmi pochybný. Rusové jsou jeden národ
a Rusko jedna země až po Vladivostok. Si
biřská nafta a zemní plyn zahřívá Evropu.
Rozdělit to nelze, i když to bude uspořádá
no podle naší a Havlovy libosti. Ale kdo
chce však dneska do baráku asijské problé
my? Ať se nám to líbí nebo ne, dědictví
imperiálního Ruska a ještě imperialističtěj
šího Sovětského svazu je kaše, kterou si
musí sníst ti, kteří si to zavařili. Bez nás.
Bez Evropy. Námluvy a apely soudruha
Gorbačova, že SSSR patří do evropského
domu, jsou vedeny jediným motivem - vy
tlouci z kapes Evropanů poslední zlatku
a utopit ji v nereformovatelné bolševické
ekonomii. Je jako šofér, jehož auto už dojezdilo, ale on je radši tlačí v naději, že ho
někdo vezme do vleku.
A nakonec se podívejme na mapu: Evro
pa je geograficky poloostrovem. Kontinen
tem ji dělá odlišnost kulturní a historická,
nikoli rasová.
Hranice Evropy na Uralu vymezili caro
vé, ale politicky tam de facto nikdy nebyly.
Naopak hranice Evropy na východních hra
nicích Polska dávaly vždycky smysl.
A kdykoli byla tato hranice překročena, ať
už ze západu nebo z východu, tak to nikdy
neznamenalo nic jiného než hrůzu, krev
a smrt. Bližší poučení o tom naleznete jak
u našich v tomto směru zkušenějších souse
dů v Polsku a Maďarsku, tak i v našich
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„moderních“ dějinách, z nichž jsme se ještě
nevzpamatovali.
Bylo by dobře, kdyby konečně někdo
sundal ze zdí úřadoven pana Dienstbiera
heslo, které se naučil skandovat jako malý
svazák:
„Se Sovětským svazem na věčné časy!“
Ztratilo se už mnoho času a mám obavy,
že Kissinger má pravdu, když poplašně ří
ká:
„Hrozí nebezpečí, že Západ zanedbá ze
mě východní Evropy. “
Viděli jsme to nedávno, když političtí re
prezentanti NATO byli v Praze. Dali jasně
najevo, že o nějakém vojenském napojení
nemůže být ani řeči. Sovětský maršál Jazov,
ministr obrany SSSR, nedávno rozmrzele
prohlásil, že v Evropě nedošlo ke vzájem
nému rozpouštění vojenských paktů, žejen
Sovětům vyklouzly z rukou státy střední
a východní Evropy. A sovětský „čestný“
host na téže schůzi NATO v Praze mluvil
o „legitimních zájmech“ SSSR ve střední
Evropě.
To stačí k tomu, aby bylo jasno, jakou
cenu bude platit Československo, jestliže
bude prosazena tato Dienstbierova zahraničně-politická koncepce.
NATO je velmi nebojovný spolek. Od
samého počátku tvrdili, že jsou tu pro obra
nu západní Evropy a nic jiného. Nikdo ve
východní Evropě a v SSSR jim nevěřil, pro
tože se vždycky věřilo goebbelsovským
lhářům v Moskvě, kteří říkali opak. Ale je
to tak.
Stratégové NATO vidí zisk v tom, že
před jejich ochrannou linií, která se zatím
neposunula ani o centimetr na východ,
vznikl namísto těsné hranice mezi dvěma
armádami spíše demoralizovaný, než demi
litarizovaný prostor bez útočných sovět
ských jednotek. A jejich přáním je, aby to
tak v zemi Nikoho zůstalo. To má ovšem
nedozírné následky. Neradostné. Takový
prostor se pokud možno ponechává v pů
vodním stavu. Nezkrášluje se. Zahraniční
investoři vědí, že když tam vrazí peníze, že
nemají jinou ochranu než diplomatickou.
Omezenou. Protože kdyby tam zase jednou
' vtrhl Sovětský okupant, generálové nemají
na to vsazenu svou prestiž.
Co to znamená, viděli jsme v Kuvajtu. Po
irácké invasi cena nafty v USA vylétla tak
řka přes noc o patnáct dolarů a půl roku tr
valo, než USA došly k rozhodnutí Hussejna
vyhnat. Bylo hodně těch, kteří byli ochotni
Hussejnův manévr spolknout a řešit to po
dlouhé roky „politicky“. Vojenské a hospo
dářské zájmy nejdou vždy ruku v ruce. Ně
kdy se raději odepíší ztráty.
V Evropě by tomu nebylo jinak, kdyby
mocensky vyvstala možnost k návratu před
rok 1989. Spíše je pravděpodobnější, že by
západní Evropa nehnula ani prstem a ne
chala Rudou armádu se vrátit do jejích po
zic ve střední Evropě. A její politici by na
víc tvrdili, že západní Evropa není ohrože
na. Jestli to už opravdu není možné, ponechme stranou.
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Toho, koho nezajímá zahraniční politika,
musí zajímat to, že kapitál investovaný do
risikových oblastí je dražší. Platí se vyšší
procento za půjčku. A ne každý je ochoten
přijmout risiko, kterému bude vystavena je
ho investice.
Nedojde-li k plné integraci s Evropou,
protože se bude čekat, až bude pro evropské
sjednocení zralá „evropská“ část SSSR, bu
de jakákoli západoevropská investice do
východoevropského průmyslu provázena
i protesty západoevropských socialistů pro
to, že investoři budou nařčeni, že vrážejí
peníze do Československa a jinam jen pro
to, že tam jsou a budou dělnické mzdy nižší
a jimi vyrobené zboží bude nekale konkuro
vat na západních trzích. Nekale i proto, že
ekologické zákonodárství ještě pár let bude
pozadu proti západní Evropě a průmysl
v tomto směru ušetří.
Něco podobného má Severní Amerika
s Mexikem. Stačí jenom překročit řeku a je
to jiný svět. Turisti se mají dobře v mexic
kých amerikánských hotelích. Najedí se
v restauracích skoro tak lacino jako Vídeňák v Brně. Ale jen přejde ulici a může vi
dět nekonečnou mizérii, která se ovšem té,
která je v jiných státech Střední Ameriky,
nemůže vyrovnat. Ale i to stačí, aby citli
vějšímu turistovi přestalo chutnat.
Prostě zájmem střední Evropy bylo a je,
využít příležitosti a historického okamžiku,
daného sovětskou politickou úplavicí,
a znovu obnovit ty vazby se západní Evro
pou, které byly komunisty přervány. A inte
grovat se do Evropského společenství co
nejvíce a bez výhrad a poučování, jak má
svět a Evropa ideálně vypadat. I kdyby to
byla pravda.
Bylo ztraceno mnoho času od listopadu
1989. A jestli už „evropští realisté“ se do
mnívají, že není radno spojovat zcela sku
tečnou historickou Evropu, pak záleží na
tom, aby národy „východní Evropy“ ukáza
ly svou vůli. A ne, aby se vyslovovaly vý
hrady a stanovily podmínky, že když se do
toho evropského autobusu nevejde Gorba
čov s Jazovem, že nepojedou taky.
I když to jistě není záměrem českoslo
venské vlády, ohlas projevů, jako byly ony
dva, Dienstbierův i Havlův, takový dojem
u západního veřejného mínění může vznik
nout. A není to dobré, protože veřejné mí
nění na Západě hrává v kritických dobách
významnou roli a bývá v cestě chladným,
takticko-politickým manévrům jeho vůdců,
kteří mají své důvody, proč podporují Gor
bačova, ať má zrovna svou levicovou nebo
pravicovou periodu. Zvláště, když k tomu
mohou použít dobrovolníky, kteří jsou
ochotni strkat hlavu do chomoutu.
Chomoutem je dnes nárazníková zóna ve
východní Evropě. Takovým osudem nikdo
v Československu nemůže být nadšen. Kaž
dý, kdo je na Západě spokojen se součas
ným stavem, pod rouškou, že Evropu bez
SSSR nelze srovnat a že v SSSR musí být
zachráněn Gorbačov americkými biliony
dolarů, nárazníkové zóně drží palec. Proto

že ultrabolševici mají o důvod k protestům
proti Gorbačovovi méně. Že je přitom Čes
koslovensko tomu ultrabolševismu a mizé
rii z toho vznikající stále blížeji - Maďarsko
a Polsko taky -, ho tolik nezajímá. K těmto
argumentům, proč nepřetahovat střední
Evropu k Západu, přibyl další: balkanisace.
A protože i v Jugoslávii je separatismus na
denním pořádku, strkají americké sdělovací
prostředky čas od času všechny do jednoho
pytle. Slovenský nebo srbský problém,
v Československu nebo v Jugoslávii. Už
dnes se na Západě najde málo lidí, kteří by
byli ochotni poukazovat na to, že by to byl
skandál Československo nevpojit do západ
ní Evropy, jestli si to přeje. To přání jaksi
nepřišlo včas a zdá se, že i to dnešní presi
dentem Havlem v Cáchách vyslovené přání
je jaksi podmíněno něčím nesplnitelným.
Možná, že už je stejně pozdě: Američané,
jmenovitě president Bush se dočkal. Do
Washingtonu přijel Gorbačovův emisar Pri
makov a vytvořily se komise, které pracují
na podmínkách, jež by byly přijatelné pro
vpád amerického vlivu v SSSR. Následova
lo jmenování nového velvyslance USA
v Moskvě Roberta Strausse, bývalého pře
dáka oposiční demokratické strany, aby by
la zajištěna podpora této politiky oběma
americkými stranami. To je velmi nepřízni
vý signál, protože tím bude střední Evropa
odsunuta na „zadní hořák“, jak se tu říká.
A volání střední Evropy po pomoci a sjed
nocení se západní Evropou bude asi tak za
jímavé, jako volání Litvy, Lotyšska
a Estonska po návratu samostatnosti.
Přijdou na řadu hned potom, jak se dosta
ví Dysneyland na Altaji.

***

Stále mi není jasné, jak to dopadne
s ústavou. Kdysi jsem vyjádřil svůj názorná
tuto věc i v tomto časopise a žasnu, jak ma
lá je odezva mezi československým obyva
telstvem i v tisku na ústavní návrhy jednot
livých stran, účastnících se jednání. Tisk se
spokojuje většinou konstatováním, případ
ně pikantními poznámkami, že tvořivá de
bata mezi občany nevznikla. U národů, kte
ré za 73 roky existence svého státu prožily
46 let v tyranii a nesvobodě, se mi zdá, že
to je patologický jev. Přitom stojí za rvačku
už ten fakt, že v návrzích zmizel pojem čes
koslovenského státního občanství. Má být
občanství české nebo slovenské. Kdysi za
republiky skutečně samostatné a demokra
tické, říká sejí >prvnírepublika<, bylo právo
domovské. Každý patřil někam do pastouš
ky, do rodné obce. To nebylo v rozporu se
státním občanstvím. Občanství republikové
vytváří podobné pocity. Jako za RakouskaUherska to ostatní mu může být ukradeno.
K tomu dnes budou vychovávat současné
ústavní návrhy, jestliže dojde k jejich uzá
konění. Že prý Slováci to tak chtějí. Jací
Slováci? Ti, co nechtějí připustit referen
dum ani slovenských občanů - a zřejmě ne
chtějí se podřídit jejich svobodně vyjádřené

vůli - o tom, v jakém státě chtějí žít? Jaksi
mne ti páni politici, kteří nás, Čechoslováky
žijící v zahraničí, postupně vyřazují z náro
da i našich politických i majetkových práv,
začínají štvát, jak prohrávají stát kousek po
kousku. Spisují se návrhy nové ústavy, ale
stále zřejmější, že to není tak jednoduché,
protože podstatou všeho je pořád ta jediná
věc: český a slovenský národ se bude muset
jednou konečně vyjádřit k tomu, jakou kon
tinuitu státu považuje za platnou: tu Masa
rykovu - nebo tu Gottwaldovu?
My v zahraničí máme proto povinnost
varovat, že se dějiny nezastavily. Že bu
doucnost je odvislá od této volby. Abychom
byli slyšeni, musíme se vzepřít dalšímu vystrkávání z národa. Prvním krokem by mělo
být znovuzískání volebního práva, vykoná
vaného i mimo hranice republiky. Snad by
chom si mohli dát inzerát do novin, která
strana chce pět mandátů - tak aspoň odha
duji naše voličské možnosti. To by odpoví
dalo tomu půl milionu Čechů a Slováků,
kteří v posledním půlstoletí odešli z vlasti
a které by se vlády každého spořádaného
státu snažily pro národ a stát udržet a ne
odpudit.
Ovšem, aktivní volební právo - voliti - by
nemělo být konečným cílem. Bude-li zájem
udržet živé vztahy s touto většinou nedo
brovolnou emigrací, která se dnes nemůže
vrátit na zapísknutí, měli bychom se uchá
zet také o volební právo pasivní - býti volen
-, mít v československém parlamentu své
zástupce. Ano, měli bychom usilovat o prá
vo posílat do parlamentu své lidi, z našich
řad, kteří by hájili naše legitimní zájmy,
které ve vlasti nikdo nehájí a ani se o ně
nestará. Naopak! Kašle se na to, co nás zra
ňuje, navzdory všem libovým řečem těch,
kteří sem do Kanady a Ameriky - nejen sem
- mezi nás přijedou a potřebují, abychom
jim tu dělali poskoky.
Kdo by byl tím obětavcem, který se chtěl
nechat zvolit, nevím, ale to v tuto chvíli ne
ní hlavní starostí.
Dnes je čas začít volat po těchto právech
- a včlenit je do ústavy.
Nejsem stoupencem protestů u meziná
rodních organisací a u cizích vlád, že naše
práva jsou nám upírána; alespoň ne do té
doby, dokud nevyčerpáme všechny mož
nosti k uplatnění svých občanských práv.
Volební právo, aktivní i pasivní, je navíc
naší povinností uplatňovat v příštích vol
bách proto, že se bude rozhodovat o osudu
státu a národa nejméně na jedno století. Ne
lze připustit, aby se ještě jednou opakovalo
zvolení takové politické sestavy, jaká je
dnes. Nejde pouze o to, že se lustrovalo
a stejně se neví, kolik estébáků a slabých
charakterů sedí v parlamentě, ale především
o to, jak impotentnim se parlament stal.
O osudu republiky rozhodují národní ra
dy. Ta česká určitě nemá mravní ani politic
ký mandát, aby se dohadovala se sloven
skou národní radou o tom, jakou budeme
mít republiku. To přísluší parlamentu.
A obcházet takovým způsobem parlament,

jakým se o to pokoušejí manipulátoři ná
rodních rad, je prostě protiústavní čin.
Dnes máme v ruce možnost uplatnit zá
sadu nového zákona, který vychází z tohoto
prohlášení:
My, poslanci Federálního shromáždění
České a Slovenské federativni republiky,
vzešlého ze svobodných voleb, vědomi si své
odpovědnosti vůči hodnotám, které musí
uznávat každá lidská společnost hodná to
hoto jména a kterým musí být podřízena
každá vláda nárokující si legitimitu, vědomi
si své odpovědnosti vůči občanům, z jejichž
vůle jsou odvozeny naše pravomoci,
a vědomi si své odpovědnosti vůči všem,
kdo ve spravedlnost nepřestávají doufat,
prohlašujeme,

že způsob, jakým se v období od 25. úno
ra do 17. listopadu 1989 rozhodovalo o ří
zení našeho státu a jakým se zacházelo s je
ho občany,
byl nelegitimní a hodný zavržení.

K tomuto přesvědčení nás vedou násle
dující zřejmé skutečnosti:
1. Pod hrozbou různých perzekucí - dis
kriminací počínaje a nejtvrdšími tresty do
provázenými často barbarskými metodami
vyšetřování i výkonu trestu konče - byla ob
čanům upírána možnost
svobodného vyjádření politické vůle. Po
roce 1968 napomáhala tento stav udržovat
i okupační vojska cizí mocnosti.
2. Vedle systematického a trvalého poru
šování lidských práv všech občanů bez roz
dílu docházelo ke zvlášť těžkému útlaku ně
kterých politických, sociálních a nábožen
ských skupin obyvatel.
3. Různými zastrašovacími prostředky
byli občané nuceni skrývat svůj mravní úsu
dek o situaci ve státě a společnosti, a to
často i před svým nejbližším okolím, nebo
byli dokonce nuceni z existenčních důvodů
předstírat souhlas s panujícími pořádky.
Hrozba perzekucí se přitom vztahovala i na
jejich děti a příbuzné. Tento stav pro mnohé
občany znamenal, že museli vyjadřovat sou
hlas s něčím, co považovali za lež nebo zlo
čin, popř. byli nuceni k tomu mlčet. Tím
byla občanům upírána jejich základní lid
ská důstojnost, totiž schopnost mravního
a rozumového úsudku a možnost tento úsu
dek projevit.
4. Možnost vycestování z naší republiky,
která pro mnohé občany představovala je
diný způsob, jak uniknout před totalitní
nadvládou KSC, byla zcela vydána na po
spas zyůli mocenského aparátu této strany.
Tento stav představoval faktické obnovení
nevolnictví, jež bylo na území dnešní ČSFR
zrušeno již v roce 1781.
Stojí za poznámku, že návrh tohoto usne
sení předložili jménem skupin tito posla
nečtí předáci: Jan Sokol, předseda posl, klu

bu OF; Milan Šúrovec, předs. posl, klubu
VPN; Konštantín Viktorín, předs. posl, klu
bu KDG; Václav Benda, předs. posl, klubu
KDU; Marián Vrabec, předs. posl, klubu
SNS; Miklos Duray, předs. posl, klubu
ESW-MKDH; Zdeněk Vysloužil, předs.
posl, klubu HSD. Jsme jim za to vděčni.
Nejásejme však, jaký má republika dobrý
parlament, který to dotáhne s presidentem
Havlem k prosperujícímu státu a šťastné de
mokracii: Federální shromáždění ČSFR
schválilo usnesení o době nesvobody
v podvečerních hodinách 23. května 1991.
Ze stovky přítomných poslanců ve Sněmov
ně lidu hlasovalo 72 pro, 9 bylo proti a 9 se
zdrželo hlasování, ostatní hlasování ignoro
vali. V sněmovně národů bylo ze 107 pří
tomných poslanců 69 pro, 11 proti, 16 se
zdrželo hlasování, ostatní nehlasovali.
Usnesení se stalo součástí čs. právního
řádu. Je to základní dokument v právním
boji za uznání Třetího odboje počínajícího
únorem 1948. Je to zákon, který staví do
nového světla celou právní situaci republi
ky. Včetně úsilí o novou ústavu.
Jenže: Návrhu tohoto zákona bylo sice
dovoleno projít parlamentem, ale ze 350 po
slanců, kteří zasedají v obou komorách par
lamentu, zákon vlastně odhlasovaly parla
mentní menšiny! Stálo by to za to se ptát nejen teď, ale především před příštími vol
bami -, jak kdo hlasoval. A hlavně: komu
svoboda občanů nestojí za zvednutí ruky.
Páni poslanci se totiž konečně sami dokona
le prolustrovali!
To všechno nám, Čechoslovákům v za
hraničí, nesmí být lhostejné. Musíme se při
pojit k této menšině, která smí prosadit zájemnároda jen tehdy, kdy ostatní jsou příliš
zbabělí, aby ukázali, jak to vlastně s repub
likou a svobodou myslí, a mysleli. A pomo
ci vybrat a účastnit se vedení národa tako
vým způsobem, aby českoslovenští občané
si mohli být jisti, že jim svobodu zase někdo
brzy nezašantročí.
Nevěřím, že v tuto chvíli má národ tako
vé vůdce, jaké si zaslouží.

** *

Každý z nás je zavalen novinami z Čes
koslovenska a vzdychá, že to vše nelze pře
číst. A přitomjsem si uvědomil, že jsme tak
zahleděni do osudu naší země, že nám uniká
dění ve světě. Že i naše časopisy jsou ohro
ženy monotématikou. Pochopitelně, že
s tím nelze vystačit. Především proto ne, že
když nebudeme světu rozumět, dobré to pro
nás nebude.
Severní Amerika, Kanada i USA, pro
cházejí hospodářskou depresí, jejíž konec
zatím není zjevný. Dokud byla obrácena po
zornost ke Kuvajtu, byla americká vláda
v bezpečí a nemusela se obávat svých kriti
ků. Požadavek dne je „něco s tím udělat“
a to je obtížnější pro vládu, která přistupuje
k výkonu své činnosti s filosofickým názo
rem, že nemá právo přímo zasahovat do
hospodářského života, protože ten nejlépe
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je jinačí než v Československu. Především
právní kultura, s níž se usiluje o nalezení
ústavního řešení, které chce nekonečnou tr
pělivost.
Ministerský předseda po předchozím
ústavním neúspěchu prý řekl, že nyní nechá
vymluvit a mluvit do věci každého. Vládní
komise lítá měsíce od města k městu a vy
slýchá občany, jakou si přejí mít Kanadu.
Chvályhodné úsilí, demokracie v praxi. Asi
to nebude k ničemu, ale patří to k věci. Co
se ví, je, že Quebečané ztratili hodně důvěry
v Kanadu, protože v Kanadě existuje krize
vládnutí, která činí státní moc impotentni.
Jejich citové pouto je oslabeno a tak tuto
slabost stále méně omlouvají. Na druhé
straně si jsou vědomi toho, že jako ekono
micky samostatný stát Quebec nebude mít
na růžích ustláno. Široké možnosti, které
poskytuje tento územně obrovský stát, Que
bečané ztratí. Proto si myslím, že to je hlou
pé. A i proto si nejsem jist, jaké nřání nako
nec projeví Quebečané ve všeobecném refe
rendu, které zůstane omezeno na tuto pro
vincii. Žádný Kanaďan v jiných provinciích
nebude dotazován, zda chce nebo nechce,
aby Quebec zůstal spojen s Kanadou. Ka
nadský státotvorný instinkt zůstává nedot
čen - až na pár extrémistů.
Ale vraťme se k ekonomii. Ta v Kanadě
trpí, a to je nám líto. Kanada i USA začínají
jednat s Mexikem o společném volném tr ■
hu. Zda jde o opatření vv wcená mexickou
milionovou ilegální imigrací, kterou nelze
zastavit, nebo o skutečný volný trh, se po
zná. IDevice v Kanadě i v USA protestuje ovšem. Je jí bližší vysoká mzda v kanad
ských a amerických fabrikách, jejichž mož
ným odchodem se stále vyhrožuje, než na
děje, že se bohaté severoamerické státy po
dělí o svůj blahobyt s potřebným sousedem
jedině možnou a správnou formou. Což by

mohlo být tou cestou k postupnému celo
světovému odstraňování bídy.
Tady nalézám podobnost mezi západní
mi a východními evropskými státy. Ti, kteří
hájí úzký zájem jedné třídy, středostavovské, si nechtějí uvědomit, že chudé země
v okamžiku, kdy je největší bída odstraněna
a podchycena výrobní schopností, se stanou
rovněž obrovským trhem pro zboží vysoce
vyvinutých zemí. Je to směšné, ale levicové
vrstvy jednotlivých zemí jsou v takových
okamžicích největšími odpůrci toho, co by
mohlo přinést blahobyt chudým.
Jaké budou výsledky začínajících jednání
o společném trhu, lze těžko předvídat. Me
zitím však se americká deprese přestěhuje
i na evropský kontinent, a to není dobrý sig
nál pro bezprostřední budoucnost. Bude to
nepochybně stále více komplikovat i česko
slovenský vývoj, a to připomíná naléhavost
uvědomění si, co je podstatné a co je zby
tečná zátěž. Nejde totiž jen o osud hospo
dářské reformy, ale především o osud toho,
co tato reforma vytvoří a čemu vrtkavá štěs
těna a oslabená koruna dává - nebo nedává
- šanci.
A tak v novinách z Prahy hledám, skoro
mamě, nikoli úvahy o tom, že je třeba konverse průmyslu, ale co se bude vyrábět po
konversi. A kdo si to koupí.
Je prosazen zákon o návratu půdy do
soukromých rukou. Ale průběh celého pro
cesu nebude bez potíží. Také díky liknavos
ti zákonodárců, a především vlády, se radi
kálně vrhnout do tohoto řešení. Obávám se,
že může ohrozit výživu národa, protože na
podporu těch dávno ožebračených sou
kromníků zatím málokdo myslí.
Budiž mi prominuto, ale obraz evropské
ho Mexika mě straší i ve snu.
(Edmonton, 5. června 1991)
■I

Jan Kristofori

funguje, když se nechá volné pole působení
hospodářských sil. Vliv může být uplatňo
ván především cestou ukládání daňových
povinností nebo naopak poskytováním da
ňových úlev. Nemluvím o spravedlivých
povinnostech nebo úlevách, protože úspě
chy takových rozhodnutí jsou založeny na
správných nebo špatných odhadech schop
ností ekonomických sil a spravedlnost s tím
nemá mnoho co dělat. Ekonomická regene
race rozhodne o oživení výroby, obchodu,
zaměstnanosti a nakonec i schopností platit
daně. Kdo zbohatne, nebo zchudne, není
podstatné, důležitý je celkový ekonomický
vzrůst státu. Z ničeho jiného bohatství
Ameriky nepramení.
Kanada, ta ubohá desetinka obyvatel se
veroamerického kontinentu, se potácí
v americkém stínu. Ta nikdy nepovolila
uzdy k plnému amerikánskému rozvoji. Její
hlavní starostí je, aby se nestala kolonií své
ho sousedního obra. Z každého amerického
nachlazení dostává chřipku. Vládnoucí po
litická strana, konservativni, roky usiluje
o postupnou privatisaci, naposledy státních
aerolinií a státní naftové společnosti, které
neměly nikdy monopolní postavení, ale by
ly zřízeny proto, aby stát měl možnost pů
sobit jak na tvorbu cen, tak i na rozvoj vý
roby v souladu s domácí potřebou.
Dnešní vláda tyto prostředky nechce mít
a považuje za důležitější snížit státní defi
cit.
Ne tak levicová vláda největší kanadské
provincie Ontario, která má šest milionů
obyvatel a je průmyslově nejrozvinutější ze
všech kanadských provincií. Vzrůstající ne
zaměstnanost po létech prosperity v Onta
riu, kde automobilový průmysl je propojen
s americkým Detroitern, hlavním městem
amerického automobilismu, ovlivňuje poli
tiku diktovanou kanadskými odboráři. Ten
to průmysl těžce trpí současnou depresí
a obvyklý, ale neúčinný lék cpát peníze
tam, kde to nebude mít zásadní vliv na hos
podářské ozdravění, ale střetne se s opač
nou federální hospodářskou politikou. Zvý
šení provinčního deficitu na devět miliard
dolarů je v protikladu se zájmy kanadské
federace. Střetávají se tu dva protichůdné
politické názory a konfrontace mezi fede
rální a provinční vládou. A to bude kompli
kovat mnoho věcí. Jednou z nich je tvorba
ústavy. Kanada celé desetiletí usiluje
o schválení ústavy. Minulý rok byla tomu
už blízko, ale především partajní zájmy zni
čily celé dílo. Ne Quebec.
Otázky kanadského Quebecu se probírají
i na stranách českých novin a poukazuje se
na jejich podobnost se slovenským problé
mem. Je to nesmyslné porovnání.
Quebec byl homogenní francouzskou
provincií, kterou dobyli Angličané. Kanada,
dědic anglické koloni sace, nese břemeno to
hoto násilného spojení. Zeměpisný prople
tenec sbližuje Quebec s ostatní Kanadou.
Jazyk a náboženství je rozdělovaly. Stami
lionová americko-anglická převaha kultury
quebeckou kulturu málem utopila. Všechno

Jaroslav Bohanes

Život v našich
republikách
(15. 4. - 10. 6.1991)

1. VZTAHY ČECHŮ A SLOVÁKŮ

I ve druhé polovině dubna 1991 zůstala
hlavní scéna vnitřního vývoje celého Čes
koslovenska v jeho východní polovině, kde
se naplno rozvinul ostrý mocenský boj
uvnitř nejsilnějšího polistopadového poli
tického hnutí mezi premiérem Mečiarem na
jedné straně a vedením Veřejnosti proti násiliu v čele s F. Galem a předsedou SNR
F. Miklošem a dalšími .
19. dubna zasedalo předsednictvo Slo
venské národně rady. Na základě šetření,
které bylo provedeno z iniciativy poslanců
VPN, předseda branně-bezpečnostního vý
boru SNR Javorský vytkl premiérovi, že
získal neoprávněně přístup k materiálům
Státní bezpečnosti, s nimiž nenakládal od
povídajícím způsobem, že svým jednáním
porušoval v některých případech základní
demokratické principy a že ve svých proje
vech dezinformoval veřejnost. Zasedání
předsednictva konstatovalo v závěru, že
v důsledku stále se prohlubujících rozporů
uvnitř Veřejnosti proti násiliu ztratila slo
venská vláda funkční schopnost a že je za
potřebí provést některé osobní změny.
23. dubna konečně padlo rozhodnutí.
Premiér Mečiar a několik dalších ministrů
bylo odvoláno. Jsou to M. Kňažko, ministr
pro mezinárodní vztahy; místopředseda vlá
dy Ondruš; M. Húska, ministr pro správu
a privatizaci nár. majetku; J. Košta, ministr
spravedlnosti; ministr zemědělství a výživy
Džatko; ministr práce a soc. věcí Novák;
ministr výstavby a stavebnictví Dubníček.
Novým předsedou byl jmenován J. Čamogurský, jak se obecně očekávalo.
Někteří z odvolaných ministrů včetně
premiéra a ministra pro mezinárodní vztahy
se ani nedostavili na schůzi, aby mohli být
informováni o svém odvolání. Atmosféra
jednání v SNR byla velmi dramatická a vý
razně podbarvována demonstrujícími stou
penci Mečiarovy Platformy za demokratic
ké Slovensko před budovou parlamentu. Po
odvolání uvedených členů vlády se na ná
městí rychle shromáždil veliký počet lidí
(odhadováno asi 100.000), k nimž promlu
vili mj. M. Kňažko, v té chvíli již nikoliv
jako ministr, a poslankyně za Demokratic
kou stranu Keltošová. Energicky protesto
vali proti rozhodnutí předsednictva SNR
o odvolání členů vlády a vyzvali občanstvo
k protestním akcím, k manifestacím. Ve ve
lice rozčilené a výbušné atmosféře se členo
vé předsednictva i Slovenské národně rady
zachovali rozhodně a odvážně. Přestože do

šlo i k incidentům (rozbité dveře do budovy livém a nemilosrdném boji bylo překvapu
SNR), prokázali jednotliví členové osobní jící skutečností, jak klidným a věcným způ
odvahu (předseda Mikloško, ministr vnitra sobem se na sněmu jednalo a jak téměř přá
telsky došlo k rozdělení.
Pittner).
Třeba konstatovat, že expremiér upustil,
Ve večerních hodinách, stále ještě v roz
bouřené náladě, došlo k vyslovení nedůvěry alespoň v této době, od dalšího podněcová
SNR vůči hlavnímu odpůrci premiéra Meči- ní demonstrací a protivládní kampaně. Za
ara ve vládě - místopředsedovi J. Kučerá- bránil tak dalšímu jitření neklidného veřej
kovi, který byl hlavním nositelem a obháj ného mínění. I když to podle všech přízna
cem radikální ekonomické Klausovy refor ků neznamená jeho resignaci a smíření
my na Slovensku. Jeho obětování lze chápat s politickým neúspěchem, přispěla jeho
jako určitou kompenzaci, kterou SNR po zdrženlivost nesporně ke stabilizaci, která
skytla expremiérovi za porážku v právě byla velmi potřebná.
skončené etapě politického zápasu.
Boj o moc na Slovensku však tímto dnem
Pokračovalo úsilí
ještě neskončil. 25. dubna pokračovala
o přípravu nových ústav
schůze Slovenské národně rady za doprovo
du četných manifestací za Mečiara po celém
V této rozehrané mocenské slovenské
Slovensku. V Žilině, Bardejově, Prešově, partii pokračovaly porady prezidenta s ve
Banské Bystrici i Košicích a jinde demon doucími činiteli i ve druhé polovině dubna.
strovaly tisíce na základě výzvy Platformy Místo na Vikárce se konaly střídavě v Lá
za demokratické Slovensko. Za Mečiara se nech a na Hradě v Praze. Pokračovalo se
postavil i Alexander Dubček, který se na v hledání řešení státoprávního uspořádání.
protest proti rozpadu Veřejnosti proti nási
Nejprve se 17. dubna sešel prezident
liu vzdal členství v radě tohoto hnutí. Ve s představiteli Slovenska: předsedou SNR
Slovenské národní radě byl vznesen poža F. Mikloškem, předsedou vlády V. Mečia
davek na rekonstrukci předsednictva. Na rem, místopředsedou J. Čarnogurským,
demonstracích i na půdě SNR se vytvořila s F. Gálem za VPN a poslancem KDH Šim
podivná opozice, ve které se vedle sebe kem. Na této poradě prezident poprvé přijal
ocitly ve společné frontě Slovenská národná princip právního aktu jako možnou formu
strana, Strana demokratické levice (bývalí pro vytvoření východiska k federativnímu
komunisté) a Platforma za demokratickt uspořádání. Byl to zřetelný náznak, že si
Slovensko. Parlamentní demokracie stála prezident uvědomuje význam tohoto slo
před rozhodující zkouškou. Další vývoj venského požadavku a nutnost hledat přija
Slovenska byl v ten den v rukou poslanců telné řešení z české strany, nemá-li jednání
SNR, mezi nimiž vzplanula urputná disku o federaci skončit neúspěšně. Rozhodující
se. Kdyby došlo k rekonstrukci předsednic při tom byla patrně okolnost, že se všechny
tva, nové předsednictvo by nepochybně od slovenské strany a hnutí dokázaly dohod
volalo čerstvě jmenovaného předsedu vlády nout a postupovat jednotně. Princip státní
J. Čamogurského a povolalo znovu V. Me smlouvy, původně přednesený jen Kresťančiara. To by mělo nedobré následky pro ce sko-demokratickým hnutím, se stal společ
lou situaci nejen na Slovensku. Je třeba ným požadavkem celé slovenské reprezen
upozornit na tomto místě, že expremiér Me tace, a to musel prezident Havel respekto
čiar se sice vždy slovně hlásil ke společné vat a pečlivě zvážit. Jeho přístup byl hned
mu federativnímu státu, přičemž však bližší po skončení jednání kladně oceněn přede
obsah federace nikdy nevymezil, ale v po vším hlavním nositelem tohoto požadavku sledních týdnech se vyjadřoval krajně kri Janem Čarnogurským.
Stejně
však
ticky proti českým politickým představite i F. Mikloško a F. Gál jej označili za jasný
lům a zvláště proti federálním činitelům krok vpřed k dohodě.
a že několikrát hovořil o českém šovinis
Za týden, 24. dubna, se na Pražském hra
mu. Získával tím rychle podporu všech na dě sešel prezident s českou reprezentací,
cionalistických a separatistických sil. Šlo kterou tvořili: premiér P. Pithart, předsed
tedy o velice mnoho. Ve večerních hodi kyně ČNR D. Burešová, její místopředseda
nách došlo konečně k hlasování, jehož vý dr. Kalvoda, ministr Dienstbier, ministr
sledek byl: 71 hlasů proti změně předsed Klaus a poslanec za Občanskou demokra
nictva, 67 pro změnu a 9 se zdrželo hlaso tickou stranu Čermák. Česká strana odmítla
vání. Slovenský parlament tedy obstál. Pro státní smlouvu jako akt mezinárodního prá
testy veřejnosti sice nepřestaly, konaly se va, ale vyslovila souhlas, byť zatím opatrně,
stávky a manifestace, které vyvrcholily 6. s nějakou formou vnitrostátního právního
května. Jejich rozsah a početnost však po aktu, který by tuto mezinárodně-právní
stupně slábly a politická hladina se viditel platnost neměl.
ně uklidňovala.
Paralelně s tímto jednáním zasedala
V této doznívající vlně rozčilení se konal i Česká národní rada a řešila státoprávní
celoslovenský sněm Veřejnosti proti násiliu uspořádání České republiky. Odmítla myš
27. dubna v Košicích. Zde se toto dosud lenku trojfederace a neurčitě se vyjádřila
nejsilnější politické hnutí Slovenska oficiál i k zemskému uspořádání uvnitř České re
ně rozdělilo na dva proudy - VPN v čele publiky. To by se podle D. Burešové
s F. Gálem a Platformu za demokratické a P. Pitharta mělo týkat pouze finančních
Slovensko v čele s Mečiarem. Po tak bouř záležitostí. Požadavky Moravy a Slezska
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byly tedy odsunuty jako neschůdné, alespoň
v současné době, jako problém, který by dá
le zkomplikoval již tak složitou problemati
ku federativního uspořádání.
Dosavadní postup uzavřených porad pre
zidenta s poměrně malým počtem určitých
vybraných činitelů velmi kritizovaly poli
tické strany křesťanského zaměření v České
republice, především ČSL a KDS, které na
tyto porady nebyly zvány, a vyslovily poža
davek, aby přípravy ústav probíhaly za širší
účasti.
Mezitím prezident Havel na své tiskové
konferenci 29. dubna upozornil, že zacho
vání společného státu a úspěšné jednání
o jeho uspořádání vyžaduje, aby si česká
strana plně uvědomila, že federace má dva
členy a že Češi, kteří byli v minulosti zvyklí
na větší faktický podíl na tvorbě politické
vůle ve státě, musí napříště přijmout rovno
právnost Slováků jako samozřejmost a musí
podle toho postupovat.
Téhož dne J. Čamogurský na tiskovce po
zasedání slovenské vlády znovu potvrdil, že
dlouhodobou linií jeho hnutí (KDH) je sa
mostatné Slovensko. Jinými slovy, že sou
časnou výstavbu společného státu považuje
toto hnutí za dočasnou etapu, i když její
časové ohraničení není dnes možno určit.
30. dubna se prezident sešel s federální
mi představiteli: s předsedou vlády M. Čalfou, místopředsedou Rychetským a se třemi
místopředsedy Federálního shromáždění
Battěkem, Šútovcem a Jičínským. Protest
nepřizvaných politických stran a hnutí byl
zřejmě vyslyšen a na schůzku byli pozváni
i zástupci ČSL (předseda Lux), Křesťansko
demokratické strany a slovenské Demokra
tické strany.
Dne 10. května se konala schůzka všech
tří reprezentací.
— Nýchatí. situace pro toto setkání se
v podstatě vůbec nezměnila oproti stavu
před zahájením tohoto kola porad u prezi
denta. Ačkoliv všechny tři reprezentace na
předchozích oddělených schůzkách s prezi
dentem prohlašovaly vůli zachovat federa
ci, nedostaly se dále než k řešení formální
ho postupu při přijímání ústav a ani v tomto
jediném bodu nedosáhly shody. KDH
a s ním už celá slovenská reprezentace žá
dala státní smlouvu. Čeští a s nimi i federál
ní představitelé tuto formu odmítali a trvali
na zachování ústavního postupu. Úplně ne
dotčena zůstala celá problematika věcného
a obsahového uspořádání vzájemných vzta
hů mezi republikami a federálem, jejich
pravomocí, tedy celý skutečný obsah fede
race jako státoprávního uspořádání.
Společné jednání bylo opět velmi obtížné
a nedokázalo odstranit trvající názorové
rozdíly. Ikdyž všichni jeho účastníci včetně
prezidenta označili výsledek za krok vpřed,
je tento krok, spíše krůček, značně nejistý.
Zřejmě jen vědomí veliké odpovědnosti
a z ní vyplývající nutnosti nepřipustit ztros
kotání celého procesu přimělo účastníky
k přijetí a vydání společného komuniké,
které mj. říká, že se účastníci „dohodli, že
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doporučí svým politickým stranám a hnu
tím a dalším politickým silám myšlenku, že
ČNR a SNR by měly brzy uzavřít dohodu či
smlouvu o zásadách budoucího státoprávní
ho uspořádání. Zároveň se dohodli, že oka
mžitě pověří experty, aby ... začali pracovat
na textu takové dohody či smlouvy... Ote
vřené zůstaly zatím některé právní aspekty
související s navrhovanou dohodou či
smlouvou. Účastníci jsou však odhodláni
dále o těchto sporných otázkách jednat.
Zvažovali i možnost navrhnout některé
změny v dnes platné ústavě, které by usnad
nily fungování federace“. Tedy žádná pevná
dohoda, jen doporučení, přiznání rozporů
a vytvoření komise expertů - tedy odklad
řešení s tím, že pokračování bude za 14 dnů
v Tatrách. Vysloveně pozitivní je jen od
hodlání jednat dále o sporných otázkách.
Byly učiněny ústupky. Česká strana i fe
derální představitelé souhlasí s právním ak
tem a slovenská netrvá na mezinárodněprávním charakteru tohoto aktu. Současně
však je z komuniké zřejmé, že se partneři
nedokázali shodnout ani na jeho označení dohoda či smlouva?
V průběhu jednání předložila česká stra
na svůj návrh takové dohody, v níž se mj.
přiznává republikám suverenita, ale vyža
duje se také, aby republiky respektovaly su
verenitu federální v těch oblastech, které jí
budou vyhrazeny. Stanoví se přímá závaz
nost federálních zákonů na celém úženu fe
derace a jejich respektování republikami.
V obou částech státu se ozývaly různé
hlasy, kladné i záporné, optimistické i pesi
mistické. Česká národní rada projednala na
uzavřené schůzi konkrétní opatření pro pří
pad rozpadu federace, protože, jak uvedl
poslanec Payne, nelze takovou eventualitu
vyloučit, i když se s ní zatím nepočítá.
Na Slovensku byl na tiskovce Hnutie za
demokratické Slovensko (HZDS) vysloven
kategorický požadavek státní smlouvy. Bý
valý ministr Kňažko žádal zajištění suvere
nity Slovenska, aby tato smlouva mohla mít
mezinárodně platný charakter.
Slovenská strana slobody se na tiskovce
22.5. také vyslovila ke státoprávnímu uspo
řádání a žádala konfederaci.
Pro konfederaci se několikrát vyslovila
i HZDS. Na své tiskovce 5.6. se vyslovila
kriticky ke společnému státu, který „Slo
vensko ochudobňuje“. Také současné pojetí
parlamentní
demokracie
nevyhovuje
a M. Húska žádal demokracii přímou.
Naproti tomu premiér Čamogurský zdů
raznil na besedě s mládeží KDH 21.5.
v Nižné na Oravě, že „spekulace o samo
statnosti Slovenska jsou v této chvíli poli
ticky a hospodářsky nepřijatelné“. Na tis
kovce KDH dne 29.5. znovu potvrdil, že jde
jen o stanovisko dočasné a že Slovensko se
od federace odtrhne, jakmile to bude možné
provést z hlediska vnitro- i mezinárodněpolitického a hospodářského. Kdy to bude,
to ovšem ani přibližně neurčuje.
Podobně představitel Demokratické stra
ny, místopředseda Peter Mišník, prohlásil

na tiskovce 17.5., že strana je pro společný
stát a proti samostatnosti Slovenska.

Další kolo porad o přípravě ústav se ko
nalo 1. června v Budmaricích u Bratislavy,
které se vyznačovalo dvěma významnými
novinkami. Byli k němu přizváni představi
telé všech parlamentních stran, takže se se
šlo celkem 30 vedoucích osobností politic
kého života. Na pořadu nebyly, jako dříve,
formální otázky tvorby a přijímání ústav
ních zákonů, ale jejich obsahové problémy.
Po skončení porady oznámil prezident, jako
obvykle, že jednání bylo klidné, věcné, bez
emocí a konfliktů. Nicméně nedošlo k žád
nému sblížení stanovisek. Další schůzka by
la dohodnuta asi za 14 dnů do Kroměříže.
Tento druhý výsledek vyvolal nepříznivé
reakce jak na Slovensku, tak i v České re
publice. Vidina rozpadu státu začíná vážně
hrozit.
6.6 . byly na tiskovce KDH uvedeny tři
možnosti: referendum, v němž se národy
vysloví pro samostatné republiky, oddělení
ekonomické reformy na Slovensku od čes
kých zemí a vyhlášení samostatnosti Slo
venska Slovenskou národnou radou. Sekre
tář KDH Petřík k tomu říká: „Kdo to myslí
se Slovenskem vážně a dobře, nemůže mlu
vit o samostatném slovenském státě.“ KDH
je také pro federaci a proti konfederaci.
Pro federaci se také jednoznačně vyslovil
A. Dubček, zřejmě ke zklamání Mečiarova
HZDS, které počítalo s Dubčekovou pod
porou.
Také v ČR je pociťováno nebezpečí roz
padu. Na tiskovce OH hovořil P. Rychetský
dne 7.6. o nepříznivém obratu ve vzájem
ných česko-slovenských vztazích během
posledních měsíců a o nebezpečí emocí na
české straně v případě, že by se mělo rozho
dovat referendem.
28. říjen by měl být dnem zrození nové
podoby společného státu Čechů a Slováků.
Je zřejmé, že se opět blížíme dalšímu kritic
kému bodu polistopadového vývoje Česko
slovenska. Zatím jeho nová podoba nemá
žádné viditelné obrysy. Jen slovní shoda
o federaci bez přesného vymezení jejího
rozsahu a obsahu nestačí. Dosud není do
hodnut ani způsob přijetí nových ústav, tedy
čistě formální stránka. Průzkumy veřejného
mínění ukazují, že 75% obyvatel Slovenska
je pro nějakou formu společného státu, ale
jaká má tato forma být? Dosavadní jednání,
trvající již tak dlouho, nepřinesla žádoucí
vyjasnění. Bráníme se pesimismu, aleje už
skutečně nejvyšší čas, aby se mluvilo ote
vřeně, aby se všechny pojmy přesně vyme
zily, abychom věděli přesně, co druhá stra
na chce a že myslíme totéž, když říkáme
totéž. Je už také třeba, aby byla veřejnost
v českých zemích i na Slovensku otevřeně
a průběžně, bez odkladů, informována
o stavu jednání a o stanoviscích jednotli
vých účastníků. Veřejnost ani v jedné polo
vině našeho státu nechce slyšet útěšná slo
va, chce znát a má právo znát celou pravdu
o rozdílech v názorech, o možnostech je

jich překonání i o důvodech, svědčících pro
společný stát či proti němu.

2. VNITROPOLITICKÝ VÝVOJ
Česká republika

jejímž předsedou se stal ministr zahraničí
Jiří Dienstbier. Za místopředsedy byli zvo
leni Pavel Rychetský a Petr Pithart. Jako
hosté byli přítomni M. Wörner a H-D. Gen
scher a další politické osobnosti ze zahrani
čí. Občanské hnutí se samo definuje jako
liberální střed se sociálním zaměřením. Je
pro radikální, ale ne nelidskou ekonomic
kou reformu. Snad ještě více než ODS je
postaveno na známých osobnostech z listo
padových událostí, což se může v budouc
nosti projevit i jako jisté omezení, pokud
nebudou tyto osobnosti doplněny včas mla
dými schopnými lidmi.

Plánovaný ustavující sjezd nově vzniklé
Občanské demokratické strany (ODS) se
konal v Olomouci 20. a 21. dubna za znač
ného zájmu ze zahraničí. Jako hosté byli
přítomni zástupci některých konservativních a pravicových stran (CDU, britská
Conservative party). Sněm zvolil lOčlenné
Křesťanské strany hledají dále způsob,
předsednictvo (6 členů z Čech a 4 z Mora
vy), v jehož čele je ministr Václav Klaus se jakým by více pronikly do vědomí veřej
dvěma místopředsedy - posl. Čermákem nosti a zvětšily svůj podíl na tvorbě politic
a Mackem. Byly přijaty stanovy strany ké vůle. 23. dubna uzavřely zajímavou do
a politický program. Vyslovuje se v něm hodu o užší spolupráci Křesťanskodemokra
zásadní podpora soukromému podnikání, tická strana. Křesťanskodemokratické hnudemokracii a svobodě osobnosti. Odmítají tie a Československá strana lidová. Součas
se všechny socialistické principy i směry ně se vyjádřily i ke státoprávnímu uspořá
tzv. třetí cesty. Neuznává se rovněž socia dání. Souhlasí s myšlenkou trojfederaee,
listický princip rovnosti. ODS bude prosa což může být velmi důležité v blízké bu
zovat rovnost příležitostí pro všechny doucnosti. Tato dohoda představuje první
k uplatnění individuálních schopností. Vác výraznější sblížení ideově příbuzných poli
lav Klaus označil tento ustavující sjezd za tických sil v obou republikách, což je pro
významnou událost pro celé Českosloven udržení společného státu obou národů veli
sko, protože po mnoha letech se opět kon ce žádoucí.
Na tiskovce ČSL dne 3. června oznámil
stituovala pevně organizovaná politická
strana s demokratickým a liberálním pro předseda ing. Lux, že strana žádá energicky,
gramem. Počet registrovaných členů (v do aby z důležitých funkcí ve státě odešli bý
bě sjezdu asi 20.000) sice není veliký, valí nomenklaturní pracovníci KSČ.
k myšlenkám strany se však hlásí podle
Československá sociální demokracie,
V. Klause asi 70% dosavadních příznivců
Občanského fóra. Svoji organizační základ přesněji řečeno její nové vedení, se usilovně
nu chce strana budovat pomocí nepolitic snaží získat další stoupence a zvýšit tak
kých manažerů (nikoliv tedy funkcionářů), svoji politickou váhu. Zatím se však výsle
kteří budou působit ve volebních krajích. dek nedostavil. Trvají spory uvnitř strany
I po rozdělení hnutí na Občanskou stranu a ty působí pochopitelně velmi nepříznivě
a Občanské hnutí se ODS považuje za nej na veřejnost.
silnější politickou sílu v České republice.
V květnu vytvořila politickou „Liberální
Strana má vyhraněný přístup ke státo unii“ se Zemědělskou stranou. Chtějí vypra
právnímu uspořádání, je pro silnou federaci. covat společný volební program, společnou
Vůči Slovensku si ukládá velkou zdrženli kandidátku. Prohlašují se za unii středu a le
vost, současně však nepopírá, že je jí sym vého středu, přičemž uvítají další strany,
patický směr Veřejnosti proti násiliu které stojí za liberálním a demokratickým
a v něm především stanoviska J. Kučeráka. sociálním programem. ČSD znovu předlo
Moravskoslezský problém nepovažuje za žila svůj návrh ústavy, který vychází ze
tak závažný, aby jej bylo nutno neprodleně spolkového uspořádání tří zemí: Čech, Mo
řešit. Oproti zemskému uspořádání dává ravy se Slezskem a Slovenska. Strana se ta
spíše přednost oblastnímu a samosprávě ob ké snaží získat zahraniční spojence, o čemž
cí.
svědčí cesta jejího tajemníka Kastnera do
Je to nesporně první jasně formulovaný Francie za představiteli francouzských so
politický program, který přes některé nejas cialistů.
né části vytváří z ODS čitelný politický
subjekt v České republice, což má zásadní
HSD-SMS po smrti poslance B. Bárty
význam pro demokratickou pluralitu poli zvolilo za předsedu mladého (36) poslance
tického života. Za důležitý moment je třeba ČNR dr. Kryčera. Podle některých je nebez
považovat rozhodnutí, že volba vedení se pečí, že v tomto hnutí dojde k radikalizaci
má provádět zásadně tajným hlasováním, jeho stanovisek.
které jedině zaručuje plnou demokratičnost
Pozornost zasluhuje i vznikající Čs. de
volby i demokratický charakter strany.
mokratické fórum, které se odštěpuje od
KSČM, protože považuje tuto stranu za pří
Také druhý politický proud Občanského liš ortodoxní. Podle posledních zpráv má
fóra. Občanské hnutí, se konstituoval ještě KSČM nyní 430.000 členů.
v dubnu. 27. dubna se sešlo přes 230 dele
Podobně se ani Československé straně
gátů, aby zvolili 45 členů republikové rady. socialistické nepodařilo dosud zbavit se

charakteru malé politické síly. V poslední
době však výrazně zvyšuje svoji aktivitu
a hledá spojence. Jako by tušila, že blížící
se volby v roce 1992 budou asi představo
vat pro ni rozhodující termín. Pokud sejí do
té doby nepodaří vyrůst znovu do postavení
významné politické strany, jakou bývala
drive, bude další její existence problematic
ká.

Početně malá Republikánská strana dr.
Sládka poutá k sobě rostoucí pozornost
svou ostrou kritikou celého současného po
litického vedení státu. Svou nevybíravou
propagandu zakládá na ostrém antikomunismu a kritice ekonomické reformy, při
čemž neváhá použít i demagogie. Napadá
všechny oficiální činitele od prezidenta až
ke komunistům a bývalým komunistům.
Zvláště ostře obviňuje televizi z jednostran
ného přisluhování vládní a levicové politic
ké linii. Organizuje demonstrace, při kte
rých necouvá ani před fyzickým násilím,
jak ukázala poslední demonstrace v Praze 9.
června, která skončila zablokováním vstupu
do televizní budovy na Kavčích horách. Do
šlo tam k napadení náměstka ministra vnitra
Rumla. Její hlučná činnost a používání hru
bých způsobů vzbuzuje nepříznivou reakci
veřejnosti, ale nelze přehlédnout, že značná
část občanů souhlasí s některými stanovis
ky dr. Sládka, který svým osobitým způso
bem vyjadřuje jejich rostoucí nesouhlas
s některými skutečnostmi současného hos
podářského a politického vývoje.
Bylo by chybou, kdyby se trvale přehlí
žely všechny akce této nesporně krajně pra
vicové strany a ponechávaly se bez odpově
di zvláště ty výroky a kritiky, které tato část
veřejnosti nepovažuje za zábavné zpestření
politické scény a pro kterou některá Sládko
va stanoviska, byť přednášená „bulvárním“
způsobem, nepostrádají racionální obsah.
Celkově se česká politika dostala na jaře
1991 do pohybu, diferencuje se a vytváří
stále výrazněji členěnou pluralitu. To může
jen upevnit demokracii a proto je to vítáno.

Slovenská republika

Po bojovném zasedání Slovenské národ
ně rady, výměně premiéra a jmenování no
vé vlády došlo k uklidnění rozbouřených
emocí. Teď probíhá nové tříbení a formová
ní názorů, příprava nových politických či
nů, zvažování minulých kroků a rozhodnu
tí.
29. dubna na tiskové konferenci oznámil
předseda koordinačního centra Veřejnosti
proti násiliu, že toto hnutí chce být hnutím
liberálního středu. Důležitý krok ke konzolidaci a regeneraci hnutí představuje zvole
ní Jožefa Kučeráka předsedou za Fedora
Gála, který odchází na studijní pobyt do
Anglie. Není třeba zkoumat hlouběji důvo
dy tohoto rozhodnutí. F. Gál nesporně zů
stává výraznou osobností slovenského poli
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tického života po listopadu 1989. Jeho od
chod v této chvíli dokazuje, že je to odpo
vědný a moudrý politik vysokých morál
ních kvalit. J. Kučerák stojí před těžkým
úkolem získat zpět přízeň veřejnosti, o kte
rou bylo jeho hnutí připraveno populistickými a nefairovými metodami politického
boje. Není to úkol lehký, ale také ne bezna
dějný. Pod vedením svého nynějšího před
sedy bude VPN stát spíše napravo od středu
a nebude daleko od zaměření české Občan
ské demokratické strany.
Na tiskovce 2.6. oznámil J. Kučerák, že
VPN chce být moderní demokratickou stra
nou, která bude hájit demokracii, individu
ální svobody, energickou ekonomickou re
formu a společný federativni stát. V koalici
s KDH chce vyřešit dosud rozdílné názory
na cla a emisní otázku. Věří, že bude nale
zen přijatelný kompromis s českou stranou
v otázce stámí smlouvy.

Vedení Platformy za demokratické
Slovensko zasedalo 30. dubna a zvolilo ve
doucí grémium. Předsedou se stal V. Me
čiar. Po porážce v SNR a odchodu z vlády
chce Platforma ZDS být v opozici a připra
vuje vlastní program. Chce být politickým
středem se sociálním a slovenským zaměře
ním. Chce se distancovat od slovenských
komunistů. Postoj ke společnému státu se
posunul k volnějšímu uspořádání - konfe
deraci. Hnutie za demokratické Slovensko
se intenzivně připravuje a podle V. Mečiara
chce být do podzimu plně akceschopné. Žá
dá energicky rekonstrukci předsednictva
Slovenské národně rady a chystá se, jak
všechno nasvědčuje, na ostrý politický boj.
Křesťanskodemokratické hnutie vyšlo
z překonané krize nejlépe. Jeho řady jsou
nesporně zpevněny, jeho program zůstává
nezměněn. Na tiskové konferenci 4.5. byla
podána informace o přípravě ústav a státní
smlouvy s českou reprezentací. Jan Čamo
gurský, i když zatím nemá ve veřejnosti
velkou oblibu, je vyhraněnou osobností
s jasným programem a otevřenou budouc
ností, jestliže s rozvahou využije svých
možností.

Slovensko potřebuje uklidnění, které by
mělo přinést vystřízlivění, ztišéní emocí
a pomohlo získat potřebnou sebedůvěru.
I když to takto výslovně Jan Čamogurský
neřekl, vyznívá podtext jeho projevu ve
Slovenské národně radě v tomto smyslu.
Podle nového slovenského premiéra nebylo
skutečnou příčinou slovenské krize rozpad
největšího politického hnutí - VPN, ale
vnitřní situace celé slovenské společnosti,
„která je rozpolcená a kolísá mezi vnitřní
nejistotou a obviňováním jiných“.
Za významný a nepříznivý rys sloven
ského vnitropolitického vývoje považuje
J. Čamogurský nesprávné zaměření důleži
tých politických sil. Zvýšený počet ne
příznivých zpráv o Slovensku ve světě nezaviňují jen cizí síly. Příliš často se podle
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něho argumentuje na Slovensku „bez věc
ných faktů, znovu jsou snahy obcházet de
mokraticky zvolené instituce“ a jsou tu sna
hy a ambice, přesahující slovenské možnos
ti. Slovensko „se řítilo do izolace vnitřní
i mezinárodní“. Ta by se však rovnala stra
tegické porážce. Slovensko musí zůstat
v řadě demokratických a racionálně uvažu
jících zemí, nemůže ignorovat svoje okolí.
K těmto slovům není třeba nic dodávat.
Je jen možno přát si, aby přinesla trvalé
poučení.

Federální parlament pokračuje v inten
zivní činnosti. Přijal po dlouhých polemi
kách zákon o půdě, jehož základní rysy
jsou:
1. úprava práv a povinností vlastníků,
uživatelů a nájemců,
2. zákon se vztahuje na půdu zeměděl
skou i lesní, na obytné i hospodářské budo
vy a na ostatní zemědělský majetek,
3. kromě vlastníka mají právo užívat pů
du jen osoby na základě smlouvy s vlastní
kem nebo s pozemkovým fondem,
4. vlastníkovi patří i porosty vzešlé na
půdě,
5. půdu nelze převést do vlastnictví devi
zových cizozemců,
6. oprávněnou osobou k získání půdy je
státní občan ČSFR, který má trvalý pobyt
na jejím území,
7. oprávněnou osobou je původní vlast
ník nebo jeho dědicové ze závěti, děti
a manžel, rodiče a sourozenci,
8. lhůta k uplatnění právaje 31.12.1991.
V přípravě jsou dále obchodní zákoník,
novela obč. zákoníku, zákon o soudech
a soudnictví, obč. soudní řád, zákon o lust
racích a další. V květnu také došlo ke změ
nám předsednictva, které nyní lépe odpoví
dá rozložení politických sil, což by mělo
usnadnit celkovou práci.
***
Na závěr ještě poznámka o posledním
průzkumu, který ukázal pořadí důležitosti
problémů, jak je vidí veřejnost. Zatímco po
litická reprezentace staví na přední místo
otázky lustrací, považuje veřejné mínění za
nejdůležitější především ekonomickou situ
aci, hrozící nezaměstnanost, dále je to růst
kriminality, potom vztahy mezi Čechy
a Slováky, až za nimi otázky životního pro
středí a teprve na posledním místě problé
my lustrací.
Bez významu není ani skutečnost, že po
kračuje pokles důvěry ke státním institu
cím, vládě, parlamentu, a to především na
Slovensku, kde v poslední době velmi kles
la důvěra ke slovenské vládě. Ale i v České
republice důvěra stále klesá. Jsou to varov
né signály, které by neměly být přehlíženy.
(Mezinár. politol. ústav práv, fakulty Ma
sarykovy univerzity, Brno.)
II

Dušan Novák

Cesta
číslo

4?

Úspěch - nebo cesta do propasti?
Zpráva Federálního statistického úřadu
za měsíc duben uvádí, že ceny se proti stej
nému měsíci 1990 zvýšily o 65%, přibližně
stejně také životní náklady. Maloobchodní
obrat v běžných cenách je nižší o 10%, fy
zický objem dosáhl však jen poloviny. Vý
roba klesla o 10%, nezaměstnaných kon
cem dubna bylo 223 tisíc, 2.9% práceschopných. Objem zahraničního obchodu se sní
žil o 20%, příčinou je platební neschopnost
zemí RVHP. Dodávky na Západ se zvýšily,
největším odběratelem je Spolková republi
ka Německo před SSSR. Celková bilance za
první čtvrtletí s vývozem 51 miliard Kčs
a dovozem 56 miliard Kčs končí pasivem
ve výši 4.5 miliardy Kčs.
Soukromí podnikatelé získali privatizací
4000 objektů a účast zahraničního kapitálu
v téměř třech tisících podnicích překročila
10 miliard Kčs. Z toho vyplývá, že základní
prvky reformy (privatizace, směnitelnost,
liberalizace cen i zahraničního obchodu, re
striktivní politika i sociální opatření) se
osvědčily.
Vládní hospodářská politika je však
v poslední době předmětem kritiky poslan
ců i velké většiny tisku. Mnozí ekonomové
vytýkají, že scénář reformy je příliš restrik
tivní a zbytečně tvrdě postihuje podniky
platební neschopností a obyvatelstvo sníže
ním životní úrovně. Ministr financí na tuto
kritiku již reagoval a když zjistil, že státní
rozpočet skončil za 1. čtvrtletí přebytkem
15 miliard Kčs, snížil sazby daně z obratu
o 10%. Velmi kritizovanou daň z periodic
kého tisku slevil na polovinu, z 22% na
11%, a dovozní přirážku z 20% na 15%.
SBČS snížila maximální povolenou úroko
vou sazbu z úvěrů o 2% - na 22%. Obchod
ní podniky však upozorňují, že v některých
oborech stále klesá odbyt. U potravin se
projevila konkurence, proto se ceny udržují
na přijatelné úrovni, ale u průmyslového
zboží zdražení odrazuje zákazníky. Z toho
důvodu je malý zájem o spotřební elektro
niku, chladničky i televizory. U domácích
potřeb, drogerie a parfumerie odbyt zůstá
vá, ale zájem o konfekci a textil klesl. Men
ší prodej se odráží ve výrobě, s. p. Tiba za
staví ve 4 tkalcovnách provoz nejpozději do
31. 7. tr. Slovenský textilní průmysl zazna
menal pokles výroby o 30%, atd.
Statistické úřady rozeslaly dotazník, ve
kterém žádaly velké podniky, aby zodpově
děly otázky o jejich současné hospodářské
situaci. Z 664 vyplněných dotazníků vyplý
vá, že 60% podniků se nachází v platební

neschopnosti a je tísněno vysokými zásoba
mi i vyššími cenami surovin. Ve 2. čtvrtletí
očekává 50 - 80% podniků, že se jejich eko
nomická situace zhorší, klesne poptávka po
zboží, objem výroby i počet pracovníků.
Pravicová kritika se domnívá, že základ
ní příčinou všech obtíží je malá starost vlád
o podniky. Ministerští úředníci i vedoucí
podniků patří do staré gardy, která nemá ani
znalosti, ani zájem na tržním hospodářství.
Ředitelé nepřiměřeně zvýšili ceny a pokryli
všechny mzdové požadavky i odvody do
státního rozpočtu, který doslova přeplnili.
Nyní hledají zahraniční partnery, kterým
jsou ochotni poskytnout mimořádné výho
dy, jenom aby se udrželi v nových akcio
vých společnostech. Pro tato jednání však
nemají dostatek znalostí ani praxe. Pokud
podniky přivedou k bankrotu, nic se jim ne
stane, opustí potápějící se loď a staří známí
jim opatří dobré místo jinde. Podle někte
rých názorů by noví, nezatížení, i když nezapracovaní vedoucí byli společnosti pro
spěšnější.
Druhá výtka tvrdí, že vládní politika je
málo aktivní. Stále zdůrazňuje záchrannou
funkci sociální sítě, místo aby propagovala
vyšší výkonnost. Tisk vytrvale píše, že
mnohé rodiny mají nízké příjmy, místo aby
radil, jak si změnou pracoviště či vedlejší
činností mohou pomoci. Soukromí podni
katelé si stěžují na šikany byrokracie a do
žadují se kromě finanční také důrazné mo
rální podpory státu. Dosud chybí jasné urče
ní, které podniky jsou perspektivní a jak je
stát bude podporovat. Od „utahování opas
ků“ by státní politika měla přejít k „napíná
ní svalů a mozků“.

Kupónová privatizace
Podle posledních uveřejněných zpráv za
hájí ministerstvo financí v nejbližší době
tisk 5 milionů informačních příruček a 8
milionů kupónových knížek pro velkou pri
vatizaci. Kupónovou knížku s registračními
listy a investičními kupóny dostane každý
občan republiky starší 18 let. Kdo bude mít
zájem získat akcie, musí opatřit knížku pro
každou účast v nákupu akcií registračním
kolkem. Pro první rozdělování navrhuje mi
nisterstvo poplatek 1000 Kčs, které občan
zaplatí v některém z 850 registračních míst
na obecním úřadě, v bance či spořitelně.
Evidenci povede Podnik výpočetní techni
ky na síti svých počítačů.
Knížka obsahuje třídílné investiční kupó
ny, které umožní občanovi, aby se zúčastnil
jednotlivých vln prodeje akcií. Pro první
vlnu vláda vyhlásí, které akcie jsou k dispo
sici a za kolik investičních bodů se budou
prodávat. Občan vyplní příslušný kupón
a nechá si zaregistrovat, kolik bodů věnuje
pro nákup akcií určité firmy. Může přihlásit
kombinaci 100, 200, 500, celkem 1000 bo
dů u podatelny, kterých bude zřízeno asi pět
tisíc, zvláště to budou pošty.
Podle přihlášek zájemců o akcie určité
společnosti vypočítá registrační místo vý

sledky jednotlivých kol. Jestliže se bude po VB byl obviněn, že žádal od předsedy
ptávka rovnat nabídce a nebo bude jen družstva Čuby vysoký úplatek v dolarech.
o málo menší, dostanou všichni zájemci po Ministr zemědělství Kubát družstvo nedáv
žadované množství akcií za ohlášenou ce no navštívil a sdělil, že vyšetřování odhalilo
nu, zbytek se zařadí do druhého kola. Při řadu trestných činů, ale neuvedl žádné kon
malém počtu přihlášených kupónů se kolo krétní údaje. Potvrdil však, že teror pokra
zruší a do dalšího přejdou akcie za sníženou čuje a mafiáni se stále snaží Bezpečnost
cenu.
zdiskreditovat. Skupina vyšetřovatelů ze
Když poptávka o něco převýší nabídku, Slušovic obvinila z úzkých přátelských va
dostanou žadatelé zkrácený příděl. Při vel zeb na toto družstvo i premiéra Pitharta.
kém zájmu se rozdělení neprovede a všech
V době, kdy čs. zemědělství má přebytek
ny akcie se převedou do dalšího kola, ve masa a dobytka, vzbudil velké rozhořčení
kterém bude cena v bodech samozřejmě nelegální dovoz a vývoz amerických vepřo
vyšší. Občan dostane svoje kupóny zpět vých a hovězích jazyků. Toto zboží přišlo
a může je použít znovu. Minimálně proběh snad přes Štětin za 2.50 DM/kg. Českoslo
nou dvě vlny privatizace, každá se bude venské masokombináty zásilku přebalily do
skládat z několika kol. Knížky se budou českých sáčků a s falešnými doklady vyvá
prodávat asi za 35 Kčs od září letošního žely do SRN za 6.50 DM/kg. Tisk uvádí
roku, první privatizační vlna proběhne za jako jednoho z viníků masokombinát Hodo
čátkem příštího roku.
nín. Šéfové tohoto milionového obchodu
Kritika se obává, že tento postup velmi (výdělek na 1 kamiónu činí 1.6 mil. Kčs)
posílí inflaci. Především mnoho občanů ne snad sedí v Koospolu Bratislava. Vyšetřo
bude mít zájem stát se akcionáři. Proto vatel z Hodonína prosil redaktora Svobod
snadno získané akcie ihned prodají a peníze ného slova: „Zapomeňte, jak se jmenuji,
použijí pro nákup spotřebního zboží. Podni mám dvě děti a nerad bych, aby se z nich
ky budou na akcie vyplácet dividendy a tak stali sirotci, kdyby mě náhodou srazilo ně
část zisků, které dříve zůstávaly podniku či jaké auto.“
státu pro investice, dostanou občané pro
Právníci upozorňují velmi důrazně na
svou soukromou potřebu. Podle předběž podvodné zakládání státních akciových
ných odhadů by měl občan získat za svoje společností. Scénář sestavili staří odborníci
kupóny akcie v ceně kolem 85 tisíc Kčs předsednictva vlády a převzali úředníci mi
a stát pro tuto privatizaci musí vyčlenit ma nisterstva průmyslu i zemědělství. Státní
jetek v hodnotě 765 miliard Kčs. Při prů podnik založí akciovou společnost s jedi
měrné dividendě 10 - 15% získají občané nou akcií na základní kapitál 100.000 Kčs.
značný doplňkový příjem. Jiní kritikové Po zápisu do rejstříku se převede veškerý
upozorňují na závazky státu z odškodnění majetek státního podniku na společnost.
za rehabilitaci atd. a žádají, aby se místo Tím se přemaluje firma s účinkem, že ak
rozdávání téměř zdarma použily akcie pře ciová společnost ani její provozy již nepod
devším na úhradu těchto nároků, místo na léhají privatizaci. Ředitelé a jejich náměstci
vrhovaných obligací.
dále pracují na svých místech pod vedením
Účelem velké privatizace má být účast svých osvědčených známých z minister
soukromého kapitálu na správě akciových stva, které zastupuje stát jako vlastníka. Po
společností a omezení státního vlivu. Před dle názoru právníků jsou tyto převody ne
stava, jak drobní akcionáři ovlivní správní platné.
radu a celé vedení podniků, je však značně
Proti těmto záporným jevům vedou pří
nejasná. Podle určitých koncepcí pomohou znivci demokracie málo účinný boj na dvou
při řešení tohoto problému investiční fondy, frontách: legislativní a faktické. V parla
jejichž podíly koupí občané, kteří nechtějí mentě se však dřívější většina Občanského
nést rizika spojená s přímým vlastnictvím fóra rozpadla a projednávání proreformních
akcií. Tyto instituce pak budou zastupovat zákonů je stále obtížnější. Na úřadech
zájmy drobných akcionářů. Podle jiných ná a v podnicích mají staré kádry volné pole
zorů rozdělení akcií mezi všechny občany působnosti: neustále rotují z jednoho ve
je pouze prvním rozhozením kostek. Náku doucího místa na druhé a zachovávají svoje
py, prodeje a spekulace s těmito cennými pozice. Jednotlivý občan, zaměstnanec, vy
papíry brzy soustředí jejich větší množství šetřovatel je osamocen a chybí mu jakákoli
u kapitálově silných jednotlivců či skupin, organizovaná podpora. Když do Brna přije
které pak budou mít v akciových společnos de s. Mohorita, vítá ho v přeplněném nej
tech rozhodující vliv.
větším sále 1200 nadšených členů KSC.
Občanská demokratická strana však v témMafie pokračuje
že městě zaregistrovala teprve 400 zájemců
o členství.
Tisk stále referuje o pololegální či nele
gální činnosti bývalých mocných, kteří se
(Autor tohoto článku, Dr. Dušan Novák,
snaží udržet a využít svoje postavení. Mno CSc., je pracovníkem Mezinárodního poliho nejasností zůstává kolem známého agro- tólogického ústavu právnické fakulty Masa
kombinátu Slušovice. Toto gigantické druž rykovy university v Brně.)
stvo údajně založilo svou prosperitu na ne
II
legálních dovozech, které neproclilo, a vý
vozech, snad i tanků. Vyšetřovatel zlínské
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Vlastimil Radkovický

1.
Složitosti - svízelnosti?
Nezřídka jsem v posledních měsících za
slechl, že my, kteří nežijeme „doma“, ne
můžeme rozumět téměř ničemu, co se děje
v Československu. Když jsem uvedl, že
denně poslouchám vysílání čs. rozhlasu
a čtu často český i slovenský tisk, byl jsem
odbyt odpovědí, že to je málo, v Českoslo
vensku je situace příliš složitá. O složitosti
vůbec nepochybuji, tu jsem předvídal hned
v prvních týdnech po „sametové revoluci“,
což jsem vyjádřil už tehdy v obsáhlé úvaze
- a dostalo se mi za to také hodně spílání
pro nepodložený pesimismus. Události roku
a půl prokázaly, že můj pesimismus byl ve
lice mírný proti realitě dneška. Zejména
jsem nepředvídal národnostní rozpory.
Ihned jsem byl u tohoto konstatování upo
zorněn dvěma slovenskými občany, že
o žádné národnostní rozpory nešlo a nejde,
to jen česká strana vždy udělá bublinu do
světa z toho, když na Slovensku zakřičí ně
kde v ulici pár fanatiků. Překvapen touto
informací jsem se zeptal, cože to bylo za
akci v Ružomberku, nebo jak to bylo v Bra
tislavě s napadením presidenta Havla. V pr
vém případě to prý byla hrstka lidí a v Bratislavě Havel neměl lézt do rozváš
něného davu. Zajímal jsem se o to, čím byl
dav - a nebo ta „hrstka lidí“ v Ružomberku
- tak rozvášněn?
Chtěli a chtějí, aby bylo Slovensko rov
noprávné, aby mohlo o svých věcech samo
rozhodovat, aby nebylo kolonií!
Kolonií? Čí kolonií?
Čechů, Čechů přece! Ti to zařídili, aby se
na Slovensku vyráběly zbraně, a ti to také
teď zařídili, aby se zbraně přestaly vyrábět.
Havel se bojí vyrábět zbraně, ale co budou
dělat Slováci, to ho nezajímá. My si chceme
o svých věcech rozhodovat sami a ne jezdit
do Prahy o všechno prosit.
Ale to musí být přece otázka pro federál• ní vládu a národní vlády, to přece nemohou
být žádné prosebnické akce!
My ale máme s federací špatné zkušenos
ti, proto si dáme velký pozor na to, co fede
rální vládě případně svěříme!
Potom jsem ještě vyslechl, jak jsou Češi
prohnaní, když výtěžky z ropovodu zůstá
vají jen v české kase a o ropovod se vůbec
nestarají, vyslechl jsem i nářek na to, jak
Havel užuž posílal proti Slovákům tanky ano, bylo to v novinách! -, jak úspěšně si
vedou samostatné státy i menší nežli je Slo
vensko, proč by Slováci nemohli mít svoje
ministerstvo zahraničních věcí a také svoje
zastupitelské úřady, aby nedocházelo k dis
kriminaci slovenských zájmů, proč by se
prý federální vláda nemohla přestěhovat do
Bratislavy - to je přece maličkost! - a po
tom by se vidělo, atd.
Žasnul jsem, vždyť hovořím s lidmi, kteří
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jsou víc než dospělí, absolvovali vysokou
a nebo alespoň střední školu, jsou to odbor
níci ve svých profesích, žili a žijí - pokud
vím - normálním životem. Kam se poděly
základní schopnosti zvažovat nejzákladněj
ší fakta v nejzákladnějších souvislostech?
Rozhodl jsem se pokračovat v dalším
rozhovoru s úzkostlivou snahou držet sejen
nesporných a všeobecně známých skuteč
ností. Totalitní režim rád používal dobře
znějících slov, aniž byl jejich význam v pra
xi dodržován: vláda lidu, demokracie, soci
ální spravedlnost, blahobyt - i federace.
Proto nelze špatné zkušenosti z předchozích
let s federativnim uspořádáním státu brát ja
ko základ odporu proti skutečné federaci.
/ Ne, federace je špatná proto, že tam bu
dou zase převažovat Češi a budou opět Slo
vensko šidit!
Tak mají mít Slováci ve federální vládě
početní převahu? Jsou snad vlády stanove
ny jednou provždy, bez ohledu na to, jak
pracují, jaké programy si stanoví a jak je
plní?
Mamá snaha, Slovensko prý má specifi
ka, jež jsou pro Čechy zcela cizí a k nepo
chopení. A když se ve světě mluví o Česko
slovensku, v popředí jsou jen Češi, jako by
Slováci vůbec neexistovali. To je spravedl
nost?
Zkusil jsem to s průkaznou argumentací
historických - ale i nedávných všeobecně
známých - faktů: v podvědomí Evropanů
jsou čeští králové dlouhodobě zafixovaní,
monarchové slovenské národnosti - bohu
žel - neexistují v ekvivalentním množství
ani ve srovnatelném významu, to je dějinný
fakt, který nemá vazby na posledních pade
sát či sedmdesát let. V novějších dějinách
byl to např. Masaryk, který se zapsal do
podvědomí nejen Evropanů, ale i občanů
amerického kontinentu. Tam se také prosla
vil Čech Antonín Dvořák. Jsou tu další Če
ši, kteří svým umem dávali či dávají světu
vědět, že nějaký český národ vůbec existu
je: v malířství Alfons Mucha, v literatuře
Milan Kundera, Jaroslav Seifert, ve vědě
prof. Heyrovský (oba poslední jsou nositeli
Nobelovy ceny), ve filmu Miloš Forman, ve
sportu Martina Navrátilová, Ivan Lendl, Zá
pad zná i Karla Gotta, atd. atd. Proto mno
hým - i značně vzdělaným! - Evropanům
(o zámoří ani nemluvě) splývají pojmy Čes
koslovensko a Čechy v jeden významový
prvek. Nešlo a nejde ze strany Čechů o ně
jakou persekuci Slováků. Nebo snad ano?
Ano! Češi Slováky vždy utlačovali a ne
dovolili jim rozvíjet talenty, ani neposkytli
potřebný prostor pro uplatnění.
Marná snaha, žádné argumenty pro tako
vý dialog neexistují a nebo neobstojí. Jak je
tohle možné? Má to v historii obdobu? Má!
A nemusíme pracně hledat jen v dávné mi
nulosti. Německo třicátých let nebylo přece
stádem tupců - a přece převážná většina ná
roda nadšeně přijala ideologii velkého Vůd
ce. V SSSR nejen byla, ale stále ve veliké
míře setrvává obrovská národní - či spíše
svazová - hrdost, pro miliony občanů je

Svaz nejsilnější velmocí na světě, dokáže
zvládnout i pro ostatní země neřešitelné
úkoly, SSSR předhonil svět! Navzdory rea
litě rozpadávajícího se nesourodého slepen
ce násilně spojených národů, navzdory gulakům, hladomorům, politickým vraždám,
nesvobodě, navzdory všemu. Hrdost a sebe
vědomí přetrvávají, realita je odmítána, na
rušila by vžité klamné představy, nebylo by
„pro co žít“.
Hrdost a sebevědomí, stejně tak jako po
cit křivd, nevznikají v masovém měřítku
jen tak samy od sebe. ,Tátá velmoc“, tedy
tisk, posílen rozhlasem, filmem a hlavně
v posledních létech i televizí, dokáží zázra
ky. Zvláště když jsou ovládány profesioná
ly. Profesionály třeba ne vždy ve smyslu
kultury psaného či mluveného slova, ale
profesionály, kteří jsou mistry v odhadu co
a jak se má psát a říkat. Bez ohledu na vlast
ní názor, bez ohledu na dějinná, politická,
ekonomická i kulturní fakta! Bez ohledu na
morálku a etiku! Československo má tako
vých profesionálů opravdu dost. Nevím,
zda bylo někým zjištěno, kolik redaktorů
a autorů vzdělaných a působících (a hlavně
„vycvičených“) v totalitním režimu opusti
lo od revoluce svá místa v redakcích. Pro
odpověď se vnucuje argument: kým by asi
tylo tisícové týmy odborníků mohly být na
hrazeny? O to více zůstává oprávněnost po
dezření, že současné vědomí i podvědomí
občanů ČSFR je formováno těmito „přizpů
sobivými“, a nebojím se říci i těmi, kterým
jakékoliv těžkosti a rozpory v demokrati
začním procesu v ČSFR působí značné po
těšení. Odvážná tvrzení, zvláště když hrani
čí s obviňováním, je třeba prokázat - pokud
nemají dostat punc pomluvy. Průkazného
materiálu v písemné podobě existují celé
stohy: slovenský denní tisk. Domnívám se,
že průměrný občan v českých zemích nemá
a ani nemůže mít dostatečný přehled o ob
sahu tohoto tisku, proto jeho bezradnost
v odpovědi na otázku „co se děje na Sloven
sku?“ trvá a spíše se prohlubuje. Jak formu
je názory svých čtenářů slovenský tisk?
PRÁCA, 16.3.1991, Pražský separatizmus v akcii: „ ... Východisko je přitom len
jedno, ak má byť naozaj rozumné - Praha
musí zostúpiť z oblakov svojej neinformo
vanosti a predsudkov na pevnú zem slovenskej reality. ... Možno by sa potom prezi
dent dozvěděl, že zvrchovanosť ešte nezna
mená odtrhnutie sa ... “
Tedy Praha neví nic o Slovensku a žije
předsudky, president není schopen posoudit
význam slova „zvrchovanosť“!
PRÁCA, 15.3.1991, Oni, my a - oni:
„Prečo v Prahe až doteraz nezačuli hlas Slo
venske, opozície, ktorej postoje k zvrchovanosti a štátoprávnému usporiadaniu sa už
stali - i napriek ich primitivnemu spochybňovaniu - hlavným ťahom Slovenska? ...
Myslím si, že preto, lebo NECHCÚ! ... Nie,
nemienim kritizovať kolegov z televízie.
Nemá to vlastně ani zmysel. Musel by som
pokračovať smerom hoře a skončil by som
zrejme na federálnej vládě, připadne na

Hrade. Usiluj ú sa nás predviesť ako masový
živel poháňaný oportunisticko-národnosocialistickými vášňami vyúsťujúcími až do
fašizmu, pričom kdesi v pozadí sa skrývá
premiér odtrhnutý z reťáze a aj akási Matica
slovenská, šovinisticko-dekadentná organizácia hlásajúca bludy ... NECHCÚ. Lebo
pochopit pointu nie je hádám ťažké ani pre
českú, federálnu vládu, či parlamenty. Ibaže
by byl koniec pohodlia, bratského poručníčkovania, ekonomických výhod. A vymění
pán poddaného za partnera? Ukáže mu svo
je karty, podá ruku... Načo?!... A to všechno
v čase, ked’ si připomínáme výročie vzniku
Slovenského štátu, keď oni NECHCÚ
a MY MÁME VŠETKÉHO DOSŤ.“
SMĚNA NA NEDELU, 12.4.1991, Nerozumiem tomu!:
televiznych správ som
sa dozvěděl, že na poslanca FZ Stanislava
Pánisa podávajú trestné oznámenie za širenie fašizmu pre výrok: 14. marec 1939 je
nejslávnejším obdobím slovenských dějin.
Akú demokraciu vlastně máme? Keď som
nedávno čítal v novinách, že pred Bielym
domom vo Washingtone pochodovala jed
notka v neonacistických uniformách, nikdo
po nich nehádzal kamene, ani ich nerozháňal. Americká demokraciu nám kladů za
vzor...“
Tak to vidíš, čtenáři. „Oni“ nám dávají
americkou demokracii za vzor - a my si
nesmíme ani připomenout „nejslavnější ob
dobí slovenských dějin“! A čtenář lehce po
chopí, že „oni“ jsou v Praze, ve federální
vládě, na Hradě...
Tamtéž, 12.4.1991, Je na Hrade málo
Slovákov?: „ ... Nebolo by dobré, keby pán
prezident - hoci nechtiac - nepochopil Slo
vákov a ukřivdil im. Nedávno sa priznal, že
má pocit, akoby Slovákom přestával rozumieť. Obávám sa, že čím ďalej tým viac
to začína platit aj opačné: mnohí Slováci
prestávajú rozumieť prezidentovi a chápat
ho. Hrad preto jednoznačné potrebuje i slo
venských poradcov.“
Přiznal se! Přestává nám rozumět a kdoví, zda nám vůbec někdy rozuměl!
I od něho můžeme očekávat jen křivdy pokud si včas nevezme dostatek poradců ze
Slovenska!
Tamtéž, 12.4.1991, Režiséři: „ ... Prečo
sa nafukujú nepodstatnosti? Prečo drtivá
vacšina českej tlače vedie zúrivú protislovenskú kampaň? Už totiž dávno nejde o to,
nájsť so Slovákmi spoločnú reč, už sa nikto
- iba ak hlasy volajúce na púšti - nesnaží
o pochopenie, nieto o nápravu křivd. Roz
hoduje sa. A tak všetko - parlament, národ
ně rady, veřejná mienka, mienka sveta musí byť nastavené a připravené tak, aby
ten druhý, zahnaný do kúta, nemal iné, iba
jediné východisko. Tuhá, centralistická federacia. Jedna - priemyselná republika,
druhá - surovinový, polotovarový doplnok.
Konfederácia? To sa - vraj - nikde vo svete
neosvědčilo. A tak je to dóvod vyhnúť sa čo
len skúške. Bez argumentov, iba tak, šmahomruky...“
Slováci, pozor! Slovensko je téměř neofi

ciální kolonií Čechů a my k tomu teď, v de
mokracii, máme dát souhlas i do budouc
nosti? Češi jsou tak neústupní, že nechtějí
konfederaci ani zkusit! Vždyť by to byl ta
kový malý neškodný experiment, kterým by
ale Slovensko prokázalo, že se svět mýlí,
když přechod z formy federace ke konfede
raci považuje za krok zpět...
Stovky dalších podobných článků ve slo
venském tisku mají podobný obsah - a tedy
i cíl: ukázat, kdo je nepřítelem Slováků, kdo
jim nechce umožnit rovnoprávnost. Už jen
názvy dalších slovenských novinových
článků hodně napovídají: Bratrstvo alebo
partnerstvo?, Privel’a otazníkov, Jako vyzrát
na Slováky?, Předčasné volby?, atd. atd.
Tato propaganda vytvářela a vytváří
z Čechů prohnané lumpy a chytráky, kteří
chtějí ze Slovenska jen těžit a proto mu od
mítají právo na rovnoprávnost. Neschop
nost mas k hlubšímu zamyšlení a úvahám,
ještě umocněné politickou naivitou a znač
ným podílem předchozích deformací ve
většině - jinak normálně fungujících - moz
cích, podtrženy stoupající sociální nejisto
tou, byly perfektně využity, či spíše zneuži
ty. Jistá forma chaosu, zdražování, lidem
obtížně srozumitelné politické pře, velké
změny v zákonech s těžkou orientací
v nich, setrvávající staré mocenské pozice
zejména v malých městech a na venkově,
sílící nezaměstnanost a mnohé další těžkos
ti, dopadající den co den na hlavy těch, kteří
na to nejsou připraveni, ani nejsou zvyklí
vstřebávat takové množství život měnících
novot, vedou ve svém důsledku k přijetí lá
kavého vysvobozujícího programu: samo
statný stát - a hned bude lip! Ale když i ve
světě křičí, že samostatný stát by představo
val rizika, tak to tedy s Čechy zkusíme táh
nout dál - ale jen v takové formě, která nám
vyhovuje! A proto jen politici tuto linii hlá
sající a tvrdě prosazující, mají na Slovensku
důvěru a podporu mas. Vidina vysvobození
od tíživých ran dneška - s neschopností do
myslet podstatu těchto potíží! - dospívá až
ke zkratkovitosti myšlení a nesoudnosti
k argumentaci. Triumf vnucované a značně
přijaté demagogie: Slovensko chce federa
ci, ale musí mít přitom plnou pravomoc roz
hodovat o všech svých podstatných záleži
tostech jak v oblasti ekonomických refo
rem, v sociální péči, tak i v zahraničním ob
chodě a vztazích, financích, dopravě atd.
Co je nám do toho, že civilizovaný a demo
kratický svět tíhne k větším celkům a sjed
nocování! Co je nám do Jugoslávie a jejího
rozpadu! My máme své specifické problé
my - a my si je budeme řešit tak, jak my
uznáme za vhodné, my žádný diktát z Prahy
nepotřebujeme a nepřijmeme! Denně
a v mnohých variacích formuje mysl Slová
ků tato „argumentace“.
Mám Slovensko a Slováky rád. A vím,
proč. Mám dostatek osobních zkušeností.
Vždycky se mi jevili jako opravdovější,
pracovitější, méně záludní, otevřenější,
skromnější. O to více je mi líto, jak je těchto
jejich vlastností zneužíváno. Kým? Možná

i Čechy a Moravany, ale národnosti nejsou
rozhodující, protože jde především o cíle
kariéristických politiků, jejichž ambicióznost je pro řadového občana pečlivě utajena
obalem slov a častým prohlašováním toho,
jak to s národem myslí dobře. A sdělovací
prostředky - ať z důvodů škodolibé radosti
a nebo ze servilnosti - jim k tomu tak vy
datně pomáhají.
Tajemství, jak vidět lépe a dál, spočívá
ve schopnosti hodnotit objektivně fakta
v širších návaznostech a souvislostech. Pro
to je na místě otázka, komu nejvíce vyhovu
je hrozící rozpad republiky, ale i komu nej
více poslouží okradení emigrantů o jejich
majetek - aniž stát, tak hrdě se hlásící k hel
sinským dohodám a ústavním právům, při
hlédl např. k tak závažné skutečnosti, že
mnozí emigranti jsou občany ČSFR a do
chází tím k jejich diskriminaci - nerovnoprávnosti před zákonem. Stejně tak je třeba
se ptát, komu přináší užitek či radost „geniální“ obsazování „vhodnými či nevhodný
mi“ osobami čs. ambasád v Kanadě či v Ni
zozemí, jak o tom přináší příspěvky ’Poly
gon1. Řada otazníků je dlouhá. Má ale spo
lečného jmenovatele: něžnost či sametovost, s jakou je umožněno darebákům zís
kávat mocenské pozice - pokud je vůbec
kdy ztratili.
Na předchozí závěr velice úzce navazuje
druhý díl představení, který připravili po
slanci parlamentu prostřednictvím čs. tele
vize a rozhlasu svým voličům - i světu v druhé polovině kvěrna 1991 na téma PO
KRAČOVÁNÍ LUSTRACÍ. A opět mnoho
hodin padala slova pro i proti lustracím
i práci komise, velice silně a varovně zazní
val názor: Jen ať, proboha, někomu neublí
žíme, co by tomu řekl svět?! Ani po třetím
poslechu zvukového záznamu z jednání
parlamentu jsem se nemohl zbavit dojmu,
že jde o názory převážně kocourkovských
radních! Poslancům, kteří pár desítek hodin
předtím schválili závěry, že v Českosloven
sku od r. 1948 až do r. 1989 vládl nelegální
totalitní režim, dělá najednou potíže pocho
pit nejzákladnější princip, tedy to, že StB,
podobně jako nomenklatura schvalovaná
ÚV KSČ, byly výkonnou mocí zločineckého systému, tedy její členové přímo páchali
trestné činy či těmto činům vědomě pomá
hali. Justice loutkového „socialistického“
typu potom dílo StB zlegalizovala, nápravně-výchovná zařízení ukázněně a často vel
mi iniciativně dílo dovršila. Dnes vysocí
i nižší důstojníci StB si spokojeně žijí (čas
to z nemalých rezerv a velice často ve vi
lách po emigrantech!) - a parlamentdiskutuje hodiny a hodiny o tom, co je a co není
spravedlivé! Pikantní se jeví i poznatek, že
jen nepatrné procento poslanců • našlo bě
hem tří měsíců čas na návštěvu archivu, kde
měli k dokumentům StB volný přístup.
Proč by se tím zatěžovali, jejich názor je
přece ustálený i bez těchto znalostí! A ne
jen k problémům lustrací. Opravdoví profe
sionálové!
Nežijeme „doma“ a některým jevům asi
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opravdu nemůžeme rozumět. Ale ať si nikdo
nemyslí, že marky, dolary či franky, které
někdo více, jiný méně, zde dostáváme za
solidní práci, nám zatemnily mozek a od
izolovaly nás od cítění a ctění zákonnosti,
spravedlnosti a logiky. Proto budeme
i k „složitým“ jevům v ČSFR zaujímat svá
stanoviska.

2.
Problém s emigranty
V Československu probíhá druhá (nebo
snad třetí?) fáze ne revoluce, ale evoluce.
Změna za změnou, zákon za zákonem po
stupně naplňují demokratizační proces,
Československo se vrací do Evropy - a činí
to značně demonstrati vně, jak se lze pře
svědčit téměř v denních prohlášeních či
projevech současných politických předsta
vitelů, presidenta nevyjímaje. Všichni ob
čané ČSFR mohou být na tento propes hrdi,
pochopitelně kromě členů KSČ v bývalých
mocenských pozicích (pokud o mocenské
pozice vůbec přišli!). A ještě kromě jedné
skupiny občanů - čs. emigrantů.
Emigrant je pojem v ČSFR značně ne
ujasněný, protože významově širší obsah
tohoto pojmu vyžaduje znalosti a informa
ce, které zejména v čs. sdělovacích pro
středcích téměř chybějí. Zahrnuje emigran
ty jak z období nacistické okupace, tak po
únorovou vlnu, hlavně však utečence po
r. 1968, prakticky až do r. 1989.
Naprostá většina těchto osob zvolila od
chodem z Československa cestu přetrhání
rodinných, pracovních i přátelských vazeb,
ztrátu majetku, odhodlala se k novému těž
kému začátku v cizí zemi, musela se naučit
řeč této země, najít práci, bydlení, event,
zvýšit svou pracovní kvalifikaci nebo také
zvládnout novou profesi, zkrátka založit no
vou existenci. Pobyt v cizině byl pro někte
ré emigranty komplikovaný a náročný i ji
nak. Mnozí museli léta tajit své adresy a te
lefonní čísla, protože pomstychtivá ruka
StB a její síť v zahraničí měla i svoje
,;,emigranty“.
Jistě, odcházeli i takoví - a nebylo jich
málo -, kteří šli za realitou vysoké životní
úrovně s možností cestování, podnikání
a hlavně zbohatnutí. Přijeli na Západ s plat
ným cestovním pasem, doložkou i visem,
na hranicích riskovali jen případné odhalení
převážených dokladů či něco západní měny,
nikdo po nich ale nestřílel, nikdo je v cizině
nepronásledoval a neohrožoval. Přesto nej
méně 90% i těchto ekonomických uprchlí
ků v Československu něco ztratilo, absol
vovalo psychickou zátěž, nápor s vysokými
nároky na zkvalitnění znalostí, pracovních
i společenských návyků. A ne všichni se
stali úspěšnými podnikateli, milionáři. Ale
všichni - a někteří si to při své případné
apolitičnosti ani neuvědomovali! - svým
odchodem demonstrovali odpor proti ko
munistickému režimu. Jejich zájmy nemoh
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ly nalézt v tehdejším Československu pro
stor pro realizaci, neviděli a neměli osobní
perspektivy, protože čs. ekonomika i život
ní styl byly součástí utlačovatelského tota
litního režimu. Vše bylo odvozeno od
zhoubného světonázoru a deformované po
litiky, proto byl odchod i této skupiny ute
čenců činem politickým.
Pro množství emigrantů byl odchod
z vlasti jen předělem mezi formami boje
proti totalitnímu režimu, případně možností
pro začátek takového boje. Osudy i aktivity
významných osobností jsou známy: dr.
Steinbach, Pavel Tigrid, Josef Josten, Zdena
a Josef Škvorečtí, Sláva Volný, prof. Měš
ťan, ale i Waldemar Matuška a další a další.
Spolky, sdružení, redakce i vydavatelství se
staly baštami aktivního a účinného boje, na
němž se podílely tisíce a tisíce emigrantů.
Mnozí posílali důmyslnými kanály do
ČSSR západní a exilový tisk i nejrůznější
zvukové a obrazové záznamy. A když moh
lo později dojít k soukromým návštěvám
občanů z Československa k příbuzným
emigrantům, narušení lživé ideologie dosta
lo punc osobního poznání. Proto i apolitičtí
emigranti, jejichž cílem bylo hlavně po
chlubit se, jak dobře žijí a v jakém autě jez
dí, se stali - třela i nechtěně - spoluúčast
níky boje proti komunistickému režimu.
Význam emigračních vln a působení exi
lu se stalo nepřehlédnutelnou a významnou
složkou boje za odstranění komunistické
diktatury, rozhodně srovnatelnou s činností
Charty 77 a dalších disidentských organisací a akcí v Československu, protože se for
my boje navzájem účinně doplňovaly.
O všech těchto skutečnostech, představu
jících pro naprostou většinu emigrantů
mnoho práce a hlavně dlouhodobou psy
chickou zátěž a spousty útrap, má 99% sou
časného obyvatelstva ČSFR jen mlhavé
a zkreslené představy. Listopad 1989 zna
menal radostnou změnu, v níž mnozí doufa
li jen v nejzazším koutečku duše. Radost
nou i pro naprostou většinu emigrace.! Ra
dostnou do té doby, nežli emigranti poznali,
že jejich bývalá - a pro některé i současná
- vlast zařadila emigranty do kategorie osob
téměř nežádoucích a pro republiku v pod
statě obtížných! Úřední místa ČSFR převza
la z předchozího komunistického režimu
pro emigranty označení „devizový cizoze
mec“, aniž se namáhala rozlišit jednotlivé
kategorie emigrantů. Tento termín, vyjadřu
jící trvalý pobyt v cizině a druh měny, za
kterou tam občan pracuje, nepřihlíží k ob
čanství, ani k formě jeho nabytí a délce, ani
k hlediskům dalším. V jednom pytli se ocit
li ti, kterým bylo čs. občanství odebráno
(a poté se stali občany hostitelské země),
stejně tak ti, kteří se čs. občanství po urči
tých létech zřekli a za „úpravu vztahů“ ještě
zaplatili totalitnímu režimu v ČSSR sluš
nou sumičku v tvrdé měně, v tomtéž pytli
se ale ocitli i emigranti, kteří využili kdysi
možné formy dvojího občanství a jsou tedy
stále občany ČSFR. Jsou tam ale i ti emig
ranti, kteří nepřijali žádné jiné občanství

a jsou občany jen ČSFR! Byli na to - až
donedávna - značně hrdí, ovšem...
Občan ČSFR, emigrant žijící trvale v ci
zině (např. na základě asylového práva
a s asylantským „modrým“ pasem), se do
čkal od své osvobozené vlasti hned v úvodu
prvního „dárku“: pokud cestuje do ČSFR,
tedy do své vlasti, musí požádat o vstupní
visum a za toto visum také zaplatit! Ital,
Francouz, Angličan, Němec a další cizinci
visum do ČSFR nepotřebují.
Emigrant obvykle v Československu
před svým odchodem určitou dobu pracoval
- a tím také platil nemocenské a důchodové
pojištění. ČSFR tuto „maličkost“ vyřešila
geniálně: když se emigrant vrátí, vznikne
mu v dané lhůtě v ČSFR nárok na důchod.
Pokud tedy někdo nemá sílu (nebo zdraví či
věk) začínat znovu od základu budovat
svou existenci v současném chaotickém
Československu, nároky prostě ztrácí!
A opět bez přihlédnutí k tomu, zda jde
o bývalého nebo současného občana Česko
slovenska.
Zákonodárství ČSFR vytvořilo ze všech
emigrantů lidi bezúhonné. Ovšem jen papí
rově. Na neprávem zabavený majetek mají
nárok pouze ti, kteří se do ČSFR natrvalo
vrátí a přijmou čs. občanství. Ovšem emig
ranti, kteří čs. občanství mají - a dokonce
jen toto a žádné jiné -, ti jsou z nároků také
vyřazeni, protože ČSFR hledisko pobytu
nadřadila nad význam občanství! Jak vy
chytralá „právní“ diskriminace! Tím ČSFR
vytvořila dvě kategorie vlastních občanů,
kteří si před zákonem nejsou rovni! Na
vzdory ústavě a mnohým mezinárodním
úmluvám a smlouvám, k nimž se ČSFR
tak zvučně hlásí.
Každý jev má nejen své důsledky, ale
také příčiny. Proč ignorace práv emigrantů
mohla vzniknout, kdo se na ní podílel, kdo
ji obhajuje „technickými“ - ale i ideologic
kými! - příčinami, komu vyhovuje? Na to
je poměrně jednoduchá odpověď. Však se
také někteří „představitelé“ dokonce ani ne
tajili škodolibou radostí nad tím, jak těm
„zazobancům“, kteří by chtěli také nějaká
práva, „pěkně zatopili“! Něžnost a sametovost jim umožnila legálně potrestat podruhé
všechny uprchlíky, kteří jim tolik let „pili
krev“! Parlament hodiny a hodiny diskutuje
o tom, jak - a zda vůbec - potrestat aktivní
pracovníky a spolupracovníky zločinného
režimu, protože by se mohlo nedopatřením
někomu ublížit, v demokratickém vývoji by
mohl být někdo poškozen ve smyslu lid
ských práv! A vykonavatelé dřívější totalit
ní moci - a někteří i moci současné - dále
mohou bydlet ve vilách a domcích po emi
grantech, i ti „nejzasloužilejší“, kteří celý
život tak aktivně budovali socialismus i ve
věznicích a pracovních táborech, desetitisí
ce příslušníků StB a dalších mocenských
nomenklaturních pracovníků, ti si žijí bez
problémů a bez jediné „křivdy“. Jsou zřej
mě amnestováni nesmírně významnou po
lehčující okolností: mají trvalý pobyt
v ČSFR. Mají všechna práva, jejich zločiny

se utopily v něžnosti, která nemá s demo
kracií ovšem nic společného! Tím ČSFR
podtrhla - a myslím, že červeně - známý
poznatek, že demokracie bez zákonné
spravedlností pro všechny, není a nemů
že být demokracií!
Výrok pana ministra Klause začátkem
června v čs. rozhlase to emigrantům pěkně
objasnil: „... když tam někde žijí padesát let,
tak měli v USA zajistit také odpuštění dlu
hů pro ČSFR, jako to udělali Poláci...
a emigranti se mohou vrátit a o majetek žá
dat...“
Tak vida, emigranti z Československa
byli málo iniciativní! A zase s nimi šup do
jednoho pytle! Vy z Německa, Rakouska,
Švýcarska, Itálie, Beneluxu, Švédská, Fran
cie, Anglie a z dalších zemí západní Evro
py, ovšem i vy z Israele, Jihoafrické repub
liky a z Austrálie, jak to, že za padesát let
jste si nevytvořili pro budoucí ČSFR dosta
tečně silné pozice v USA??? Pan ministr
zapomněl dát čs. emigrantům za vinu to, že
Poláků je v emigraci nesrovnatelně víc,
nežli Čechoslováků. Zato ale nezakrývané
rozhořčeným hlasem podtrhl, že se emig
ranti mohou vrátit, čímž nejen jim, ale
i všem občanům v ČSFR dal jasně najevo
nespokojenost s tím, že emigranti reptají
a chtěli by také zpět ukradený majetek, ale
zpátky do Československa se jim - vychy
tralcům - nechce!
Tak, emigranti, pokud chcete dát prů
chod právu a nemíníte pana ministra zkla
mat a dále mu ničit nervy, urychleně opusť
te svá zaměstnání, přesvědčte či donuťte
k témuž i členy svých rodin (případně se
rychle rozveďte), dejte výpověď z bytu
a snažte se zbavit movitého majetku i za
zlomek jeho ceny (pokud nemůžete či ne
chcete byt nějaký rok platit jako skladiště),
investujte pár tisícovek do jízdenek a lete
nek, a už už ať jste v ČSFR! Nezapomeňte
si ale vzít s sebou všechny úspory, protože
pokud nechcete s rodinou spát nejméně půl
roku v čekárně na Masarykově nádraží, bu
dete nuceni investovat do hotelového uby
tování za ceny pro devizové cizozemce. Čas
si můžete krátit hledáním zaměstnání, určitě
se při tom dobře pobavíte, zvláště když má
te z ciziny profesi a praxi 25 let třeba jako
architekt, daňový poradce, redaktor či far
mář. A pokud jste v předdůchodovém věku,
bude to ještě veselejší! Nemocná manželka
v té době může obíhat lékárny a shánět na
léhavě potřebné nedostatkové léky (ale po
zor, musí sije jako devizová cizozemka za
platit, stejně jako lékaře!). Po půl roce po
vinného trvalého pobytu v ČSFR můžete
požádat stát o navrácení neprávem vám za
baveného majetku, např. domku. Při trošce
štěstí budou formality během dalšího půl
roku vyřízeny a po pár měsících soudních
tahanic s uživatelem vašeho domku vám
bude domek uvolněn. A máte vyhráno, do
mek je váš a je vám k dispozici! Lehce a la
cino si necháte přistěhovat bytové zařízení
z Pretorie a nebo jen z Francie, případně si
bytové zařízení a vybavení koupíte

v ČSFR. A už můžete ve své bývalé a opět
nynější vlasti spokojeně žít z úspor, s hřeji
vým pocitem, že se ČSFR v rámci demo
kratizačního procesu postarala o nápravu
předchozích křivd i ve vašem případě.
Vy nemáte na tyhle drobné změny ve
vašem životě statisícové úspory v dolarech
a nebo alespoň v markách? Ale ale, to jste
nějací divní emigranti, když nemůžete spl
nit tuhle malou podmínku.
Už je vám to konečně jasné? Tak dál
nerozčilujte čs. vládní a ústavní činitele, za
neprázdněné důležitějšími úkoly. Udělali
pro vás všechno, co chtěli, pardon, mohli.
Raději se snažte spřátelit s někým z Kon
gresu USA a nebo z Bílého domu, aby na
vás ta hanba z nicnedělání neulpěla navždy!

II

Radek Kučera

Pokuta:
tři plechovky piva
(Zpráva o zájezdu holandského pěvecké
ho sboru do Čech)
Ve dnech 8. -12. května tr. podnikl Winschoter Mannenkoor (Winschotenský muž
ský pěvecký sbor) koncertní zájezd do Čes
koslovenska, ke kterému jej pozval pěvecký
sbor „ Smetana-Slovanka “ z Kladna.
Winschotenský sbor se představil na kon
certech v Galerii v Kladně a v chrámu sv.
Mikuláše v Praze česky zpívanými díly Leo
še Janáčka a Bohuslava Martinů a dále
Orffovou „Carmina Burana“, recitovanou
česky za doprovodu klavíru, kytary a latin
sky zpívajícího sboru. Oba koncerty se ko
naly před naplněným hledištěm.
Členové holandského sboru podle vlast
ního vyjádření asi nikdy nezapomenou ani
na mimokoncertní program, který pro ně
kladenští přátelé připravili: hrad Křivoklát,
Koněpruské jeskyně, prohlídku Kladna,
Prahy, Hradčan. V chrámu sv. Víta vyslech
li přítomní turisté dvě Janáčkovy skladby,
které tam holandští pěvci (také česky) zazpí
vali.
Holandskou výpravu doprovázel holand
ský žurnalista, píšící o celém zájezdu repor
táž pro holandský tisk. Tento žurnalista, na
rozdíl od členů souboru, nebydlel v českých
rodinách, ale v hotelu Kladno. V restauraci
hotelu platil první večer číšníkovi za pivo
15 Kčs. Za stejné pivo od něho požadoval
stejný číšník druhý večer již 32 Kčs a k to
mu vstupné do lokálu, kam si Holanďan šel
pivo vypít. Nedokázal jsem holandskému
novináři vysvětlit tak rychlou inflaci a zdra
žení piva během 24 hodin o 17 Kčs + vstup
né (!!!).

Druhá příhoda je snad ještě trapnější.
Při pražském koncertu v chrámu sv. Miku
láše bylo nutné dopravit do chrámu večerní
oblečenípadesátičlenného sboru a elektric
ké piano, které bylo k vystoupení nutné
a které si Holanďané přivezli z Holandska.
Holandský autobus tedy zajel za chrám
a zaparkoval tak, aby neblokoval zadní
vchod a nikoho nerušil. Členové sboru
rychle vynesli do kostela své smokingy
i klavír a šofér chtěl odjet na parkoviště.
V tom okamžiku však k němu přišli tři pří
slušníci VB a žádali po něm pokutu za špat
né parkování za kostelem - 30 DM! Šofér
byl ochoten zaplatit proti potvrzení, které
potřeboval pro svého zaměstnavatele. Pří
slušníci VB mu odmítli toto potvrzení vydat
a nadále vyžadovali zaplacení pokuty
v markách. Šofér navrhl, aby s ním šli ke
kladenským hostitelům, kteří byli uvnitř
v kostele, kde by se celá záležitost vysvětli
la. Jakmile příslušníci uslyšeli o tom, že tu
mají Holanďané české přátele, přestali vy
žadovat zaplacení v markách, vyžádali si od
šoféra tři plechovky piva z ledničky autobu
su a rychle odešli.
Po skončení koncertu kolem 22. hodiny
musel opět holandský autobus přijet ke kos
telu k naložení šatů a klavíru. Jakmile za
stavil za kostelem, nějaký občan v civilu
přivolal policii a důrazně se dožadoval, aby
Holanďané zaplatili pokutu za špatné par
kování. Jeho hrubé udavačské jednání vzbu
dilo nevůli přítomných kladenských hostite
lů i údiv Holanďanů. Ti však museli zaplatit
500 Kčs pokuty k spokojenosti českého fízla.
V červnu přijedou Kladeňáci na oplátku
do Holandska. Všichni členové holandské
ho sboru se shodují v tom, že pro ně bude
těžké revanšovat se svým českým přátelům
za krásný pobyt v Čechách. Jsem si však
jistý, že zaparkuje-li český autobus nespráv
ně, zdejší policie rozhodně nebude po šofé
rovi chtít, aby zaplatil pokutu korunami ne
bo českým pivem.

Předplatné POLYGONU pro
čtenáře v Československu je

o 33% nižší.
Předplaťte svým příbuzným

a známým v Československu

>Polygon<. Náš časopis je doma
velice žádaný.
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Josef Koláček

Qui mange du Pape...
23. května přijíždí na nádvoří svátého
Damasa ve Vatikánu kolona aut s diploma
tickou značkou a vlaječka Bulharska nazna
čuje, že jde o vládní delegaci. Vede ji mi
nistr věd a kultury prof. Gheorghi Fotev;
v dosti početném doprovodu jsou i dva cír
kevní hodnostáři, metropolita z Vidinu Dometian a uniatský archimandrita Belověždov. Po navázání diplomatických styků me
zi Svatým stolcem a Bulharskem
(6.12.1990) by to nemělo vzbuzovat žádnou
mimořádnou pozornost, když ještě nadto
hlavním důvodem k cestě této delegace do
Říma jsou oslavy sv. Cyrila a Metoděje,
spolupatronů Evropy.
A přece jen se rozvířily vody novinářské
zvědavosti a dohadů. Bulharsko nelze od
dělit v povědomí veřejného mínění od aten
tátu na Jana Pavla II. Uvědomuje si to i no
vá vláda v Sofii a sám president Želu Želev
slíbil všemožnou spolupráci, aby se ‘koneč
ně odhalila plná pravda o té události“ (aten
tátu na papeže). Vedoucí >The Center for
Demokracy< Allen Weinstein z Washingto
nu, kde má sídlo toto středisko pro rozvoj
demokracie a demokratických institucí, se
ujal tohoto ‘šetření, jež má sloužit historii
a nemá mít žádný soudní dopad, protože
dosud žijí lidé, kteří hodně vědí o zákulisí
atentátu“. Při jeho návštěvě v Sofii 3. dubna
bulharská vláda slíbila plnou spolupráci při
vyšetřování, neboť, jak prohlásil pak na tis
kové konferenci ve Washingtonu bulharský
vyslanec Ognian Pišev, ‘Bulharsko chce tím
prokázat své nové pověřovací listiny jako
demokracie. Za bývalého komunistického
režimu byli jednotliví agenti tajné bezpeč
nosti školeni v Sovětském svazu a tím byli
napojeni na KGB. Po pádu komunistického
režimu došlo k formálnímu přerušení této
návaznosti a Bulharsko doufá, že v krátké
době očistí své bezpečnostní orgány od
osob, které si zadaly aktivní spoluprací
s KGB*.
Vedle něho sedící Allen Weinstein ne
hnul ani brvou při této optimistické předpo
vědi. Křehkému klíčku dobré vůle bulhar
ské vlády by mohl uškodit byť i lehounký
mrazík skepse. Proto se raději zaměřil na
mapování úkolu, před nímž stojí vyšetřující
komise. Bude složena z 15 osobností veřej
ného života, které nepracují v politice, a to
nejen ze Spojených států, nýbrž i z Francie,
Velké Britanie, Německa, Itálie, Holandska
a jiných západoevropských států: „V sou
časné době se jeví atentát na papeže jako
zahrada konspiračních teorií,“ poznamená
val Weinstein, „ale žádné nebude dávána
přednost. Je potěšitelné odhodlání bulhar
ského presidenta Že leva, nic nekrýt ‘stát
ním tajemstvím*, i kdyby šlo o důkazy
usvědčující bulharské agenty z účasti na
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atentátu.“ O roli sovětské KGB v tomto
spiknutí se Weinstein nedal vylákat k žádné
předpovědi, ani k odhadu, v jaké míře byla
zasvěcena do celé záležitosti.
Ostříleným novinářům na tiskové konfe
renci 5. dubna ve Washingtonu neušly dvě
závěrečné předpovědi Weinsteina, a to, že
‘mohou vyjít na světlo jiní agenti, kteří úzce
spolupracovali s KGB - a pak i závěrečný
odhad, že výsledky vyšetřování lze očeká
vat za šest měsíců, nejvýše za rok“.
Komise začala své práce 13. května 1991
- v den 10. výročí atentátu na svatopetrs
kém náměstí v Římě.
Téhož dne pronášel Svatý Otec ve Fatimě
slova synovské důvěry k Matce Boží: „Tys,
Maria, ukázala, že jsi Matkou... Matkou ná
rodů, pro neočekávané změny, které vrátily
důvěru národům, jež byly příliš dlouho utla
čovány a poníženy. Matkou života, protože
jsi nás doprovázela mnoha znameními
a chránila před zlem a mocí smrti. Mou
Matkou odedávna, a zvláště když jsem ono
ho 13. května 1981 pocítil vedle sebe Tvou
blízkost, jak jsi mi spěchala na pomoc...“
Bylo právě 17.17 hod. Svatopetrské ná
městí bylo naplněno poutníky, kteří přišli
na generální audienci. Jan Pavel II. objížděl
v uličce mezi sedadly, aby mohl pozdravit
co nejvíce poutníků. Právě vrátil jednomu
otci do náruče malé děvčátko, které předtím
požehnal a políbil. Vtom zazněly čtyři vý
střely z pistole. Dva náboje ho zasáhly. Je
den mu zranil ukazováček levé ruky, prole
těl podbřiškem s ničivým účinkem, zasáhl
křížovou kost a zůstal ležet v bílém jeepu
u nohou papežova osobního tajemníka
monsignora Dziwisze, který seděl za ním.
Druhý náboj jen zavadil o pravý loket a po
ranil kůži, zato pak zranil ještě další dvě
ženy, jež vztahovaly paže, aby Svatému Ot
ci stiskly ruku.
Nelekli se jen holubi, kteří splašeně
vzlétli z dlažby náměstí hned při prvním
výstřelu, neustrnuly jen tisíce mužů a žen,
účastníků generální audience, všem nám
v Římě a snad i po celém světě přejel po
zádech mráz zděšením, že se mohl najít člo
věk či více lidí, jejichž nenávist dokázala
zamířit smrtící zbraň na osobu, která byla
lidstvu symbolem bratrství, svornosti, soli
darity. Nejvíce udivený v těch chvílích byl
však pachatel atentátu Mehmet Alí Agča,
231etý terorista, >šedý vlk<. Jak se to mohlo
stát, že jeho oběť zůstala naživu?
Po svém odsouzení k doživotnímu žaláři
si pak v tichu zvlášť izolované cely lámal
hlavu otázkami, proč se nepodařil atentát
připravovaný do nejmenších podrobností
a provedený s profesionální dokonalostí. Ta
bílá postava, kterou smrtelně nezasáhl, se
neustále propalovala do jeho svědomí. Za
dva a půl roku, 27.12.1983, ho Svatý Otec
přišel navštívit do vězeňské cely. Odpustil
mu hned, jak se probral z narkózy na ope
račním sále universitní nemocnice Gemelli.
My slyšeli jeho slova z pásku při krátkém,
namáhavě pronášeném proslovu před neděl
ní modlitbou Anděl Páně. Při té vánoční

návštěvě chtěl Alí Agču obdarovat svými
slovy odpuštění. Ze sevřených rtů >šedého
vlka< se však vydralo: „Proč nejsi mrtev?
Vím zcela jistě, že jsem dobře mířil, že stře
la byla skutečně smrtící... Jak je to možné,
žes zůstal naživu?“
„Protože jsi nepočítal s mocí P. Marie
Fatimské,“ šeptal mu do ucha Svatý Otec
při onom rozhovoru, který byl spíše zpově
dí. Protože v italštině použil výrazu ‘Ma
donna di Fatima“, turecký vrah se naivně
ptal: „A co je to vlastně ta Fatima?“ Otázka
je snad i pochopitelná, protože pro vyzna
vače islámu >Fatima< je jméno dcery proro
ka Mohameda. Petrův nástupce mu tedy
krátce vyložil, že před 64 léty, 13. května
1917, se Panna Maria zjevila malým pastý
řům Lucii, Františkovi a Hyacintě na Cova
da Iri, nedaleko zapadlé vesnice Fatimy, asi
125km severně od Lisabonu.
Mehmet Alí Agča se však nemohl dostat
ze začarovaného kruhu svých ‘proč? *. Po
řád nemohl uvěřit, že by devítimilimetrový
náboj, vypálený ze vzdálenosti pouhých
čtyř metrů, nezasáhl žádný důležitý orgán.
Francouzský akademik a papežův přítel
André Frossard napsal později ve své knize:
„Fakt, že onen výstřel nezpůsobil smrtelná
zranění v tak složité části těla, lze vysvětlit
jen tím, že náboj proletěl velmi nepravděpo
dobnou drahou.“ A tajemník Dziwisz do
kládal: „Proletěl jen několik milimetrů od
hlavní tepny. Kdyby ji byl zasáhl, byl Svatý
Otec na místě mrtev. Nezasáhl však ani pá
teř, ani jiný životně důležitý orgán. Chirurg
pak vyprávěl Frossardovi, co viděl na ope
račním sále: tři litry krve v břiše, na několi
ka místech poraněné tenké střevo (55 cm
museli odoperovat), vážně poraněné tlusté
střevo a v několika bodech natržené okruží
- ale životně důležitých orgánů se kulka jen
lehce dotkla, okolní nervová střediska tím
neutrpěla. Pro mne to bylo něco zcela pře
kvapujícího.“
Velmi nepravděpodobná dráha střely
a překvapivě malé následky. Lékaři si vy
měňovali udivené pohledy, na úsměv v tom
napětí neměli sil. Svatému Otci to však bylo
jasné, sotva se pět a půl hodiny po operaci
probral z narkózy. Dost často pak opakoval:
Vděčím za svůj život jedině Panně Marii
Fatimské... Jedna ruka náboj vystřelila, ale
jiná ruka řídila jeho dráhu. Během sedmdesátisedmi dnů rekonvalescence na římské
klinice Gemelli stále o tom přemýšlel. Dal
si přinést do nemocnice dokumentaci o šesti
zjeveních P. Marie ve Fatimě, od 13. května
do 13. října 1917.
Zatímco Alí Agča hloubal nad znovu
a znovu se vynořujícími ‘proč? *, jeho oběť
nacházela něco víc, než náhodnou shodu
okolností. P. Maria předpověděla 13.7.1917
malým pastýřům, že Svatý Otec bude mno
ho trpět. A Hyacinta už před 64 léty vyprá
věla, že viděla ‘na svatopetrském náměstí
bílou postavu zbrocenou krví*.
Až příliš se to podobá předpovědi stigmatisovaného kapucína z Pietralciny P. Pia.
Když ho v roce 1946 navštívil mladý pol

ský kněz Karol Wojtyla, který si dělal dok
torát z teologie v Římě, řekl prý mu bez
obalu: „Vidím tě v karmínovém taláru bis
kupa, i v kardinálské červeni...“, pak po
dlouhé pomlce - „vidím na tvém bílém ta
láru krev.“ Tyto podrobnosti prozradili jeho
spolužáci, kterým to jednou vyprávěl pro
zasmání, krátce po volbě polského profeso
ra teologie a krakovského kardinála Karola
Wojtyly na Petrův stolec. Sám jsem si tehdy
říkal, že jsou to běžné novinářské kachny.
Za necelá tři léta mi zatmulo.
Vykládal jsem u stolu našim řádovým
historikům politické vtipy. Došlo i na ten
hle: Gentaj KSSS Brežněv svolal všechny
sovětské akademiky a požadoval po nich,
aby zrušili časová pásma na zeměkouli a za
vedli jednotný, ovšemže moskevský čas.
Začali mu vysvětlovat, že země se otáčí ko
lem své osy a kolem slunce a že to nejde.
Náramně se rozčiloval, jací že jsou to vědci,
když nedokážou splnit stranický úkol. A te
prve uondán nekončící diskusí gentaj Leo
nid prozradil důvod svého požadavku:
„Představte si, soudruzi, poslali jsme půl
hodiny po atentátu na papeže soustrastný
telegram, v němž jsme odsoudili takový
barbarský čin mezinárodní reakce, a on při
šel do Vatikánu skoro hodinu před atentá
tem! !! To by se nám při jednotném moskev
ském času nemohlo stát!“
Jeden ze spolustolujících poznamenal la
konicky: „Qui mange du Pape, meurt du
Pape“ (= kdo pojídá papeže, umře kvůli to
mu) a dodal: „Schiaffo di Anagni.“ - Musel
jsem zalovit ve své paměti: 7. září 1303
Scizrra della Colonna, vyslaný s najatými
žoldnéři francouzským králem Filipem
Sličným, udeří pěstí všemi obránci opuště
ného papeže Bonifáce VIII. Ustrnutí nad
takovou zpupností bylo tak veliké, že Dante
věnuje té události místo v Božské komedii,
v XX. zpěvu Očistce. - Také jsem se na
gymnasiu rád blýsknul nějakým tím datem
v hodinách dějepisu, ale při datech našeho
>chodícího naučného slovníku*, jak přezdí
váme dobrému P. Mariovi, jsem se div ne
ohlížel, jako by někde suše praskaly jiskry,
jako při krátkém spojení.
Leonid Brežněv zemřel náhle 10. 11.
1981, šest měsíců po atentátu.
Jurij Andropov, dosavadní šéf KGB, byl
sice zvolen 12.11.1981, ale už hodně ne
mocný a 9.2.1984 umírá na selhání ledvin.
Nemyslíte, carisime pater, že moudrost
onoho francouzského rčení „qui mange du
Pape, meurt du Pape“ vnáší do té temné
historie více světla než sáhodlouhé politické
komentáře nebo i soudní vyšetřování?
A byl velmi skeptický vůči tvrzení bul
harského presidenta Želeva, že by se dala
odhalit plná pravda o té události.
Vy ne?
(Květen 1991)
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Ota Ulč

nutými v klopě. Připomněl jsem si loňské
předvolební doporučení o třešničkách a je
jich čísle deset: ‘Desítka se nevolí, ale ko
První máj 1991
pe'.
Studuji tváře nositelů červeného ovoce.
v Olomouci
Hovězí funkcionářské ksichty - ale ne vý
lučně. Vyskytovali se tam i tvorové napros
to normálního přijatelného vzhledu a pohy
Tentokrát jsem se rozhodl strávit svou bů, neodpovídající normě ‘lidí zvláštního
dlouhodobou akademickou dovolenou niko typu', jak se mnohá desetiletí sami charak
liv v exotických končinách, ale v rodné zemi terizovali a svou náramnou výlučnost
a s dočasným působením na olomoucké v mnoha podobách prosazovali. Též něco
>Univerzitě Palackého<. Zde mě pak zastihl mládeže tu jukalo a děcka s balónky poska
mezinárodní svátek pracujících, k poctě kovala.
někdejších dělníků v USA, kde se ale v ten
Nikde ani jeden srp s kladivem, žádná
den nic neoslovuje, nikdo nehřímá a nepo- rudá hvězda na vratech, bez plakátů, por
trétů, transparentů s bojovnými slovy o zář
choduje.
Málo se letos pochodovalo v Moskvě a ji ných zítřcích, zkrátka - měřidly bolševický
ných významných místech bývalého tábora mi: úhor, úplná bída.
míru a socialismu. V Praze pršelo, v Olo
Vešel jsem bez pozastavení podél kasičky
mouci krásně slunečná. Na nádraží jsem pro dobrovolné vstupné. První místnost
měl sraz s dvěma bývalými letci, jeden při vpravo: dětský koutek, na televizní obrazov
jel vlakem z Prahy, druhý z Austrálie, jiným ce se zrovna proháněl Mickey Mouse. V ha
ovšem dopravním prostředkem. Mínili jsme le zvětšeniny stranického tisku z minulých
prodebatovat některá obludná úskalí reha dob. Nasazuji si brýle a hledám data. Ejhle,
bilitací, ale napřed tedy do průvodu, či po ani jedna ukázka z let padesátých.
dívat se, zda nějaký bude.
Za párky a limonádami taneční sál. Hu
Nebyl. Rovněž se nekonala korunovace dební skupina, sympaticky vyhlížející band
krále majálesu, jímž podle plakátů s velký mládeže, průměrný věk odhaduji na devate
mi modrými písmeny měl být neméně mo náct a půl. Na parketu probíhala taneční
drooký mladistvý dr. Sládek, za komunistů soutěž, jak jsem původně odhadoval. Jenže
pracovník cenzury, od sametového listopa všeho všudy to byly páry jen dva, takže ani
du tribun, prezentující se politicky doprava ne soutěž, ale ukázkové předcvičování a do
od Džinchischána, za návštěvy prezidenta správné nálady uvádění. Jeden pár oděný
Bushe v Praze na kandelábr lezoucí s kři pro novoroční ples ve vídeňské opeře, druhý
kem, že on (Sládek) by měl sedět na Hrad pár v růžovém, jako ten historický tank na
čanech jako prezident - též posílající udání Smíchově, a slečně téměř chyběla sukénka.
do Bílého domu na rozhlasovou stanici Svo Roztáčeli se jedna radost. Muzika - léta
bodná Evropa, že to je komunistický podnik. pozdní čtyřicátá až raně padesátá, tedy od
’Nositel vyznamenání za příkladnou práci Glenna Millera po Elvise Preysleye, doba
v oboru informatiky', jak recesistický pla počátků zářného budování a též méně již
kát oznamoval, se tedy nedostavil, ale i bez optimistického věšení významných stranic
něho bylo v hanácké metropoli veselo. Na kých představitelů.
náměstích muzikantské skupinky, Romové
Posazení soudruzi sledovali tyto nebudoveselící se v hotelu Morava, u radnice mlá vatelské zvuky s kyselým předstíráním sou
dež zpívala písničky Suchého a Šlitra. Po hlasu.
tkal jsem slečnu, od blond hlavičky až po
Pak ale na to muzikanti šlápli aspoň čás
paty zabalenou v americké vlajce, hvězdy tečně po našem - lidově - ‘Kdyby to naši
na ňadrech, pruhy na zadečku. Poněvadž věděli, kam já chodím v neděli', růžová
nebyla dostatečně lepá, odolal jsem opráv slečna bez sukně se roztočila a nostalgici
něnému patriotickému nutkání ji obejmout.
dob se rozbouřili. Potlesk, potlesk, onen
skandovaný, jásání, hurá, jako na dávných
* * *
totalitních jednomyslných shromážděních,
věru bolševické oživení v sále.
Co by to ale bylo za první máj bez komu
Ze sálu jsem se urychleně vzdálil do pro
nistů? Sel jsem je hledat a našel v závodním storu s ideovým nábojem. Seděl tam sou
továrním klubu vedle zimního stadiónu. druh s petičními listinami, s odkazem na
Symbolika případná, nezbývá jim nic než právo, jehož neexistence v dobějejich vlád
přezimovat, udeřila na ně doba ledová, nutí jim nijak nevadila. Přistoupil jsem,
doufejme, že napořád.
abych se seznámil s causou. Chtěli podpis
Vidím dlouhou frontu - tedy úkaz v ze protestu proti pozemkovému zákonu, se zdů
mích někdejšího budování vědeckého socia razněním, že soukromé zemědělství v Ně
lismu nadále nijak neobvyklý. Dychtivci se mecku a jinde v Evropě hyne a proto pryč
tu tentokrát seřadili k nákupu nafukovacích od něčeho takového.
balónků, převážně růžových. Další tedy
Pomalu čtu text a soudruh mi podává pe
symbolika k produmání.
ro k podpisu.
Zbývalo mi pár obrázků v kameře, tedy
„Jenže já to nemohu podepsat, “povídám
fotografuji výjev, výjevy. U vchodu totiž stá a vysvětluji, že nejsem československý ob
lo pár pánů s papírovými višněmi, připích čan.
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„ To je ale chyba, “ vyjádřil se.
„Já si nemyslím,“ oponoval jsem a asi
jako pokoutný prodavač pornografických
obrázků někde v Orientu jsem pomalu vytá
hl cosi modrého, na černi velkými písmeny
PASSPORT. Ovšem, to by mohlo býťtřeba
z Albánie. Pod tím znak s jakousi orlicí také by mohla být albánská. Dále posunuji,
a ejhle - UNITED STATES OF AMERICA.
Funkcionář přečetl i bez brýlí a zmohl se
k realistickému: „No jo, to teda chyba ne
ní “
„Tak vidíte,“ souhlasil jsem a šel ke
Stánku s tiskovinami. HALÓ NOVINY,
„sváteční vydání k 1. květnu. Od června to
bude náš nový deník!“, nadšeně oznamova
la soudružka a poskytovala informaci, kde
a jak přes PNS objednat.
„ To já si nemusím psát - budu si pama
tovat, “ ujistil jsem ji.
Čtyři koruny mě stála NAŠE PRAVDA,
prvomájová, dvojnásobného rozsahu. Měli
tam ještě jinačí věci. Básně Miroslava Flo
riána (prolistoval jsem, ale nepostřehl tam
onu poému polistopadovou, že my, soudru
zi, se nemáme za co stydět), brožuru o Julkovi Fučíkovi a skutečné pravdě. Prodávali
též maličké rudé hvězdičky a poněkud větší
partajní odznaky.
To jsem se tedy neodvážil. Ale koupil
jsem za tři koruny čtvereček s dvěma třešně
mi do klopy.
* * *
Z dosahu a doslechu lidí zvláštního typu
jsem se pustil do louskání stranické tiskovi
ny HALÓ NOVINY. Na prvnístraněfederální vládě vzkazují svou nevoli občané, ozna
čení věkem a povoláním (dvaapadesátiletá,
tč. nezaměstnaná, čtyřiašedesátiletý dů
chodce), ale anijeden jménem. Klub ’Odkaz
Julia Fučíka ‘ pořádá kulturní večer, z nové
knihy M. Floriana recituje autor a též Jiři
na Švorcová - tedy aby balzám pro zvlášť
skalní věrné. Obrázek ze shromáždění 15
tisíc soudruhů z partajního mítinku, pořá
daného v Praze. K tomu slova ’Šance všem
schopným ‘. Patrně všeho schopným.
A pak tedy k podupávání demokracie.
Zpravidla chytrý Miloslav Ransdorfv 'Ana
tomii parlamentu ‘ tento parlament a ČNR
charakterizuje jako ’nejlépe informačně od
stíněné prostory“, dosud mi nedošlo, co mí
nil sdělit.
Ostatní sdělil zřetelně: ‘Jsme svědky tri
umfu Fojtíkova ducha i po jeho svržení“,
Fojtík tedy v Lidovkách. Přijetím restituční
ho zákona je parlament tvůrcem křivd.
Dnešní stranická linie, vyjádřená na prv
ní straně předsedou Jiřím Svobodou: Po
úvodu o ryzí lásce (nikoliv tedy již o ryzí
třídní nenávisti) vyjádřena ’obava o osud
společné touhy po demokracii“. Též nevíra
v prosperitu kapitalismu minulého století,
’jak je popsal Emil Zola“ (neznám nikoho,
kdo by v něco takového věřil), načež pak
dost protichůdně připouští, že kapitalismus,
Marxem a Engelsem tak jasnozřivě popsa
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ný, prakticky neexistuje. Jasnozřivě tedy
klasici popsali cosi neexistujícího.
Z toho všeho se vyklubává zřetelnější
scénář. Tak za prvé, většina soudruhů vždy
byla důslednými demokraty, a to i po nor
malizačních čistkách v roce 1970.
Za druhé, nebýt reformních pokusů těch
to soudruhů, nebylo by došlo k listopadu
1989 - takže tady vidíte, kdo má ty oprav
dové zásluhy (’Byly zdravé síly i uvnitř sta
rých struktur“, objevuje též vědec Jaromír
Sedlák a řadí se k nim, s přiznáním svých
’omylů mládí“).
Za třetí, přivítali jsme změny po 17. listo
padu, jenže ta revoluce byla zrazena. Byla
ukradena, jak studenti vyjádřili. Je tu teď
nová totalita, takže
za čtvrté a poslední, byli jsme to vždy, my,
kdo nejdůsledněji prosazovali demokracii
a činíme tak logicky i dnes, proti ústavnímu
převratu ve vlastnických vztazích, povýše
necké technokracii, též v ’hazardní hře
s rozdmýcháváním averzí proti národnost
nímu cítění“ obviňovat Mečiara z totalit
ních úmyslů jen proto, že se brání restaura
ci kapitalismu.
Ještě řízněji se vyjadřovala NAŠE PRAV
DA (>Noviny komunistů otevřené celé levi
ed). Téměř celá stránka věnována velechvále Ivana Svitáka, ideologického barda,
dnes patrně nejpotentnějšího zdroje inspi
race Jakešových pohrobků, čili: jak svět od
plácí. Oslava jeho počínání a zatracování
nového establišmentu, který si ho troufl
ignorovat.
Dále přituhuje. V pojednání o ’Sameto
vém temnu“ jakýsi Jaroslav Sýkora, možná,
Že Jaroslav Kojzar, proklíná novou dobu
pro údajný převrat k >jeskynnímu kapitalismu< (nikoliv tedy vzor socialistických zemljanek), též k >neandrtálskému kapitalismu^
pak navíc 'vzhůru - do feudalismu', a už
létajífacky mnoha směry - kolaboranti, fa
šisté, uhlobaroni, Klaus moderní Koniáš
naší kultury, teprve teď prožíváme Biafru
ducha, 'na mrtvolu československé ekono
miky jako sup číhá spekulativní kapitál“,
nejhorší od Bílé hory, 'dostaneme se do ci
zího područí“. Podstatou krize na Slovens
ku, znovu se opakuje, není nacionalismus,
ale odpor proti obnově kapitalismu - 'ně
kteří servilové by raději žili ve společném
státě s Němci, než se Slováky“. A ta dema
gogie o 40 letech totality a devastace, vždyť
za komunistů kultura se rozvíjela, jak doka
zují i četné mezinárodní úspěchy - docílené
zřejmě stranickou inspirací Fojtíků
a Bďaků, nikoliv vzdor jejich diktátům.
„Politika zbídačování lidí, výprodeje ná
rodního majetku, devastace kultury a iden
tity našich národů ", tak zní ortel bolševiků
dnešních dní. Mít tu možnost, rozpárali by
nás na kusy. Jak krvelačně nesmiřitelně nesametově by si počínali, naskytnout se jim
zase šance. Sluší se pak v této souvislosti
připomenout varování moudrého myslitele,
že ti, kteří se z dějin nepoučili, jsou odsou
zeni si je zopakovat.

Pavel Tichý

Apel na svědomí
Evropy
Mezinárodní cenu císaře Karla Velikého
za zásluhy o evropskou jednotu, udělova
nou tradičně v Korunovačním sále cášské
radnice, si letos odnesl president Václav
Havel. Německá jury tak poprvé zařadila čs.
státníka po bok velkých Evropanů Chur
chilla, Adenauera, Spaaka a Schumanna.
Nejvyšší evropské vyznamenání bylo spiso
vateli, disidentu a politickému vězni vý
slovně propůjčeno jako výraz uznání jeho
humanistických myšlenek a činů, jeho „po
kusu žít v pravdě“. Bez ohledu na mnohé
malodušné spory v ČSFR vidí demokratic
ká Evropa v Havlovi symbol svobody, mo
rální integrity a obnovy univerzálních lid
ských hodnot. V tomto smyslu se Havel jeví
jako přímý pokračovatel Masaryka.
Prestižní cena západoněmeckého pohra
ničního města Cáchy (Aachen) je od r. 1951
každoročně udělována v den Kristova nane
bevstoupení na počest íránského krále Kar
la, kterého papež Leo m. roku 800 koruno
val v Římě na císaře obnovené západořímské říše. Karel Veliký založil první stát ce
loevropského významu. Jádro tehdejší křes
ťanské říše Franků tvořila území dnešní
Francie, Beneluxu a středního Německa. Za
Karla a jeho nástupců v dynastii Karlovců
se součástí říše stalo také severní Španěl
sko, Bavorsko, severní Německo (Dolní
Sasko), severní a střední Itálie. Přidruženou
částí císařství byly tzv. hraniční marky Ra
kousko, slovanské Bodricko a Srbsko, Slo
vinsko, Chorvatsko a Maďarsko (Panonie
a Avarsko).
Země Čechů, Moravanů a Slováků se tě
šily určité nezávislosti na íránské říši, mu
sely ale odvádět roční tribut v podobě peněz
a dobytka. Sídelním městem císaře byly Cá
chy, korunovačním městem byl Řím, stře
disko papežského státu. Osvícená, dobře
spravovaná a mnohonárodní íránská říše je
dnes, po staletích národnostních sporů a kr
vavých válek, jakousi kmotrou Evropského
společenství a budoucích Spojených států
evropských.
Předání Karlovy medajle na zlatém řetě
zu první osobnosti z býv. satelitních zemí
bylo neobyčejnou událostí. Členové poroty
přiřkli Havlovi cenu jednohlasně. Podle je
jich vyjádření Havel „symbolizuje naději
a dorozumění v Evropě“, protože se mu
v těžkých podmínkách diktatury podařilo
„rehabilitovat hodnoty, platné pro celý svět
- odpovědnost, lásku, důstojnost a solidari
tu“.
Slavnostní akt se odehrál v rekordním
rámci. Tolik prominentů najednou Cáchy

ještě nezažily. Vedle 1100 čestných hostů
byl přítomen neobvykle vysoký počet 13
nositelů Karlovy ceny, mezi nimi býv. brit
ský premiér E. Heath, španělský král Juan
Carlos, lucemburský velko vévoda Jean,
býv. německý president K. Carstens, spol
kový kancléř H. Kohl, předsedkyně Evrop
ského parlamentu S. Veilová a novinář
P. Scholl-Latour.
Do sálu se také dostavila politická špička
Německa v čele s presidentem Weizsäckerem,
předsedkyní
bundestagu
Síissmuthovou, generálním tajemníkem
NATO Wömerem, severorýnským minis
terským předsedou Rauem a ministry spol
kové vlády. Evropské vlády byly zastoupe
ny svými ministry a vyslanci. Početnou čs.
delegaci tvořili mj. oba předsedové republi
kových vlád Petr Pithart a Ján Čamogurský,
kancléř K. Schwarzenberg, velvyslanec
v Bonnu J. Gruša, pražský arcibiskup
M. Vlk aj.

Laudatio pronesl francouzský president
a nositel Karlovy ceny F. Mitterrand. Ve
své řeči se ani on nebál použít velkých slov:
,Havel je muž odvahy, příkladem boje za
svobodu své země. Jako nikdo jiný ztěles
ňuje moc bezmocných. Svými dramaty a fi
losofickými eseji zapůsobil na celou Evro
pu. Nám všem pomohl pochopit naši dobu.
Dokázal, že slova mají moc, slova jednání
a činů. V jeho osobě vzdáváme čest také
Janu Palachoví, Janu Patočkovi a všem těm,
kteří s ním společně pracovali a bojovali.“
V parafrázi Masarykova výroku (Nebát se
a nekrást) francouzský státník zdůraznil, že
s Havlem je každý, kdo „se nebojí a nelže“.
Mitterrand apostrofo val Havla jako
„čestného občana nové Evropy“ a vyzdvihl
skutečnost, že Západ si velmi váží takových
symbolů, jako je heslo >Pravda vítězí< na
standartě, která opět vlaje nad svobodným
Hradem a pravdomluvným presidentem.
Šéf francouzského státu vyjádřil obdiv nad
tím, že se Havel nerozpakuje vyslovit tvrdé
a nepříjemné pravdy ani ve vztahu k sou
časným problémům země, ani k chybám
minulosti Připomněl, že Havel se svého ča
su z vězení obrátil kritickými slovy také na
adresu Západu, když varoval před výstřelky
materialismu a bezduchosti v konzumní
společnosti. Havlovy výroky „Naučili jsme
se něco jiného říkat a něco jiného myslet;
máme sice svobodu, ale ještě ne reflexy
svobody“, namířené původně do vlastních
řad, platí všude na světě.
Mitterrand dále konstatoval, že Evropa
dnes opět našla společné hodnoty, na kte
rých spočívá, a potvrdil Havlovu tezi o nut
nosti „vybudovat Evropu jednoty v různos
ti“. V závěru podpořil Havlův návrh na zří
zení zvláštní konference evropských států
a USA, Kanady a Sovětského svazu, jež by
řešila naléhavé úkoly na hospodářském
a kulturním poli mimo rámec dosavadních
organizací a konferencí.
V krátké odpovědi vyslovil oslavenec

naději, že se Evropa, po padesát let rozpol
cená, znovu spojí v míru a spolupráci. V té
to souvislosti Havel připomněl Churchillův
památný výrok z roku 1955 při předání Kar
lovy ceny: „Československo bude opět svo
bodné a Německo jednotné.“ Ačkoliv tehdy
berlínská zeď ještě nestála, vyplnila se
Churchillova prorocká slova prakticky sou
časně do puntíku. Eroze komunismu a útěk
mládeže z NDR přivodily sametovou revo
luci v ČSSR a stržení nenáviděné zdi. Ne
zadržitelný pád „zdi hanby“ v Berlíně způ
sobil v dominovém efektu také pád ostat
ních zdí ve východní Evropě. Základní pře
kážka jednoty Německa i svobody Česko
slovenska byla tím odstraněna.
Čs. president zdůraznil, že cesta k jedno
tě Evropy je „simultánní šachovou hrou“ 35
partnerů. Tyto obtížné partie nelze skloubit
bez pomoci Severní Ameriky a Japonska.
Bezpečnost a prosperitu Evropského spole
čenství nelze také zajistit bez SSSR nebo na
jeho úkor. Pro východní Evropu až k Uralu
je proto nutná jakási obdoba Marshallova
plánu. Humanista Havel apeloval na svědo
mí Evropy, aby si uvědomila své nejvlast
nější zájmy a závazky. Křesťanský Západ
má civilizátorské a kulturní poslání v celé
Evropě, do které „se nyní také my vracíme“.
Zmínil-li se Mitterrand o románském a ger
mánském prvku, o pevném francouzsko-německém přátelství jež je jako za časů Karla
Velikého páteří nové Evropy, přidal Havel
potřebu zapojit slovanskou a speciálně stře
doevropskou komponentu do evropské kon
certní akce.

chybělo ani české pivo, čepované přímo ze
sudů. Takový festival u příležitosti udělení
„své“ ceny inscenovaly Čáchy poprvé. Stá
lo jim to za to: Havel je v zahraničí stejně
populární jako doma.
Celý akt v radnici přenášela živě němec
ká televize. Po skončení ceremonie vysílala
ještě půlhodinový portrét Václava Havla
a večer jeho tři aktovky, tzv. Vaňkovu trilo
gii - Audienci, Vernisáž a Protest. Drama
tik na presidentském stolci je portrétován
jako filosof a snílek, jako „nepolitický poli
tik“, jenž rád medituje o míru, lásce, tole
ranci a moudrosti svých spoluobčanů. Fas
cinace Havlem na Západě prý spočívá
v tom, že mnozí západní politici, otupělí
pragmatismem všedního dne, již nedokáží
říkat na veřejnosti jednoduché pravdy. Ha
vel sám sice není označením za snílka nad
šen, ale chápe to spíše jako poklonu, když
lidé kladou v politice důraz na morálku. Se
be pokládá více méně za realistu.
Jeho postavení v národě dokládají čtyři
typické hlasy před kamerou: „President je
pro nás příliš dobrý,“ říká několik občanů.
„Poezie skončila, začala próza,“ Havel na
jaře 1990 o konci sametové revoluce. „Ha
vel je důkazem, že v politice ještě existují
zázraky,“ rýnský premiér Rau. „V podobě
Havla vstal z mrtvých sv. Václav, patron
český,“ autoři pořadu.
Srovnání starších záběrů v Havlově por
trétu s live obrazy z Cách nedopadlo pro
pana presidenta dobře. Ačkoliv se Havel bě
hem slavnosti v radnici tiše usmíval, zračily
hluboké vrásky v jeho obličeji změnu, která
nastala v posledním půlroce: o pracovní
přetížení, nedostatek pohybu a mučivé sta
rosti o blaho státu zřejmě nemá nouzi. Ne
strannému pozorovateli se tak vnucuje ně
kolik otázek, rovněž mučivých. Unaví jem
nou duši citlivého umělce 10% neodpověd
ných křiklounů a fašistů na Slovensku nebo
ta část kritiky v Čechách a v exilu, jež je
silácká, nevěcná, malicherná či uspěchaná?
Bude chtít Václav Havel příští rok ještě
kandidovat na presidenta? Má českosloven
ský stát, podobně jako za Masaryka, k Hav
lovi vůbec nějakou alternativu? Osobu se
stejným obdivem a důvěrou doma a ve světě?
II

Skoro dvouhodinová ceremonie, naplně
ná mimořádnou atmosférou, dosáhla svého
vrcholu, když Havel při podpisu do pamětní
knihy přikreslil ke svému jménu srdíčko.
Cášští radní a novináři byli ozdobným auto
gramem nadšeni. V televizních zprávách
ukazovali Havlovo široké písmo s rozplá
clým srdíčkem nejméně desetkrát. Celá
slavnost, důstojná a vážná, byla hudebně
zarámována veselými tóny z Mozarta: na
úvod předehrou z Kouzelné flétny, v závěru
jednou větou z Pražské symfonie, asi té nej
hezčí, jakou „miláček Pražanů“ složil.
Srdečný ráz oficiálních projevů podtrhl
vrchní starosta města tím, že Havla uvítal
několika českými slovy, což je v Německu
dost neobvyklé gesto. Byl asi nakažen vý
bornou náladou, která panovala v Cáchách
už týden před nedočkavě očekávanou udá
lostí. Historické, 1300 let staré město s ro
OPRAVA A OMLUVA
mánským dómem se odělo do svátečního
Nemilá věc se nám podařila v minulém
hávu, nesčetné fotografie ve výlohách a pla
káty na ulicích připomínaly Havla a Česko čísle. V článku „ŠKVORECKÝ A NÁ
CHOD“ jsme přejmenovali Škvoreckého
slovensko.
Po celý týden se konala představení román „Sedmiramenný svícen“ na sedmio ČSFR, literární, divadelní, filmová a hu hranný. Doufáme, že nám to autor romá
dební. Čs. umělci, sportovci a kapely (de nu, autor článku i čtenáři prominou.
Polygon.
chové, jazzové a rockové) seznamovaly ob
čany se zemí za strženou železnou oponou.
V ulicích a na náměstích dostávaly pořady
charakter lidové veselice. Samozřejmě ne
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Pavel Stiller

100 let
krále komiků

Pro generace současníků, kteří ho „osob
ně“ zažili a milovali, to zní neuvěřitelně: od
okamžiku, kdy se Vlasta Burian, geniální
český král smíchu a dobré nálady, poprvé
zazubil na svět a na lidi, uplynulo už celé
století. Svým improvizačním talentem, in
tuitivním a nekomplikovaným humorem,
hereckou všestranností, slovním kejklířstvím a klaunským rejstříkem bez hranic
převyšuje dodnes skoro všechny své kole
gy, domácí i zahraniční. Nepočítáme-li
Angličana Chaplina a řadu amerických ko
miků v čele s Keatonem a Kayem, nemá
Burian ve 20. století zejména na evropské
pevnině sobě rovného.
Není divu, že evropský král komiků po
chází z „Česka“, jež je proslulé jak legrač
ními texty, tak jejich interprety. Jména jako
Hašek, Čapek, Vančura, Kundera a Laub
jsou dnes známá v celém světě, přinejmen
ším mezi zájemci. Československo je živ
nou půdou pro všechny druhy humoru, psi
ny, ptákovin a recese. Nejrůznější scénické
formy žertování jsou v něm domovem, od
grotesky přes ironickou veselohru, duchapl
nou komedii a sžíravou satiru až k parodii
a poetické vtipnosti, vyjádřené buď panto
mimou, laternou magikou, černým divad
lem nebo básnickým kabaretem. Také malé
krátké formy jako anekdoty, aforismy, slov
ní hříčky a nápadité písničky mají v Če
chách, na Moravě a na Slovensku svou tra
dici a legitimní právo.
Dalším specifikem v oblasti humoru je
fenomén zvaný Praha. Evropsky ojedinělá
symbióza Čechů, Němců a Židů v ní vytvo
řila neobyčejně plodnou atmosféru, jež
v období tvůrčích kvasů a hledání nových
orientací před a po roce 1918 vedla k roz
machu všech veselých žánrů, hlavně v po
době různých kabaretů. Nová -masová mé
dia, jako film a rozhlas, jednak rozšířila zá
bavu hlavního města do zapadlých koutů
republiky, jednak dala příležitost k uplatně
ní desítkám mladých talentů.
O komedianty sice ve střední Evropě ne
byla nikdy nouze, ale stát se králem komiků
v právě utvořeném Československu nebylo
zrovna lehké, něco znamenalo. S výjimkou
New Yorku a USA prakticky neexistuje
město a země, které by úměrně své velikosti
vykazovaly takový potenciál prvotřídních
komických herců, divadelních a filmových.
Z českých intelektuálních a filozofujících
klaunů jsou nejznámější Voskovec + We
rich, Horníček, Suchý a Šlitr. K lidovým
komikům patří mj. J. Dvořák, Effa, Filipovský, bratři E. Fiala a F. Futurista, Hašler,
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Hlinomaz, J. Kohout, Libíček, Menšík,
Mrázek, Plachta, Štercl, Trégl a Vojta.
Nejsilnější je skupina charakterních a salónních komiků, již tvoří např. Bek, Brod
ský, Deyl, Haas, Kemr, Kopecký, Lamač,
Linkers, Lipský, Marvan, Nový, Pešek, Pištěk. Pivec, Pucholt, Rovenský a Sovák.
V kompanii filmových Švejků salutují „ně
mý“ Noll, „zvukový“ Rašilov a „barevný“
Hrušínský. Další kapitoly samy o sobě
představuje soubor srandistů Kocourkovští
učitelé a čtyři zvláštní klauni, „smutný
muž“ Válek, „poetický šašek“ Polívka
a dva dětští šprýmaři, „pan Tau“ Šimánek
a imitátor zvířat „strýček“ Jedlička. Vše
uměl Burian se se svou pestrou paletou
ostrovtipu a bujaré legrace hodí do všech
uvedených kategorií, jako jediný je ve své
osobě spojuje.
Vlasta Burian, původním jménem Josef
B., se narodil 9. dubna 1891 v severočes
kém Liberci v rodině krejčího, jenž byl zá
roveň zaníceným ochotníkem na místních
„prknech, která znamenají svět“. Čiperný
synáček sdílel otcovu zálibu v herectví od
malička. Vykutálený nezbeda vyrostl po
stupně do výšky a síly: štíhlou postavu,
vzletného ducha a velký nos si vypůjčil od
Cyrana, přičemž ani nevázaný humor, slov
ní šermování a sportovní kondice nezapřely
mušketýrský původ.
Poté, co Vlastík vychodil měšťanku,
opustil rodné město, jež mu už nestačilo
v jeho rozletu. Na otcovo naléhání se mladý
adept herectví a zpěvu odebral do Prahy,
kde od roku 1906 navštěvoval obchodní
školu. Koncentrace na málo záživnou ku
peckou vědu však roztěkanému šibalovi dě
lala značné potíže, takže školu nedokončil.
Aby se uživil, stal se příručím ve Vopálkově obchodu se střižním zbožím na Perštýně. Ve volném čase, jak se dalo, šilhal po
divadle, cvičil koloratury a otužoval tělo
sportem.
Zasněný příručí toužil ovšem po jiné pro
fesi: nejprve chtěl být četníkem, aby mohl
chytat zloděje, které nenáviděl, potom hos
podským, aby si mohl kdykoli načepovat
pivo. Také by nepohrdl operním pěvcem,
kabaretistou, divadelním hercem či sportov
cem. Velká část jeho životních přání se mu
vskutku vyplnila. Svou oslnivou jevištní ka
riéru začal Burian r. 1912. První štací byl
libeňský sál „U Deutschů“, odkud po roce
přešel do smíchovské Arény, kde dělal sbo
rového zpěváka. Následovalo angažmá
v operetnim souboru Vinohradského divad
la a koncem r. 1915 v právě založeném
Hašlerově kabaretu Rokoko. Zde poprvé ro
zesmál široké publikum, nejen své sportov
ní kamarády. Kabaretni čísla u Hašlera
a později u Basse si zpestřoval pohostin
skými výstupy u konkurence jako sólový
komik a zpěvák.
Po vzniku ČSR přešel Burian r. 1919 na
scénu slavné Červené sedmy. Zároveň hos
toval v Hašlerově Lucerně a v Longenově
kabaretu Bum. 1923 se jako již všeobecně
uznávaný mistr pointy stal ředitelem Roko

ka a po dvou letech konečně svým pánem
a podnikatelem, majitelem vlastního divad
la. Jeho divadlo existovalo plných 19 let až
do předposledního roku okupace, kdy ho
nacisté zavřeli. Od roku 1925 Burian hrál
a řediteloval v „malé“ Adrii, pak dva roky
ve „velkém“ Švandově divadle na Smícho
vě (dnes Realistické) a v letech 1930 - 1944
ve své klasické svatyni, v dnešním Divadle
komedie. Jako host vystoupil také na scéně
Národního divadla.
Protože Burian nikdy nebyl vážně ne
mocný, je jeho jevištní výkon ojedinělý
v české divadelní historii: 19 let hrál nepře
tržitě každý den, kdy bylo divadlo otevřeno,
o sobotách a nedělích dokonce dvakrát až
třikrát denně. Pro úplnost časového rozvrhu
je třeba dodat, že dopoledne obvykle filmo
val a odpoledne se věnoval svému oblíbe
nému, zdraví udržujícímu sportu. Burian
byl veřejně známým sportovcem s dobrou
formou. Celoročně pěstoval hlavně tenis,
box, ping-pong, jízdu na koni a na kole,
v zimě navíc lední hokej. Několik let hrál
závodně kopanou za prvoligovou Spartu
a žižkovskou Viktorku jako brankář.
Takový fantastický výkon v umění
a sportu měl ovšem i své stinné stránky, jež
jsou průvodním zjevem každého monopolu.
Ne všechny texty, které Burian říkal a hrál,
měly patřičnou úroveň. Jím psané romány
a pohádky obsahují výborné pasáže, ale cel
kově jsou slabší. Vlasta nikdy neviděl hrát
své konkurenty, ačkoliv např. V+W k němu
pravidelně chodili. Jeho znalost pražského
divadelnictví byla mizivá, jako zčásti i jeho
vědomosti literární, politické a kulturně his
torické. Burian byl encyklopedista humoru
a komických situací, nikoli poznatků. O to
více se spontánní klaun a bohem nadaný extemporista soustřeďoval na své výstupy, di
vadelní a filmové kreace, na slovní vtip
a veselé příběhy z všedního dne. Sám se do
vedl smát, hurónsky a bukolicky, až padaly
kulisy, jak dokazuje mj. jeho bravurní číslo
V zajetí smíchu. Svým dovádivým řehtá
ním vždy nakazil obecenstvo nebo pozva
nou společnost.
Virtuózní imitace cizích jazyků, hlavně
italštiny, němčiny a francouzštiny, si Buri
an osvojil už v mládí, v kabaretních letech
1916-23. Jedinečné bylo jeho žonglování se
slovy, úmyslné přebrebty a splétání češtiny
s němčinou. Jedno z nejslavnějších čísel.
Italská opera s áriemi od sopránu po bas,
které ho provázelo celý život, vzniklo v Sa
mých počátcích roku 1915. Později ho jen
doplňoval a obměňoval. Divadelní výstupy
a živý styk s diváky, hlavním zdrojem jeho
inspirace, měly pro něj absolutní přednost.
Filmové verze svých scén a her natáčel Bu
rian až nakonec, když byly kusy odehrány
a pointy vyzkoušeny. Jeho improvizace ne
znala mezí, jedno představení se sotva po
dobalo druhému. Skoro každý večer „při
hrál“ něco nového, podle nálady, rozmaru,
denních událostí nebo čerstvých fotbalo
vých výsledků.
Jako skoro každý velký umělec byl Buri-

an paradoxní osobností. Měl pifku na práv
níky a politiky, dokud je nepotřeboval. Jed
nou byl rozmarný jako dítě, jindy ješitný ze
svých úspěchů a žárlivý na své profesionál
ní soky. Jeho slabost pro aristokratické cho
vání, sbírání rarit včetně zbraní a nošení
uniforem všeho druhu byla příslovečná. Ty
to rysy ale zajímaly jenom poměrně úzký
okruh lidí, kteří se s ním osobně stýkali.
Není proto bez zajímavosti, že právě šlech
tice, generály, snoby a různé úřední šimly
a domýšlivce karikoval na jevišti a na stří
brném plátně nejraději. Široké vrstvy lidu
a intelektuální kruhy milovaly jeho klauniády bez výhrad, ať už byl v soukromí takový
nebo makový. K jeho fanouškům patřili ta
ké president Masaryk, bratři Čapkové, svě
tový malíř Tichý a podnikatel T. Baťa.
Burianova trvalá popularita u lidí všech
věkových kategorií nepohasla ani v „mlčen
livých“ letech 1945-50, kdy se pro údajnou
„podporu nacismu a styk s Němci“ za první
okupace nesměl objevit na veřejnosti. V té
to souvislosti mu neuškodila ani tříměsíční
zajišťovací vazba v šatlavě, kterou mu napa
řili pomlouvační a závistiví svědci. Jiné
hvězdy čs. filmu postihla křivá udání citel
něji: např. Lída Baarová si po válce na Pan
kráci odseděla půldruhého roku a Jiřina
Štěpničková byla za útěk z komunistického
ráje a „kolaboraci“ s Němci odsouzena do
konce na deset let.
Bolševici sice Burianovi dovolili zase
hrát, ale „vařili ho jen na malém plameni“.
Ačkoliv byl Vlasta po roce 1950 navenek
přítomen jen napůl, srdce národa mu vždy
patřilo celé. Nejprve směl hrát pár měsíců
„na zkoušku“ mimo Prahu, v divadle na
Kladně. Potom ho tři roky zaměstnávala
opereta v Karlině. Velké a pořádné role se
ale nedočkal. Od sezóny 1953/54 až do své
smrti v lednu 1962 na následky nachlazení
(v 71 letech!) dával přednost zájezdové čin
nosti, převážně mimopražské. Vystupoval
v tom, co bylo oficiálně povoleno: v hrách
růžovosocialistického realismu, v budova
telských estrádách a komunálních satirách,
jež byly nezřídka tak ubohé a uhozené jako
systém sám. Naštěstí musel jen někdy vyšperkovávat zatuchlé texty režimních pisál
ků, měl své vlastní scény z nezkomolených
„zlatých časů“. Výstupy, které si z největší
části psal sám nebo převzal od „svých“ nad
časových autorů, jako byli J. Hašek, Ed.
Bass, libretisté jeho filmů E. A. Longen,
V. Wassermann aj. Lxmgen napsal už 1927
o Burianovi biografický román „Král komi
ků“.
Svou komediální jevištní tvorbu doplňo
val Burian filmovou činností, jež od r. 1923
intenzivně provázela celou jeho divadelní
dráhu. Kromě desek jsou filmy z první re
publiky jediným médiem, které konzervo
valo „klasického“ Vlastu během jeho vr
cholného období. Už názvy těchto snímků
mluví samy za sebe. Z němé éry stojí za
zmínku dvě Innemannovy společenské ko
medie z roku 1926 Falešná kočička a Lásky
Kačenky Strnadové, jakož i dva snímky

s Burianovým klaunským protějškem, „roz
košným diblíkem“ Anny Ondrákovou, Tu
ten kámen (1923) a Milenky starého krimi
nálníka (1927). Antonova egyptologická
groteska Tu ten kámen (=Tutenchámon)
aneb „Kterak láskou možno v mžiku vzpla
nout třeba k nebožtíku“ byla Burianovým
raným debutem v čs. filmu. Jeho němé fil
my nebyly ještě tak úspěšné jako divadelní
hry, protože chyběla rozhodující dimenze
velkého vtipálka a herce, jeho hlas. Tehdy
se dostaly do popředí Burianovy mimořád
né mimické a gestické schopnosti, jimž ost
ré světlo ateliérů dodalo přesnost a břitkost.
Zvukový film pomohl Burianovi dosáh
nout celonárodní popularity. Již první sní
mek s „mluvícím“ géniem legrace
C. a k. polní maršálek (1930) režiséra La
mače se stal opravdovou bombou a absolut
ním kasovním trhákem. S českou verzí byla
současně zhotovena neméně úspěšná ně
mecká varianta. Tento rekordní a legendár
ní film zná od té doby v Československu
každé dítě. Jen v Praze ho po premiéře
shlédlo půl milionu diváků, tedy každý dru
hý občan města. Divadelní a kabaretni
„vládce smíchu“ si tím přes noc nasadil také
filmovou korunu. Longenů v Maršálek zahá
jil dlouhou řadu Burianových klasických
komedií, z nichž ty nejlepší se postupně
proslavily v celé Evropě, zejména v Ně
mecku, Rakousku, Polsku a Pobaltí. Do
1944 nezapomenutelný klaun natočil 23
snímků.
K Burianovým režisérům 30. a 40. let
patřili oba nejvýznamnější režiséři předvá
lečné éry Martin Frič a Karel Lamač. Frič
s ním pracoval nejvíce, celkem na 9 fil
mech. Tři z nich měly vyloženě seriózní ná
měty, Gogolův Revisor, Hermannův
U snědeného krámu a česko-polská koprodukce Dvanáct křesel podle známé ruské
satiry na komunismus. Ostatní filmy přines
ly velmi dobrou zábavu, např. Anton Spelec
Ostrostřelec, Tři vejce do skla s Burianovou
trojrolí, Pobočník Jeho Výsosti, Hrdina jed
né noci. Katakomby a Baron Prášil. Lamač
vytvořil dalších 8 snímků, mj. velmi úspěš
ného Lelíčka ve službách Sherlocka Holme
se, Funebráka, To neznáte Hadimršku, On
a jeho sestra. Nezlobte dědečka, Ducháček
to zařídí a U pokladny stál. O Hadimrškovi,
po němž v lidové mluvě převzal jméno také
slavný malý osobní vůz Tatra 57, napsal
kritik Lidových novin: „Burian se řítí fil
mem jako bouře a přeměňuje všechny scé
ny ve vír svých nápadů, gest a extempore.“
S režisérem Cikánem natočil Burian dva
filmy, Hrdinný kapitán Korkorán a Pro
vdám svou ženu, stejně jako se Slavínským
(Ryba na suchu a Zlaté dno). Za komunistů
hrál Burian jen v několika snímcích. Poně
kud známější se stala pouze Slepice a kos
telník, úspěšná pohádka Byl jednou jeden
král režiséra B. Zemana (jediný film spolu
s Werichem) a Vlastovo poslední dílo Za
ostřit, prosím (1956).
Ve filmu si Burian obvykle dával krásná
česká jména, která poetickým způsobem

vzbuzovala smích a soucit. Profese jeho po
staviček většinou signalizovaly příslušnost
k lidovým vrstvám: holič Ferdinand Šuplátko, fiakrista Vendelín Pleticha, krejčí Flo
rián Svíčička, kapitán říční paroplavby
Adam Korkorán, vrchní revident Popelec
Hadimrška, trafikant Eman Vovísek, listo
noš Jarda Brabec, pouliční zpěvák Emil Be
ruška, botanik Blahomrav Ducánek, papír
ník Cyril Putička, advokátní koncipient Da
mián Ducháček, detektiv Vincenc Babočka,
dotěrný nápadník Fridolín Houžvička, oše
třovatel Kryštof Rozruch, kostelník Svatohlav Kodýtek apod.
Sametová revoluce 1989 rehabilitovala
plně také Vlastu Buriana. Na jeho počest
zřídilo vloni Divadlo F. X. Šaldy a městská
radnice v Liberci společnou pamětní Cenu
V. B. za nejlepší komické výkony roku.
První cenu obdržela symbolicky žena - Jitka
Molavcová ze Semaforu. Porota tak uctila
skutečnost, že ČSFR oplývá také výborný
mi komičkami a ženskými klauny.
Politicky prý Burian myslet neuměl. Pár
příkladů čtenářům ukáže, že jeho tehdejší
myšlenky jsou navýsost aktuální také v no
vém demokratickém Československu, že je
ho řízný vtip je stále živou, nadčasovou
a inspirující součástí života národa:
Dnes nejsou vůbec lidi normální, jen nor
malizovaní... (to těší hlavně Husáka). Pravda je pouze jedna, proto ji nemůže mít
každý. - Všechna sláva - berní správa. - Pro
nové metro dodá schodky finanční komise
hl. města Prahy. - Nejkrásnější život v době
tolika nových vyhlášek mají analfabeti. Jo, dneska jsou zlé časy! Vždyť i bohatí
straníci nosí místo másla na hlavě jen mar
garin. - Prý je krize, a zatím mají lidi akorát
všeho dost! - Pravda, my jsme národ holubičí. Proto se asi některé naše úřady podo
bají holubníku. - Mírová holubice by měla
mít v zobáku místo olivové ratolesti pěknou
lískovku! - Nejlínější je svědomí. Málokdy
se v někom hne.
Ha
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Otakar Zoufalý sen.

Bude zákon
o mimosoudních
rehabilitacích
novelizován?
Když se jedná o majetek, dochází velmi
často ke sporům. Při dědictví se mnohdy
navždy rozejdou sourozenci, kteří až do té
doby žili v neilepší shodě. Zájem exulantů
na majetku v Československu byl až do ’sa
metové revoluce* minimální, skoro nikdo
nepřinesl tuto problematiku k diskusi do tis
ku. Proč také? Velká většina z nás chtěla
odejít a skutečně odcházela dobrovolně i když z oprávněných obav. Byli jsme rádi,
když jsme měli kopečky za sebou a často
bylo naším majetkem jen to, co jsme měli
na sobě. Kdopak mohl myslet na to, že si
vezme s sebou bytové zařízení, nebo do
konce nemovitý majetek, vždyť je to ne
možné. Navíc možnost prodeje majetku
a vývozu peněz byla více než problematic
ká a československá koruna byla v devizo
vé cizině takřka bezcenná.
Jakmile došlo ve staré vlasti ke změnám,
hned se ozvaly různé hlasy. Ti jedni se ptali
- bohužel často licoměrné -, jak můžeme
pomoci? Ale titíž se současně hned infor
movali, jak je možno obejít tehdy povinnou
výměnu deviz - a to byla přece ta nejjedno
dušší podpora hospodářství nově se vytvá
řejícího státu. Místo v hotelu a zaplacení
v devizách spali třeba v seně, jen aby ušetři
li a těšili se z nesmírně výhodných nákupů
a vlastně pomáhali drancovat tu zemi, která
byla stejně již komunisty přivedena do hos
podářsky katastrofálního stavu. Ti druzí si
hned vzpomněli, co vše tam zanechali
a tvořili seznamy věcí, které se jim musí
vrátit, včetně budíku po babičce. Dosti bylo
také ’upravenců*, kteří za ’úpravu* svého
poměru k tehdy ještě komunistickému státu
zaplatili horentní sumy a nyní žádáli vráce
ní těchto deviz od nekomunistů. Tedy ko
munistům to dát jim nebylo líto, ponižovali
se škemráním o milost, a nekomunisté to
měli vracet. Často se mluvilo o krádeži.
Kdo kradl, byli komunisté a ti okrádali ne
jen exulanty, ale i nekomunisty doma.
Nové zákony se pokoušejí mnohé křivdy
napravit, vždy to asi možné nebude. V sou
vislosti s těmito nápravami se angažovaly
mnohé politické strany, samozřejmě mimo
komunisty. Z nadstranických činitelů se
v tomto směru exponovala především Kon
federace politických vězňů. Tato organisace
byla několikrát neprávem kritisována, oby
čejně tím laciným: ’Nic nedělají. * Dělali
vše, co bylo možné, ale nejsou diktátory
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a v Československu dnes máme demokra
cii. Při této vládní formě trvá vše dlouho
a občas dojde k závěrům, se kterými mnozí
nesouhlasí, podle známého 51:49. Těch jednapadesát spokojených prostě demokratic
ky vyhrává, devětačtyřicet je nespokoje
ných. Stejně tomu bylo i při tvoření zákona
o mimosoudních rehabilitacích. Neměli by
chom snad používat nevěcné urážení a silná
slova kritiky, k nápravě může dojít jen věc
nými argumenty.
Poslanec Federálního shromáždění JUDr
Zdeněk Kessler (OF) je též vedoucím funk
cionářem Konfederace politických vězňů.
Od začátku své parlamentní činnosti se za
sazoval o odškodnění křivd, napáchaných
komunisty. Nejvhodnější bude doslovná ci
tace jeho rozhovoru s redaktorem Občan
ského deníku, který byl uveřejněn 4. dubna
1991:
Zeptali jsme se poslance FS Zdeňka Kesslera (OF). Vše nasvědčuje, že zákon o mi
mosoudních rehabilitacích bude parlament
novelizovat. Dá se tedy říci, že na vaše slo
va dojde?
„ Když se návrh zákona tvořil, upozorňo
val jsem vládu na úskalí v majetku našich
emigrantů. Součástí trestu byla jeho konfis
kace. Z těchto důvodů byl zákon na opuštění
republiky takto koncipován. A nemusíme si
povídat, kdo tento majetek získal. V drtivé
většině případů to byli funkcionáři komu
nistického režimu. Nyní, kdy jsme zákon
zrušili, takže jako by vůbec neexistoval,
emigranti československé občanství neztra
tili. Mají tedy právní nárok získat svůj ma
jetek nazpět. Povinnou osobou, která jej bu
de vydávat, měl být stát. Znamená to tedy,
že všichni ti, kteří tento majetek získali pod
vodným způsobem, o něj přijdou. Pochopi
telně to vyvolá zlou krev. První signály, že
se původní vlastníci hodlají obrátit k soudu
ve Štrasburku, už mám. Nemusím zdůrazňo
vat, jak je to nepříjemné. Proto bude nutné
tuto záležitost co nejdříve řešit. “

S názorem dr. Kesslera budou asi mnozí
doma a zvláště mnozí žijící v cizině souhla
sit. Jaký bude výsledek jeho neúnavné prá
ce, nemůžeme ještě předpovídat. Může dojít
ke komplikacím zvláště ve státech, které
nepovolují dvojí občanství, s určitostí jsou
to USA, pravděpodobně i SRN, možná i ji
né země. Zde se jedná o velmi složitou
otázku mezinárodního práva. Přihlásit se
zpět k československému občanství může
znamenat ztrátu občanství té země, ve které
žijeme.
Je možné, že dojde k tomu, že majetek
bude vrácen těm, kterým byl zabaven při
odsouzení, tedy těm, kteří přímo stáli před
soudem, ztratili na mnoho let svobodu a ko
nečně také majetek. Je asi těžko možné zru
šit rozsudek a někoho rehabilitovat a při
tom část rozsudku (zabavení majetku) ne
chat v platnosti. Dojde jistě k problémům
při vracení třeba mezitím přestavěných do
mů, obchodů, továren. Těžko se asi bude

zjišťovat, kam se zakutálely některé před
měty z bytového zařízení. K ideálnímu ře
šení, které by uspokojovalo všechny, nemů
že nikdy dojít. Jisté však je, že dr. Kessler
jako zkušený právník se maximálně anga
žuje v nápravě křivd, spáchaných komunis
ty a zasluhuje naši podporu.
Kdysi pro nás byla nejdůležitější otázka
svobody, demokracie a s tím související
možnost návštěv příbuzných a přátel z Čes
koslovenska zde u nás a obráceně. Železná
opona spadla, žádné zábrany neexistují.
Současně se zájmem o navrácení majetku
se objevili však i jiní interesenti. Jedná se
vyplácení důchodu za léta odpracovaná
v Československu. Jsou státy, které tato léta
uznaly, jinde uznána nebyla. Zde se bude
muset řešit záležitost skoro individuelně.
Jsou ale také chytráci, kterým již léta pro
důchod v té jisté zemi jsou uznána a nyní by
chtěli ještě další důchod ze staré vlasti. Bylo
by zlomyslné přát jim, aby dostávali nyní
důchody v korunách a výplaty v devizách
by se jim měly zastavit.
Jsou zde ale mnohem seriosnější problé
my těch, kteří se prostě v novém prostředí
za dlouhá léta nesžili, kteří se vracejí tam,
kam je to po celou dobu táhlo, tam, kde se
narodili a mají dále svoje příbuzné a přáte
le. Jedná se o to, aby jim byl nyní důchod
z oněch zemí, kde jej již dostávají, zasílán
do Československa. Některé země však po
žadují, aby důchodce měl trvalé bydliště
v té zemi, kde důchod pobírá a aby v této
zemi trávil nejméně šest měsíců v roce.
Kdyby za takovým přesídlencem mohly při
cházet do staré vlasti devizy, bylo by to
výhodné nejen pro něj, ale i pro tamní ho
spodářství. Zde jsou podrobné a písemné
informace podle jednotlivých zemí velmi
důležité. Už se také psalo o tom, že důchod
ce, který se vrátil, chtěl pak opět dovolenou
strávit ve Švýcarsku, v místech, kam jezdí
val několik posledních let. Samozřejmě ne
měl potíže s výjezdem, ale dostal - jako
každý jiný - možnost koupit devizy za 2000
Kčs. Nyní 5000 Kčs, na které má každý
občan ČSFR právo. Při přepočtu nám vy
chází, že to je zhruba Til DM nebo 166 $,
případně 92 anglických liber. Stačí to na
dovolenou? Odváží se někdo s touto část
kou žít někde týden v hotelu? Možná se pak
bude opět kritisovat a nadávat, ale tyto úva
hy jsou před konečným rozhodnutím nutné.
Bude-li zákon o mimosoudní rehabilitaci
novelizován, není jisté. Snaha brněnského
poslance FS dr. Zdeňka Kesslera má naše
sympatie. Samozřejmě nerozhoduje v par
lamentě on sám, ale jedná v zájmu sprave
dlnosti a práva. Myslím, že obojí je v tomto
případě na straně těch, kteří za komunistic
kého režimu utrpěli ztráty na životech, ztrá
ty na osobní svobodě a konečně i ztráty na
majetku. Ztracené životy a ztracená léta
v komunistických žalářích nahradit nelze,
určitá forma restituce majetku by vsak byla
a snad bude možná.

Po „vítězném únoru“
„vítězný červen“?
Úvaha trochu předčasná a zdá se, že ten
nadpis zní směšně. Možná, ale směšný není.
Je výsledkem vývoje od 17. listopadu 1989
do dnešního dne a vůbec bych si nepřál,
kdyby se tato předpověď splnila.
Politologie a historie jsou vědy, které se
musí prolínat. Chceme-li uvažovat o poli
tické budoucnosti, musíme se podívat do
minulosti. Do té nedávné od roku 1989, ale
i do té od roku 1948 a něco před tím. Čes
koslovenská demokracie končí v letech
1938-39. Její vzkříšení v roce 1945 bylo ne
dokonalé. Dr. Benešem, který legálně abdi
koval a sám se pak označoval několikrát za
„bývalého presidenta“, byl v roce 1945
jmenován parlament. Parlament se v demo
kracii volí. V tomto případě se nikdo národa
neptal. Sestavení československé vlády by
lo dohodnuto Benešem a Stalinem. Od roku
1945 do roku 1948 pseudodemokraticky ve
de stát „Národní fronta“, od „Vítězného
února“ je nastolena diktatura komupistů.
Málo se již mluví o tom, že konec demokra
cie začíná zákazem agrární (Republikánské)
strany, která byla nej silnější státotvornou
politickou silou první republiky, a zákazem
Živnostenské strany. Národní demokracie
a některých menších pravicových stran.
Začátek konců je právě zde. Polodemokracie se jmenovaným parlamentem stála
na nakloněné rovině a musela se sklouz
nout. Nedemokratičnost nikomu nevadila,
národ jásal. V úplně svobodných volbách
získali komunisté 43% hlasů. Nikde na ce
lém světě nezískali komunisté ve svobod
ných volbách takové vítězství! Jejich vítěz
ství v Čechách bylo mnohem výraznější než
na Moravě a na Slovensku. Komunisté ob
sadili ihned všechna klíčová postavení,
vnitro a armáda byly pevně v jejich rukách,
parlamentní a vládní činitelé ostatních par
tají nejen že mlčeli, ale pilně s nimi kolabo
rovali. Jak udatní byli voliči nekomunistických stran, vidíme z toho, že do dubna
1948, tedy za dva měsíce, vstupuje do KSČ
120.000 úředníků a intelektuálů a legitima
ci hbitě mění 116 tisíc národních socialistů,
114 tisíc sociálních demokratů a dokonce
i 23 tisíc lidovců (pramen: LN z 29.5.91).
Národ v nebývalé jednotě hřměl dávno před
odsouzením: pověsit Miladu Horákovou
a generála Píku! Jiří Hanák krásně rozdělu
je dvě dvacetiletí komunistické vlády:
„V prvním období brali životy statečným
odpůrcům a majetky schopným, v druhém
už jen pohodlí.“ Asi proto se dnes slaví pár
„vězňů svědomí“, těch ostatních je příliš
mnoho, vyjmenování by trvalo příliš dlou
ho, ty raději zapomenout.
Tak takové to bylo.
Nyní však komunisté převzali od Habs
burků „rozděluj a vládni“! Rafinovaně a cí

levědomě tříští politické strany a mají všu parlament zabývá nejvíce. Příslušnost ke
de své lidi a jde jim to jedna radost. Máme komunistické straně se nelustruje. Komu
několik křesťansko-konservativních partají, nisté, zaměstnavatelé Státní bezpečnosti
dvakrát nár. soc., dvakrát soc. dem., země a původci celého hospodářského a mravní-'
dělci jsou organisováni asi v pěti stranách. ho marasmu sedí v parlamentě. Vrazi - buď
Nenapravitelní křiklouni pana Sládka mají přímí nebo nepřímí -, věznitelé tisíců, ti,
v exilu dosti podobných. Zda ještě existuje kteří statisícům zničili existenci, jsou na
něco z rozpolceného OF, už nevědí asi ani svobodě a čekají na svou příležitost.
Při převzetí Sonninovy ceny, udělované
jeho poslanci. Jediní perfektně organisovaní
a disciplinovaní jsou komunisté. Zločinec- za mimořádný přínos k evropské civilisaci,
ké klany měly vždy mezi sebou vysokou president Václav Havel řekl: „Lžou všichni,
morálku a soudržnost. KSČ (to je jedno, jak kteří tvrdí, že politika je špinavá věc. Poli
se dnes jmenuje) v posledních volbách zís tika je prostě jen práce, která si žádá ob
kala druhé místo a po rozpadu OF jsou nyní zvláště čisté lidi, protože se v ní lze snadno
nejsilnější. Mnoho nemluví, potichu, ale morálně zašpinit.“ To by si měli všichni
věcně kritizují - a mají co kritizovat. Život uvědomit, všichni, kdo dělají politiku a kte
ní úroveň se snižuje, inflace narůstá, krimi ří politiky kritizují, ale především komunis
nalita jako nikdy a žvanec chleba je pro té.
„lid“ vždy důležitější než ideologie. Slabá
Národohospodáři na tom nejsou tak špat
vláda neumí udávat směr.
ně, jak se zdá a jak se tvrdí. Máme už určité
Současný nejoblíbenější evropský státník úspěchy u zahraničních investorů. U nás se
je bezesporu Václav Havel. Uznání Evropy chtějí zúčastnit 6.991 mil. $, zatímco v Ma
při předání Karlovy ceny v Cáchách a při ďarsku chtějí investovat jen 995 a v Polsku
předání Sonninovy ceny v Kodani je toho jen 190 mil. $. Hospodářská pomoc je ne
jasným dokladem. Exil přitom nešetří kriti smírně důležitá, ještě důležitější bude, když
kou, z Havla dělá „Havlíčka“ a vtipkuje se ukáže, že se u nás investovat vyplácí.
o tom, že z Hrádečku šel na Hrad. Trpaslíci Zaměstnanost a životní úroveň tím může je
často závidí velkým a malých lidiček bylo dině získat. Komunisté rafinovaně mluví
nejen v Čechách, ale jejich i v exilu stále o „výprodeji“. Mají na to právo ti, kteří
dost. Přitom právě Havlova autorita je asi to v podobě uranové rudy zdarma vyvezli do
jediné, co udržuje doposud demokracii a ce SSSR tisíce miliard a ožebračili stát? Ale to
listvost státu. Jeho odchod by se rovnal stát už se rádo zapomíná. Vše negativní, rozvrat
ní katastrofě. Může však jedinec zvládnout hospodářství, rozvrat morálky, to je dědic
celý stát?
tví těch, kteří už opět zaznamenávají vze
Ani on nemůže zabránit komunistickému stup. Demokracie je ohrožena zprava
rozleptávání. Neodůvodněný strach? Z če a zvláště zleva. Pochopí to ti doma? Pocho
ho? Dnes se už nemusí nikdo bát. Podívej píme to my v exilu? Mělo by se přestat he
me se na denní náklad českých listů za první covat a kritizovat, síly, které tvoří jádro de
čtvrtletí tohoto roku. Průměrný denní ná mokracie, by měly mít naši plnou podporu.
klad Rudého právaje 413.000 výtisků. Mla K „vítěznému únoru“ mohlo dojít jen proto,
dá fronta Dnes má 399.000, třetí je Svobod že komunisté získali těch 43% hlasů a sku
né slovo s 318.000. Následují Zemědělské tečně byli nejsilnější «politickou stranou,
noviny (228.000), Práce (248.000), Lidové a proto, že nekomunisté byli nejednotní
noviny (156.000), Moravskoslezský den a zbabělí. Situace se nevytváří příznivě. Ne
(110.000), Čs. sport (96.000) a Lidová de chtěl bych „vítězný červen“ 1992. To by
mokracie s 94.000 výtisků. Deník ’Venkov* chom se ještě mohli dočkat, že nedávní
začal vycházet teprve v poslední době, za „upravenci“ by si k obnovenému čs. státní
první čtvrtletí měl náklad 20.000 a jeho pro mu občanství ještě oprášili legitimaci KSČ.
dej pozoruhodně stoupl o 6.000 kusů. Jistě Asi by jich nebylo málo.
přehled o tom, co lidi zajímá, co chtějí číst,
s kým sympatizují. Dříve byli k odběru RP
nuceni, dnes je kupují a čtou dobrovolně,
věří mu. Statistika nám říká trpkou pravdu.
A teď dále: počet čtenářů Hospodářských
novin stoupl za první čtvrtletí o 11.000
a RP prodalo v této době o 4.000 více výtis
ků. Nekomunisté měli ztráty. Mladá fronta
Dnes prodala o 25.000, Svobodné slovo
o 15.000 a Lidová demokracie o 14.000
Milí čtenáři,
exemplářů méně. A tak o 5% méně čtenářů
jestliže nesouhlasíte s některými názo
sympatizuje s národními socialisty a o 10%
méně s lidovci. Český čtenář ukázal, že ko ry, které Polygon přináší, napište nám
munisté získávají a nekomunisté ztrácejí. svůj! Bude-li to jen trochu možné, uve
řejníme jej. Nehleďte na naše články
Mělo by to být varování a výstraha.
s
názorovou tematikou jako na jedinou
Chápají to politici? Při výzkumu veřejné
možnou
pravdu a neposílejte nás na pra
ho mínění největší počet dotázaných se za
jímá o ekonomickou reformu a kriminalitu, nýř, nesouhlasíte-li. Každý má právo vy
na posledním - asi dvacátém místě - jsou jádřit se. Jsme demokraté!
uvedeny lustrace. A problémem lustrací se

POLYGON 4/91 - 23

ny za vejlety do rodné vlasti, která tvrdě
a spravedlivě rozhodla, že není občan jako
občan, a ten, kdo bejvá v Africe, Americe či
v Tramtárii, vlastně vůbec žádný občan ne
ní, je jen takové malé hovínko, naprosté nic
I.
a ještě míň, zkrátka úplně zanedbatelné nezřetelno, které nemůže ani volit, ani si kou
Pomíjivé iluze
pit chalupu, dokonce ani kousek louky, kde
by postavil stan (viz nový zákon o půdě).
A stanu nemaje, nedostane trvalý pobyt, ne
Vezmu to stručně. Byl jsem opět v Česko- boť mu chybí trvalé bydlo.
Bylo mi z toho všeho smutno. Až návštěva
slovensku. A těšil jsem se, že někde na ven
kově seženu chaloupku s kouskem zahrady. u pana doktora Kubeše mi vrátila radost.
To byl kategorický imperativ ženy Libuše, Dr. Kubeš je velkým přítelem Jižní Afriky
neb potřebuje výběh. Ani ne tak pro sebe, a proto založil Československo-jihoafricjako pro svoje kníráče, které s láskou a péčí kou společnost, jíž se stal předsedou. Místo
pěstuje a poté vystavuje. Kníráči jsou psi předsedkyní se stala známá publicistka Vě
k chytání myší a potkanů. Ti naši však chy ra Štovíčková-Heroldová, která ještě loni
tají lelky a občas nějakou tu mouchu. Zdá nemohla přijít Jižní Africe na jméno. Zní to
se, že každodenní péčí vyšli z formy. Cvič legračně, ale je to povzbuzující.
Neméně legračně působilo zjištění, ke
ných potkanů je v Jižní Africe nedostatek.
Zato v Praze jich běhá dosyta. Loni jsem kterému jsem po krátkém pobytu v Praze
jednoho potkal až v prvním patře v Italské dospěl: že mám sice letenku platnou půl
12. Ale o tom jsem se již kdysi zmiňoval, roku, ale prakticky jsem se vším hotov. Lépe
řečeno s ničím, ale to je totéž Moje druhé
takže se nebudu opakovat.
Již druhý den po přistání, které dopadlo posametověrevoluční setkání s rodnou vlas
hladce, vydal jsem se do ulice Legerovy pro tí se stávalo rozpačitějším, než když po le
občanku. Tam mi vlídně sdělili, že musím do tech navštívíte svou první lásku a v předsíni
ulice Šafaříkovy, což jsem neprodleně uči najdete pánské boty. Začal jsem cítit, že
nil. Milý tchán Bohouš mě doprovázel a po jsem ve své domovině cizincem, protože ne
bídl ke spěchu, neboť měl v plánu nakoupit bylo - až na mizivé výjimky - člověka, se
koňský salám a zlevněné meruňky značky kterým bych si mohl od srdce popovídat.
Fruta, které mu jakýsi známý schovával pod S dnešním československým národem se to
pultem na náměstí pana Pavlova. Meruňky tiž těžko hovoří. Lidé jsou velmi nerudní
i salám jsme získali bez problémů. Občanku a málokdo se na vás usměje. Každý má oba
nikoliv. Natož trvalý pobyt, přestože tchán vy, aby se komunisti nevrátili a přitom člo
Bohouš po jistých rozpacích měprohlásil za věk podvědomě cítí, že si to kdekdo přeje.
příbuzného a dožadoval se s výhružně zdvi Protože Klausovo tržní hospodářství je ces
ženou propisovačkou v ruce přihlašovacího ta trnitá a nepohodlná. Národ naříká na
zdražování, ale hospody jsou pořád plné
lístku.
„Přihlásit pána nelze,“ zněla odpověď a pořád v pracovní době. Lidé mají strach,
Že ztratí práci, ale ještě větší strach z toho,
činitele. „Nemá občanku!“
„Tak mu ji proboha vystavte,“ Bohouš že by tu práci mohli dostat. Opravdovou
práci, při které bude nutno makat. Kdekdo
nato.
„Nemůžeme, neboť trvale pobývá v cizi se cítí být obchodníkem, proto celý národ
ně. Leda, že by zrušil cizinecký pobyt a ode šmelí jak může. V nejhlubším podvědomí
zakotvená poučka bolševiků „obchodník =
vzdal pas. “
zloděj“ slaví své triumfy na každém kroku.
Ani v politickém životě není rozumné míry...
Poslední dny svého pobytu jsem trávil
Toho večera jsme seděli tiše a žvýkali v antikvariátech a v uličkách Starého měs
koňský salám, ke kterému babí upravila pi ta. Položil jsem kamínek na hrob rabbiho
kantní nudle. To vše bylo zpestřeno zlevně Löwa a tiše jsem se s ním rozloučil. Cítil
ným meruňkovým kompotem. Koukali jsme jsem, že je to asi moje poslední návštěva
též na televizi, ze které se nervózně usmívali míst mého dětství, míst tolik milovaných
dva pánové, kteří si na jakési dražbě koupili a tolikrát oplakávaných, a přece pojednou
samoobsluhu za devadesát milionů. Z jejich tak úděsně cizích. Pochopil jsem konečně,
spastického výrazu nebylo možno identifi že vysněný návrat do vlasti byla milá, avšak
kovat, zda jde o postaukční antiklimax či pomíjivá iluze, průzračná chiméra, utkaná
o nepříjemné rozpaky z impertinentních Z měsíčních paprsků maminčiných pohádek.
Bohužel nežijeme v pohádkách a realita
otázek reportéra, kde že schrastili těch de
se krutá. Krutá poznáním, že mě zde nikdo
vadesát milionů.
Pak přišel ze Švýcar Polygon. Přečetl nečeká ani nepotřebuje. A nejenom mne,
jsem si ho a ke své hrůze zjistil, že jsem ale i všechny ostatní, kteří sem kdysi, před
nedbalec. Nestuduji totiž průběžně vydáva dvaadvaceti či čtyřiceti lety, našli odvahu
né zákony České a Slovenské federativni re překročit Rubikon. Aiea iacta est! V hlavě
publiky, za což pak musím pochopitelně py je konečně čisto.
kat. Kdybych studoval, nepykal bych a též
Dne 25. dubna 1991 jsem v letadle spo
zbůhzdarma neutratil tisíce jihoafrické mě lečnosti Air France opustil státní území

Jindřich Stikarovský
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České a Slovenské federativni republiky.
Tentokrát legálně a beztrestně. Byl jsem
klidný a vyrovnaný. Vracel jsem se domů!
Johannesburg, 13. června 1991

II.
Revolucionář Sviták
Proč nevěřím Ivanu Svitákovi? Protože
z jeho „Otevřeného dopisu delegátům sjez
du Sociální demokracie v Ostravě“ čiší zlo
ba. Dogmatická netolerantnost salonního
revolucionáře, v jehož myšlenkovém pod
vědomí zní „Ať rudý prapor nade trůny vla
je!“. A hlavně proto, že má krátkou paměť.
Protože jinak by si vzpomněl, že „kádrování
pomníků“ není specialitou dnešní vlády.
A dokonce ani kádrování ostatní.
Přeji jeho straně i jemu, aby se dostala
z krize, kterou nyní trpí. Myslím však, že
účinným lékem pro dosažení respektu a dů
věry lidí by nemělo být globální svržení
vlády, soukromníků i zahraničních investo
rů do nějaké řeky, ale moudré a rozšafné
předložení něčeho lepšího a vyzkoušeného.
V jeho navrhované alternativě, kde „mocná
levice“, složená z regrupovaných komunis
tů, trockistů, maoistů a sociálního demokra
ta pana Svitáka, vezme otěže do rukou, ne
vidím žádnou záchranu „programu svobody
a neutrálního státu“. Spíš naopak, vezmeme-li v úvahu slavné tradice Sociální demo
kracie za posledních 40 let. Takže jde to,
čemu se říká „boj o moc“. A jelikož nových
Fierlingerů je na skladě jistě dost, mohli
bychom tuto repliku vlastně ukončit.
Plně souhlasím s panem Svitákem, že jak
vláda ČSFR tak i vláda ČR se dopouští čas
tých omylů a kopanců. Ale po ročním od
stupu vidím, že se záležitosti pomalu, ale
jistě, pohybují dopředu. Kdybychom více
mysleli na stát a méně na partajnické spory
a politikaření, byli bychom mnohem dále.
Je mi jasné, že nikdo nebude jásat, ukrojí-li
se mu z chleba patka, kterou má nejraději.
Ale to ještě neznamená, že zemře hlady pod
nějakým mostem. „Program zbídačení1
nám doposud prováděly vlády jiné, jak zná
mo. Čtyřicetiletá zkušenost by měla každé
mu rozumnému člověku postačit, aby se za
půldruhého roku u volební umy na pár vte
řin zamyslel. Protože zaškrtnutí čtverečku
trvá okamžik, avšak život v nesvobodě a ty
ranii může trvat dalších několik generací.
A na dělání podobných hloupostí jsme - jak
je též známo - experty.
Takže než se nově zvolení předáci silné
a revoluční Sociální demokracie rozhodnou
vést nespokojené masy na Hrad či před par
lament, bylo by možná lépe vzít rozum do
hrsti a zamyslet se, co pak? Dělat bolestnou
a radikální ekonomickou reformu je velmi
nepopulární, avšak velmi nutné. Slibovat
nesplnitelné a hecovat se navzájem, je jed
noduché, ale laciné. Dokonce ani ne laciné,
neboť z exkrementu bič neupleteš.
||

Jaroslav Lambert

ON & ONA
Mezi studenty se už po celé dlouhé gene
race udržuje krásný zvyk: Po zdolání matu
ritních zkoušek se dohodnou, kdy se zase
všichni sejdou. Určí si termín nejbližšího
„kulatého“ výročí, kdy se jim dostal do ru
kou úřední papír s razítkem, potvrzujícím,
Že dosáhli nejenom věkové, ale i rozumové
zralosti. A pak se už vždycky najde nějaký
ten dobrovolník z řad spolužáků, který na
sebe vezme sekretářský úkol, jímžje eviden
ce adres všech, kteří mají býti včas upamatováni na skutečnost, že čas nestojí a že se
tedy musí podle dohody z maturitního dne
opět sejít, protože pět právě uplynulých ro
ků setřelo s jejich tváří část pylu mladické
svěžesti.
S přibýváním „schůzkových pětiletek“
přibývá i na důstojenství těch v praktickém
Životě velice úspěšných, kteří se dostavují
téměř pokaždé nejenom proto, aby se potě
šili v kruhu svých „komilitonů“ ze své ka
riéry, ale i proto, aby podle možností po
mohli svým vlivem těm méně úspěšným pře
konat potíže a překážky, které jim osud po
stavil do cesty. Tak tomu tedy aspoň bývalo
už od dob staré c. k. monarchie přes Masa
rykovu republiku až po tzv. „vítězný únor
f948“, který pro podobnou „maloměšťác
kou“ idylu nenašel ani špetku pochopení.
Za jeden z názorných příkladů, jak pováleč
ný politický vývoj poznamenal generaci ma
turantů z roku 1951, může posloužit násle
dující konkrétní příběh:
Měli docela prima třídu na anglickém
gymnasiu v Praze. Už název školy sám o so
bě nenechá nikoho na pochybách, že se zde
sešlo studentstvo jednoznačně anglofilského smýšlení, pojímající demokracii jako de
mokracii bez jakéhokoliv vylepšovacího ad
jektiva. Jenom jeden ON a jedna ONA tvo
řili jakási cizí tělesa uvnitř jinak monolitní
ho celku. A to nejenom svou světonázoro
vou orientací, odkojenou mateřským mlé
kem ústředního tiskového orgánu KSČ,
o němž svého času soudruh ministr kultury
a informací blahé paměti Venda Kopecký
bez uzardění prohlašoval, že prý Rudé prá
vo poskytuje vyšší vzdělání než universita, ale i svým zevnějškem, konkrétně řečeno
svými kabáty, na jejichž klopách se stkvěly
hrdé odznaky s proletářskými symboly pěti
cípé hvězdy se srpem a kladivem, jimž se
tou dobou lidově říkalo „jablko ", což byla
populární zkratka pro „JA BLbej KOmunista“. Oba sloužili svým spolužákům až do
doby onoho tragického února jenom za terč
ironických poznámek a posměchu.
Dnem 25. února 1948 se však někdejší
posměch změnil v hluboké opovržení. Stali
se špinavými skvrnami třídy a šířili kolem
sebe jenom nedůvěru a strach, jaký je vlast
ní každé společnosti, v níž správa věcí ve
řejných je vydána v plen smečce touhou po

moci a bezprostředním osobním prospěchu du, protože stud je výlučně produktem svě
posedlých primitivů.
domí. A oni žádné svědomí nemohou mít,
Den maturity v červnu 1951 byl současně protože kdyby nějaké měli, pak by nikdy ne
posledním dnem, kdy byla třída pohromadě. mohli mlčet ke zločinům Stalinových nohsle
K příštímu shledání muselo uplynout dlou dů a jejich o nic lepších následovníků. Jedi
hých, chmurnými událostmi naplněných 40 né, co lidé podobného ražení znají - a co
let. Proč se nesešli dříve? Snad také v nepo jim je v internacionálním měřítku tak typic
slední řadě i z obavy, že by ten ON nebo ta ky vlastní - je snobské povýšenectví a aro
ONA, anebo by se mohl najít některý jiný gantnost, které používají za všech okolností
jim
ideově a morálně spřízněný podle Leninovy poučky „Čelem k masám“.
"charakter", který by byl schopen chtít si A proto sotva může být pochybností, že se
ještě více vylepšit svůj dobrý kádrový profil tkání s bývalými žáky ignorovali z prostého
u soudruhů od StB podáním informace, že důvodu, že to považovali pod jejich důstoj
při onom údajném „setkání spolužáků“ se nost zahazovat se s bývalými reakčními ele
ve skutečnosti jedná o buržoazni elementy menty potom, co jim sametová revoluce do
se zamýšleným cílem spáchat zločin ne-li kořán otevřela brány k nové kariéře: ON se
přímo velezrady, tedy aspoň „sdružování stal náměstkem ministra sociální péče
proti republice".
s kompetencí rozhodovat mj. i o tom, zda si
V době akutního jakož i následně latent- bývalí političtí vězňové z doby stalinské
ního stalinismu ON i ONA dělali, dík straně hrůzovlády zaslouží na stará kolena a vládě, úspěšnou kariéru. ON vystudoval i přesto, že zradili věc nedotknutelných ideí
v bezprávném politickém systému tzv. práva reálného socialismu - starobní důchod as
a ihned po promoci ho strana za věrné služ poň tak vysoký, aby jim stačil pro ne už
by odměnila sinekurou v diplomatické služ zrovna dlouhý zbytek života zajistit důstoj
bě u OSN v ienevě. ONA studovala socia nou lidskou existenci - a ONA se stala--listickou ekonomii, aby později byla sňat velvyslankyní ČSFR ve Washingtonu!
kem s jedním z předních - v Moskvě vystu
Je nutný komentář?
dovaných - marx-leninských ideologů „vykatapultována“ do nejvyšších kruhů stra
nické nomenklatury.
A jak ubíhající čas s sebou přinášel stále
více a více důkazů o absolutní neschopnosti
a nereálnosti socialistických fikcí, ONA zů
stala věrna zásadám svého někdejšího mla
dického zanícení pro ideál světové socialis
tické revoluce až do dnů „sametové revolu
ce“ z listopadu 1989, kdy při pohledu na
Při Masarykově universitě v Brně bylo zalo
kolem ní pochodující stávkující dělníky
ženo knihkupectví, které má za úkol zásobo
Z ČKD jedním dechem reportérku rakouské
televize zapřísahala, že to, co právě vidí, vat studenty v celé republice odbornou litera
není nic proti socialismu a že se jistě v nad turou. Tvoří se síť prodejen v celé republice.
cházejících volbách značná část voličů roz Bohužel na knižním trhu je nedostatek učeb
hodne pro nějakou formu socialismu (bez nic, slovníků a naučné literatury. Jediným vý
prostřední důkaz mám nahraný z rakouské chodiskem je tuto dovézt ze zahraničí. Pro
televize na videokazetě).
získání peněz nabízí Vám zásilková služba při
Letos se konečně, dík rozkladu imperia
knihkupectví širokou paletu knih, gramofono
rudého Džinchischána, mohlo setkání ma
vých
desek, CD, kazet z domácí produkce.
turantů ročníku 1951 stát skutečností. Po
zváni byli všichni dosažitelní, mezi nimi Mimo jiné Vám obstaráme knihy podle Vaše
i ON a ONA. Sešlo se jich nad očekávání ho přání i z antikvariátu.
víc než dost. Přišli jak „ domácí“, tak i před
zyůlí rudé luzovlády do svobodného světa
Napište si o nabídkové seznamy české
uprchlí, z nichž ti druzí tvořili přes jednu a slovenské literatury. V dnešní době je doma
třetinu všech přítomných. Ti, kteří se dosta
zaregistrováno skoro 1000 nakladatelství, kte
vit nemohli, poslali aspoň pozdrav s omlu
vou, jak je už u všech inteligentních lidí sa rá Vás prostřednictvím naší zásilkové služby
budou informovat o domácí produkci.
mozřejmým zvykem.
S napětím všichni čekali, zda přijdou též
ON a ONA, protože omluvenka nedošla.
Napište nám, pomůžete dobré věci. Naše
Nepřišli.
adresa je:
Hrubě by se mýlil každý, kdo by snad
upadl v pokušení se domnívat, že jim stud za
MASARYK UNI BOOKS STORE
jejich krysí morálkou pokřivenou minulost
P. 0. Box 1
zabránil podívat se do očí svým bývalým
250 75 KÁRANÝ,
spolužákům, kteří si navzdory všem rudým
ČSFR
lamačům lidských charakterů dovedli za
chovat svou čest a rovnou páteř. ON i ONA
zůstali přesvědčenými marx-leninisty až do
morku kostí a jako takoví neznají pocit stu
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KLUB T G M
Vladimír Skutina nám zaslal projev dr.
Emila Ludvíka, předsedy Masarykova de
mokratického hnutí, pronesený při příleži
tosti otevření Klubu TGM dne 17. dubna
1991 v Praze. S uveřejněním tohoto projevu
v českém domácím tisku byly veliké potíže,
nevíme, zda nakonec byl projev dr. Ludvíka
přecejen někde publikován. Závažnou část
z projevu předkládáme čtenářům.
... Podle T. G. Masaryka mravnost je zá
kladem veškerého dění. A s mravností úzce
souvisí duchovní a mravní obroda našeho
státu a očista veřejného života, spravedlivé
potrestání těch, kteří se vědomě dopustili
zločinů, kteří způsobili naši nesvobodu, na
še utrpení, všeobecnou zkázu naší země. Je
urážkou víc než osmi tisíc popravených, za
vražděných a umučených, je urážkou šesti
set tisíc nespravedlivě odsouzených a těch,
kteří museli opustit svou zem, je urážkou
milionů občanů, kteří přišli o svou existen
ci, o svůj majetek, nepotrestání těch, kdož
to zavinili.
Podívejme se pravdě do očí!
Kdo jsou a kde jsou ti, co způsobili naši
porobu, vedli a byli vykonavateli obludné
ho represivního systému? Kryti pochybnou
dvacetiletou promlčecí lhůtou jsou členy
parlamentů, výkonné moci a neodcházejí
z veřejného života. Celá naše země zná je
jich jména, jenom naše justice, protkaná bý
valými strukturami, má zavázané oči, nemá
důkazy, které by snadno získala uvalením
vyšetřovací vazby pro důvodné podezření
na ty, kteří se dopustili zločinů proti lid
skosti, nikde na světě neprominutelných.
Chceme budovat právní stát, ale nechceme
si uvědomit, že základem právního státu je
spravedlnost.
Lustrace ve Federálním shromáždění
ukázala hlubokou mravní devastaci lustro
vaných poslanců, z nichž většina není tolik
mravná, aby sama odešla, jak je samozřej
mostí ve vyspělých demokraciích, kde jen
podezření z jakéhokoliv nedůstojného činu
stačí k abdikaci. Příkladem hluboké mravní
krize jsou i poslanci, kteří zůstávají bez
ostyšně v parlamentu, ačkoliv byli iniciáto
ry a vykonavateli represivního systému. Ti
to poslanci byli sice zvoleni do parlamentu,
ale kým? Jednak občany, nevědoucími o je
jich podílu na útlaku, a jednak občany, pod
porujícími bývalou totalitu a i dnes exis
tenčně závislými na KSČ, na starých struk
turách. Lustrujeme agenty Státní bezpeč
nosti, ale nezveřejňujeme příslušníky StB,
jak se stalo v Německu, nezveřejňujeme
příslušníky Lidových milicí, jména nelid
ských vězeňských dozorců, soudců, proku
rátorů, soudících podle příkazů KSČ.
Copak nikdo není zodpovědný za hrůzy
minulých desetiletí, za sovětskou okupaci,
za mravní a kulturní úpadek, za katastrofic
ký stav hospodářství a životního prostředí,
za z politických důvodů zatajovaný Černo
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byl, jehož strašné důsledky ve vzrůstajícím
Tak nám ho
výskytu rakoviny se už objevují a ohrožují
přivezli
zdraví současné i budoucí generace?
Jsme proti kolektivní vině. Stále zdůraz
... mistra Miloše Kopeckého (70), býva
ňujeme, že nechceme pomstu, ale chceme
spravedlnost. Bůh odpouští, ale i trestá, pro lého národního umělce, který tento titul tože trest není jen naplněním spravedlnosti oproti Karlu Gottovi - prodal. Ano, v draž
s výchovným charakterem, ale i prevencí, bě. Ale na dobročinné účely, jak je u uměl
mementem, výstrahou těm, kteří by se chtě ců na celém světě teď v módě.
Se skromnou ošatkou humoru si s sebou
li dopustit zločinů. Došlo-li k určité dohodě
v listopadu a prosinci 1989 s vedením KSČ přivezl ještě skromnější, spíš kulisu než sta
o beztrestnosti bývalého represivního systé tistku - svou jedinou dceru Barboru. Zde
mu ve snaze zabránit rumunským událos jablko od stromu dopadlo dále. Nepodobá
tem, tato dohoda je dávno neplatná. Komu se mistrovi ani profesionelně, ani podobou.
nistická strana ji nedodržuje. Vytvořila le Je hezká.
Jak už to bývá, cesta z Prahy do Luzernu
galizovanou pátou kolonu, vpravdě mafián
skou síť, která už nyní zvedá hlavu, využívá se prodloužila o půl hodiny. Řidič auta si
- finančně silná - všech prostředků k vyvo pro zpestření cesty jednou vyměnil kolo.
lání národnostních sporů na Slovensku, na Mistr Kopecký ho cestou nepobavil, ,2a
Moravě, využívá nespokojenosti ze zdražo dvanáct set kilometrů dvanáct slov, to není
vání a rostoucí nezaměstnanosti, které jsou pro klimbajícího řidiče zrovna mnoho,“ po
důsledky totality, zastrašuje, podkopává stěžoval si mně sám řidič.
První minuty představení také nevypada
a zpochybňuje těžce se rodící demokracii.
Lidé si právem stěžují, že ve vedení pod ly na vodopád slov a nápadů. Dvě chlazené
niků a organizací se nic nezměnilo. Bývalé becherovky a Naďa Urbánková coby divák
komunistické struktury působí dál a dokon (slovy mistra: „chudě provdaná »ausgerech
ce propouštějí ty, kteří jim odporovali. Pro net« do Švýcarska a za lékaře“) stačily na
to občané zmalomyslňují, ztrácí důvěru ve to, aby slova a nápady začaly přicházet.
Publikum trochu zesmutnělo, když
vedení státu. Bez důkladné očisty veřejného
života nemůžeme budovat demokratický s mistrem nebyla řeč o politice, o emigran
tech nebo emigraci. Zato historky ze života
stát!
Co nás dále tíží, je slovenská otázka. Ta - a hlavně uměleckého života, stráveného
prostupuje jako červená niťdějinami Česko 40 let na prknech pražských divadel, ve fil
slovenska. Vždy se našlo dost ambiciózních mu a v televizi, dostaly pořad na pravou mí
politiků, kteří nakonec dovedli Slovensko ru.
Ke zvukovému záznamu Macky Messera
k fašismu a na stranu válečné Hitlerovy
koalice. I nyní se někteří slovenští politici, nám dal Miloš Kopecký pouze slovní do
vedeni touhou po osobní moci, snaží o roz provod. Netroufl si zpívat „liře“. Vlastně to
bití společného státu Čechů a Slováků, ač byly dva záznamy: z doby mladého a z do
koliv nikdy se dosud slovenskému národu by věkem pokročilého Miloše Kopeckého.
nedostalo tolik svébytnosti v kultuře, vědě, Obě verze jsou kouzelné.
Trpí poměrně zdravou sklerózou, protože
ve správě jeho věcí, jako dnes.
Není to mínění jen Čechů, ale i většiny si nemůže vzpomenout, jak přišel ke svému
slovenského národa, většiny, vyslovující se „image“ - dívkaře. Důkazy toho jsou však
pro společný stát, pro Československo, svatební alba. Jejich 5. (Slovy: pět.) „Vždy
v němž všechny národy budou mít ústavně tam figuruju já,“ vzpomíná, „vždy stejní
zajištěnou svébytnost a rovnoprávnost. svědci - z důvodů čistě úsporných, a svou
Uvědomme si, kdo je v pozadí uměle vyvo roli už znají-, pokaždé jiná nevěsta a bude
lávané bratrské roztržky. Uvědomme si, te se divit, pokaždé na stěně v rámečku jiný
kdo je proti spravedlivému potrestání zloči president. Václav Havel to má dobrý. To
nů minulých let. Nemáme bohužel dost od přísahám! Kopecký se už ženit nebude!!!“.
A s tímto sdělením se s námi rozloučil
vahy a rozumu, abychom rázně zasáhli proti
existující páté koloně, proti mafii, a obžalo vetchý, nemocný, starý mistr Miloš Kopec
vali ji podle trestního zákona za rozvracení ký.
***
republiky.
Divadélko „II Vagabondo“ se pro naše
Vyzýváme proto k rozhodnosti hlavu stá
tu i parlamenty! Politika ústupků vede jen krajany ve Švýcarsku a jižním Německu
k hořkému konci. Poučme se z první repub stalo součástí jejich kulturního a společen
liky. Tomáš Garrigue Masaryk byl nucen ského života. „Čeští umělci sem našli cestu,
použít mnohokrát zákona proti rozbíječům vědí, kam jedou, jejich přístup k nám se
Československa. Demokracii je potřebí brá silně změnil: nepřicházejí pouze »oholit«
bohaté emigranty v kapitalistické západní
nit!...
II zemi o šťavnaté devizy. A co se vzdálenosti
týče, jsou zvyklí ujet oněch 700 km např.
při zájezdech na Slovensko,“ říká pan Sid
Kučera, otec projektu „II Vagabondo“.
Diváci jsou i nadále nejsilněji poutáni di
vadelním nebo hudebním, dobře napsaným
a nastudovaným představením, samozřejmě

mají zastávat především skromní a neobelhatelní lidé, politika je práce lidí čistých
rukou.
Po slavnostním ceremoniálu byla při tis
kové konferenci hodnocena dánsko-československá spolupráce, byl zaujat postoj
k osvobození pobaltských republik a k po
měru Československa k Severoatlantické
alianci.
Finanční částku, kterou Havel při převze
tí ceny obdržel, věnuje charitativním úče
lům.
-oz-

Havlova a Mitterrandova iniciativa

s osvěžující dávkou improvizace (Hodino
vý hoteliér. Dědeček a Burian, Plavci). Na
druhé straně je ovšem ohromně zajímavé
poznat herce a herečky takové, jací jsou
a chtějí být a mít radost, že těžká léta pře
tvařování a strachu nezakřivila jejich pů
vodní charaktery (Sovák, Kopecký).
Koncepce pořadu v „II Vagabondo“ se
ukázala být správnou, Sid Kučera a jeho
tým pracují s elánem na přípravě nových
pořadů pro příští sezónu, kterou zahajují
v sobotu 28. září gala-představením s le
gendou českého divadla, filmu a televize,
Františkem Filipovským. Hudbu a písně
z Osvobozeného divadla nastuduje Sid
Kučera, k jehož snažení držíme palce a pře
jeme hodně úspěchů v další činnosti.
Milan Cimburek

Sonningova cena
Václavu Havlovi
Dne 28. května tr. byl president Václav
Havel vyznamenán Sonningovou cenou,
která je udělována za mimořádný přínos
k evropské civilizaci. Za přítomnosti dán
ské královny a vysokých politických hod
nostářů předal tuto cenu v hodnotě 500 tisíc
dánských korun československému presi
dentovi rektor kodaňské university Ove
Nathan.
Udělení ceny bylo zdůvodněno tím, že
Václav Havel je symbolem naděje a tole
rance pro celou Evropu. Laureát ve svém
projevu posoudil a ocenil práci politiků
a upozornil na nebezpečí zneužití politické
moci. Zájem státu musí být vysoce prefero
ván vlastnímu prospěchu. Politickou práci

Dne 12. června se sešlo pod záštitou pre
sidenta Havla a Mitterranda v Praze 150
osobností veřejného života z 33 zemí, aby
položily základ k „Evropské konfederaci“.
V šesti pracovních skupinách má být na me
zinárodním poli připravena spolupráce
v oborech energetiky, komunikace, ochrany
ovzduší, kultury a financí. Tuto myšlenku
sledují oba státníci od zářijového setkání
v Praze v minulém roce.
Integrace Evropy má vést k výstavbě
„Evropského domu“. Tato idea získává stá
le větší zájem a sympatie a je v budoucnosti
asi jedinou cestou k vyřešení jak hospodář
ských tak národnostních problémů konti
nentu, které jsou nejožehavější otázkou
dnešní doby.
-oz-

Jak se chová
německý čtenář
Neustálým nedostatkem všech literárně
vědných studií je, že se vůbec - nebo téměř
vůbec - nezabývají čtenářem. Autor a jeho
text se těší pozornosti odedávna, ale čtenář,
pro něhož autor přece píše, je pořád ještě
záhadná bytost. A čtenář samozřejmě musí
zajímat autora - a také nakladatele a knih
kupce. Když se výzkumu čtenářů neujali
literární vědci, vzali věc do rukou odborníci
na výzkum veřejného mínění.
Výsledky jejich výzkumů např. v Ně
mecku jsou velmi zajímavé - a hodně pře
kvapivé. Průměrný občan západního Ně
mecka věnuje měsíčně 190 hodin sledování
různých médií; z toho 75% času připadá na
rozhlas a televizi a 25% na tištěná média,
tzn. na noviny, časopisy a knihy. O knihy je
nebývalý zájem, neboť přes 70% západních
Němců se věnuje jejich četbě aspoň jednou
týdně. 95% všech domácností má televizor
- a stejný počet domácností má vlastní kni
hovnu. Takže televizní obrazovka nepřeká
ží četbě knih, dokonce se zjistilo, že četbu
podporuje: Němci kupují nebo si v knihov

nách vypůjčují především ty knihy, o nichž
byla řeč v televizi. Na jednu domácnost při
padá průměrně 186 knih. Z toho jsou 94
knihy odborné, 73 patří do beletristiky a 19
knih se počítá mezi knihy pro děti a mládež.
Z nejrůznějších průzkumů vyplývá, že
odborná literatura se těší značně většímu
zájmu než beletrie. Nejvíc knih čtou lidé ve
věku 18 až 29 let. Zato starší občané, ti nad
šedesát, se většinou spokojují četbou novin
a sledováním televizních pořadů. A ví se ta
ké, že dobře vydělávající západní Němci
vydají za elektronická média třikrát víc a za
tištěná dokonce pětkrát víc než občané níz
kých platových kategorií. Bohatší občané
čtou dvacetpětkrát víc odborných knih než
lidé s nízkými příjmy.
Kdysi se soudilo, že rozhlas - a pak tele
vize - odsoudí většinu novin k zániku,
vždyť elektronická média mohou být daleko
pohotovější v celé oblasti zpravodajství.
Ukázalo se však, že noviny se rychle při
způsobily nové situaci, změnily svou tvář
nost a styl zpravodajství a nadále se mají
čile k světu. Počet deníků sice ve Spolkové
republice v minulých desetiletích poklesl
ve stejném rozsahu jako v jiných průmyslo
vých státech západního světa, zato však ne
ustále stoupá prodaný počet výtisků denní
ho tisku. A naprosto neklesá věrnost čtená
řů jejich novinám: dvě třetiny deníků se
prodá stálým předplatitelům. Zároveň stou
pá počet časopisů a jejich náklad.
Knihy čte v západním Německu denně
44% obyvatel ve věku nad 18 let. Je to vel
mi vysoké procento. A k tomu 70 až 80%
obyvatelstva čte ještě denně noviny, po
slouchá rozhlas a sleduje televizní vysílání.
To ovšem znamená, že všichni tito lidé mu
sí mít dostatek tzv. volného času. A tak to
mu skutečně je. Do roku 1974 množství
volného času západoněmeckého obyvatel
stva neustále stoupalo - od té doby se však
prakticky nemění.
Knižní trh je stále ještě významná oblast
hospodářského podnikání. Za nákup rozhla
sových a televizních přijímačů a za jejich
provoz a za nákup novin, časopisů a knih se
ve SRN vydá ročně 27 miliard marek. Je to
úctyhodná suma. A přitom na tištěná média,
tzn. na noviny, časopisy a knihy, připadá
z této částky skoro polovina. Není tedy
pravda, že by dnešní lidé odvykli číst.
Psychologové se zajímali o to, proč lidé
vůbec čtou. Zjistili, že příslušníci dobře si
tuovaných vrstev čtou proto, že se zajímají
o dění ve světě. Zároveň četbou překonávají
pocit osamělosti. Teprve na dalším místě je
u nich zábava - ta zato hraje hlavní roli
u čtenářů s nižšími příjmy. Vyjádřeno jinak
to znamená, že kniha ztrácí stále víc na vý
znamu jako prostředek zábavy a nabývá na
významu jako prostředek rozšíření intelek
tuálního obzoru. To ovšem znamená, že zápádoněmecká nakladatelství vydávají stále
víc odborné a populárně vědecké literatury
na úkor vážné beletrie a tzv. zábavné četby.
Přitom kniha přestává být reprezentačním
předmětem v bytě - to se projevuje zejména
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tím, že podíl laciných tzv. paperbacků ne
ustále stoupá. Zatímco v roce 1965 se vyda
lo necelých 5% všech titulů jako paperback,
v roce 1985 - tedy o dvacet let později bylo už paperbacků třikrát víc, asi 15%
všech titulů.
Ve Spolkové republice Německo působí
na dva tisíce významnějších nakladatelství.
Jsou mezi nimi obři i trpaslíci. Všechna na
kladatelství však musí obezřetně kalkulo
vat, neboť konkurenční zápas je velmi ostrý.
Proto vydavatelé a knihkupci pečlivě studu
jí chování oné záhadné bytosti, kterou stále
ještě čtenář je. Jemu se musí vyhovět, neboť
on nakonec rozhodne o úspěchu nebo ne
úspěchu nové knihy na trhu. A on konec
konců ovlivňuje i autory, neboť ti přece mu
sí - a chtějí - psát pro čtenáře.
Antonín Měšťan

INZERÁT:
PŘEDÁM DOBRE VYBAVENÚ CHA
LUPU s 30árovou záhradou 35 km od Bra
tislavy. Zn. „Budmerice“.

POLYGON
________reportér
VE VLASTNÍ VĚCI
Na základě oznámení abonentům Po
lygonu v čísle 3, že mohou předplatit náš
časopis svým příbuzným a známým do
Československa za snížené dvoutřetinové
předplatné, jsme dostali více objednávek,
než jsme očekávali. Stalo se tedy, že jsme
mohli odeslat číslo 3 jen v omezeném po
čtu. Číslo 4 dostanou samozřejmě již
všichni. Všechna dosud vyšlá čísla letoš
ního roku jsou rozebrána, jejich dodateč
né objednávky nemůžeme vyřizovat
Jelikož v Praze a Brně se prodává vel
mi malý počet exemplářů po 12 Kčs/ks,
přicházejí objednávky na odběr Polygo
nu přímo z republiky v domnění, že pla
cení předplatného je možné v korunách.
Zájem nás pochopitelně těší, ale z finanč
ních důvodů nelze těmto žádostem při
nejlepší vůli vyhovět (Polygon je tisknut
ve Švýcarsku). Situace by se dala řešit
kombinací předplatného v korunách (96
Kčs/rok) + 23 SFr. (polovina zdejšího
předplatného), což by znamenalo najít na
Západě sponsora, pokud by českosloven
ský zájemce neměl vlastní valutové pro
středky.
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DOPISY
&
OHLASY
ČESKO a
ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ
V článečku z >Večemí Prahy<, který citu
je dr. Veselá ve svém příspěvku, uveřejně
ném v tomto časopise v minulém roce, se
tvrdí, že název státu, odvozený podle jména
národa, který území obývá, je „zcela logic
ký“, že my nemůžeme být světovou výjim
kou (proč ne?). Proto se prý také musíme podle mínění Ústavu pro jazyk český - se
slovem „Česko“ smířit. Tento názor samo
zřejmě neobstojí ani před kritikou naprosté
ho linguistického laika, protože máme sice
Řeky a Řecko, Němce a Německo, nebo
Poláky a Polsko, ale proč tedy čeština nezná
také Italsko, Anglicko, Jugoslávsko, nebo
v zámoří Americko, Kanadsko či dokonce
Venezuelsko, ač i tyto národy na dotyčném
území bydlí? Proč by to tedy právě v našem
případě muselo být jméno s tou, jak větši
nou cítíme, zcela nevhodnou a vulgarisující
koncovkou „sko“?
Je celkem známo, že místní názvy přetr
valy často staletí, ač dávno neodpovídají
skutečnému etnickému rozložení obyvatel
stva A tak třeba, ačkoliv keltští Bojové už
u nás hezkých pár staletí nebydlí (a konec
konců víme toho o jejich pobytu v Čechách
velmi málo), je starý název Bohemia pro
naši zemi přece dosud běžný ve většině ja
zyků latinské kultury. I když tedy připouští
me, že se jazyky vyvíjejí (ač, jak zkušenost
ukazuje, většinou k horšímu), není ještě ni
kde zaručeno, že „zlepšovák“, který si něja
ký linguistický antitalent vymyslí a který
pro jeho pitomost a primitivnost rychle pře
vezme do svého chudičkého slovníku „lido
vý lid“, by se měl stát trvalým „obohace
ním“ řeči. A tak, ač čeští vlastenci doby
josefínské (ti ovšem v dobře míněné snaze
po očistě jazyka od cizích slov a ne k jeho
prznění) hráli na klapkostrunozvukobednu,
už generace našich pradědečků se přecejen
raději vrátila k prosaickému klavíru, ačko
liv jim k tomu nedal své požehnání tehdy
naštěstí ještě neexistující Ústav pro jazyk
český Československé akademie věd.
Je vůbec poněkud s podivem, že tato in
stituce, která svou odporně devotní kolabo
rací s bolševismem ztratila svou veškerou

prestiž a morální právo v jazykových otáz
kách rozhodovat, hodlá zřejmě dále ve
svém kursu pokračovat. Ústav, který od jed
noho vydání „Pravidel českého pravopisu“
ke druhému servilně měnil své předpisy tak,
aby i ten nejpitomější funkcionář a stranic
ký kádr psal stále ještě jaksi „spisovně“,
považuje očividně za samozřejmé, že bude
českou řeč i v budoucnu vylepšovat jazy
kem luzy. Vždyť dokonce i to slovo luza
ochotně přizpůsobil, takže se dnes má psát
lůza (s kroužkovaným ů), ač neexistuje
žádné staročeské psaní luoza, které jedině
by to socialistické „ů“ zdůvodňovalo. Tak
se to alespoň ještě moje generace někde
v sekundě učila.
Domnívám se proto, a jistě nejsem sám,
že by snad bylo vhodné, kdyby se teď Ústav
pro jazyk český přednostně zabýval snahou
napravit - pokud to ještě vůbec jde - ale
spoň ty nejhorší škody, které v posledních
více než 40 letech naší mateřštině způsobil,
svou stranou a vládou s potěšením přijíma
nou jazykovou praxí.
Teprve potom by nám snad mohl zase
udělovat své rady. A asi jsem konservativ
ni, ale myslím, že i tehdy by jeho úloha
měla spíše spočívat v tom, aby nás učil, kte
rá slangová slova, rusismy a cizí klišé má
me z mluveného i psaného jazyka vymýtit,
než nové výrazy z řeči chátry a ulice legalisovat.
Adolf F. J. Karlovský, Birsfelden
DOPIS Z JIŽNÍ AFRIKY
Tož jsem opět doma. V Jižní Africe, kde
se černoušci rvou a dělají bengál, ale pořád
se mi to nezdá tak moc hrozné, jako to, co
jsem poznal na své druhé cestě v Českoslo
vensku, kde jsem učinil několik „rodin
ných“ návštěv a odjel do Brna. Moje sestře
nice, která učí na brněnské universitě, mi
pozvolna začala otevírat oči.
Na filosofické fakultě je pouze 10% stu
dentů pro „nový režim“. Ostatní jsou synáč
kové a dcerky bývalých (a dnes opět „reha
bilitovaných“) komunistů, kteří přímo ne
návidí Havla a dnešní režim. Protože jim již
nekyne teplé místečko po studiích, které
měli zajištěno než vůbec studium začali,

protože najednou musí ukázat aspoň trochu a Slovensku je naprosto fuk, kdo je bývalý ná, že na naše „personální akta“ píšou už
talentu, protože jejich tatíčkové ztrácejí pů komunista či kdo není. Osmdesát procent dnes něco podobného. V češtině by to bylo
du pod nohama (prozatím), a těch protože je národa je najedno brdo... Takže nevím, co „NN“. Taky dobré, že?
na sta. Jinými slovy - tato mládež, zvyklá psát o Československu, zemi, kde staré ma
Jindřich Stikarovský, Johannesburg
na komfortní život chráněný svými tatíčky nýry začínají opět bujet v nevídaných pro
(Výňatky z osobního dopisu)
a komunistickými legitimacemi, půjde - porcích, či - možná lépe - doposud nijak
kdykoliv se to hodí - proti dnešnímu reži nezačaly mizet, akorát se jim podařilo na
mu. A to jsou studenti. ...
nějakou dobu navléci maskovací oděv... Za
Našel jsem už pouze příšernou a nená čínám pomalu, ale jistě věřit Expresu a jeho
vistnou zlobu a závist ke každému, kdo má historkám, že to všechno byl jen jeden vel
KRITIKA KRITIKY
pár zahraničních peněz, kdo přišel z ciziny, ký podvod. Možná jde o lži, ale nikdo ještě
... Postavení exilu vůči mateřskému státu
kdo má o něco víc. ... Lidé hodní, kteří to tyto lži nevyvrátil.
je už svým charakterem opoziční. Jde ale
myslí s tebou dobře, říkají: „Nelezte sem
Když jsme loni odjížděli zpět do Jižní o to, aby tato opozice byla k prospěchu ma
minimálně pět roků - než se to vykrystali Afriky, bylo nám těžko a smutno. Trvalo teřského státu, neboť exil má k tomu patřič
zuje.“ Nikdo ovšem neřekne, co se hodlá nám skoro tři měsíce, než jsme se z toho né politické, ekonomické i kulturní zkuše
krystalizovat. Na své vlastní kůži jsem po šoku vzpamatovali. Ale opět jsme srovnali nosti, které doma byly překryty totalitním
znal, že zákony naší milované vlasti se mo obratle a stačilo dalších šest měsíců, aby mocenským nánosem, jemuž exil unikl
hou měnit jako ponožky - ob jeden měsíc. chom nasáli onoho pseudorůžového pachu a nebo se ho zbavil. Proto se stal exilem. To
Viz případ „trvalého pobytu“ pro nás, čs. staré vlasti. A opět jsme počali doufat, že je ovšem právě ten opoziční nervus rerum,
emigranty. Viděl jsem, že postoj k exulan bude jistě lépe, že se doma všechno začne vyžadující veliké opatrnosti při komunikaci
tům není nikterak vřelý. Pak jsem si to ově měnit. Po své návštěvě letos jsem zjistil, že s mateřskou zemí.
Že se toho nedbá ani na stránkách časo
řil ve „dvojce“ Polygonu, kde jsem zjistil, se opravdu mění. A dokonce všechno.
že nejde pouze o moji domněnku. Byl jsem K horšímu, než bylo loni! Protože loni jsem pisu Polygon-reportér, je víc než zjevné.
Má-li tento časopis proniknout ve větší
původně přesvědčen, že se tam dá existovat. ještě přes všechnu tu hrůzu viděl světlo
Nějak existovat. Ale že člověk bude „do v československém tunelu. Malé a mrkavé. míře do útrob mateřské země, nemůže
ma“. Pak jsem však každým dnem pozná Letos tam už byla jen tma, popílek a siřiči- v žádném případě připustit, aby se na jeho
val, že tam nejsem „doma“, že jsem dalším tany. A létali tam netopejři, kteří se už pře stránkách, dokonce tučným písmem, napsa
prospekti vním cizincem, který je pro ně za stali bát. Poznali totiž, že se nemají koho lo o presidentu republiky: „ ... a nám loni
jímavý, pokud má v kapse nějaké prachy. bát. Neboť pan president je humanista, a ti v Torontě jen nabulíkoval kopec krásných
Pokud možno cizí. A pokud je ochoten se kolem něho? - o nich raději nebudu říkat lží? ... “ (Na straně 5 čísla 3/91.) Takové
s nimi rychle rozloučit. A to je pocit za- své mínění. Takže co? Jedinou pozitivní písmo deklasuje pisatele i redakci a vrhá
trachtilý.
stránku moje návštěva měla, že jsem se le stín na pozitivní práci exilu pro mateřskou
Takže suma sumárum - co dál? Riskovat tos nemohl dočkat, až dosedneme na johan- zemi, která se zdárně rozvíjí. Napomáhá jen
černou revoluci tady nebo renesanci super- nesburské letiště a když jsem vylezl z letad těm, kteří se chopí každé příležitosti lovit
blbosti a hulvátství v Československu? la, uvědomil jsem si, že mne s mou starou v kalných vodách.
Není možno nevědět, že padesátileté vá
V zemi, která je mou vlastí a o kterémžto vlastí pojí akorát můj křestní list. A i ten je
faktu pozvolna začínám mlčet. V zemi, kde mi na nic, neboť nemá cenu kusu zahnědlé lečné a hlavně poválečné poměry vytvořily
se moji krajané chovají jako černoši, s jedi ho papíru. K ničemu mě totiž neopravňuje. u nás nesmírně početný typ lidí s jedním
ným rozdílem, že mají bílou kůži. Mně Ani k tomu, abych na jeho základě dostal legálním a jedním či více ilegálními příjmy,
osobně černá kůže nevadí. Vadí mi černoš občanku či domovské právo, nebo abych si s čímž se ruku v ruce vytvořil legálně ile
ská mentalita. Takže vracet se momentálně mohl koupit WC pod hradem Rábí. Jsem gální černý trh se známými parametry. To
do vlasti, by byla vlastně pouze záměna ba cizinec, či nepohodlný černoch. I ten cikán byl stát ve státě.
V současné době, když tyto „vymoženos
rev. Což nepovažuji za podstatné. ... Jsem to má lepší....
ti“ mizí, najde se mnoho nespokojenců, kte
ochoten se uskrovnit. Nejsem však ochoten
ří by tajně či zjevně toužili zvrátit vývoj do
tolerovat, když v Čs' televizi ústředna řek
ne, že „neberou vzkazy“ nebo když paní
... V práci a vědění je naše spasení. To starých kolejí. Nemohou-li jinak, tedy ho
redaktorka XY není na svém pracovišti říkávali naši pradědečkové, kteří byli vyce alespoň všemožně brzdí.
Srovnávat tento pomalý postup s přero
k dosažení ani ráno, ani odpoledne, natož pováni c. a k. školou. A právě toho se teď
večer. A nikdo neví, kde je...
hodlám držet! Koupil jsem si nové kolečko dem c. k. teritoria v republiky (1918) a ne
Každý, do koho vrazíš, má nataženou ru do zahrady a začínám kultivovat pozemek. bo k rychlosti znárodňovacích procesů
ku. Ne pokorně a skromně, ale sprostě a vy Bude rodit rajčata a mrkev, a taky zahradní (1948), je vnášení falešných měřítek do
zývavě. Každý čeká, že dáš, protože je to jahody a jiné potřebnosti do kuchyně. A já současné doby, jejíž problematiku historie
tvá „povinnost“. Neboť ty ses kopal 20 let se budu koukat na svoji milovanou vlast zatím nepoznala. Takovým a podobným
do zadku v cizině, hrabal prachy a „žil sis“, pěkně z 12.000 km dálky, a bude mi mno pojednáním a názorům, které podporují ne
zatímco oni „trpěli“. Proto je tvou povin hem lépe, než mi bylo před třemi nedělemi. trpělivost a nespokojenost lidí doma, by ne
ností dneska klopit.
Každá zkušenost se platí. Tahle českoslo měla redakce nechat volný průběh s tím
Začal jsem dávat tyto příhody na papír venská mne za loňský a letošní rok stála odůvodněním, že máme demokracii. To by
pro Polygon. Ale v první čtvrtině jsem mu skoro 15.000 Randů. Tedy slušné ojeté au tomu, co představuje spojení řeckých slov
sel zastavit. Protože jsem se styděl. A taky to. Nebo měsíční pobyt na Seychelech - se „démos kratejn“, neodpovídalo a morálně
si přečetl esej v „Našinci“, že „musíme být vším komfortem. Nelituji však. Byly to pe politickému pojmu „demokracie“ neposlou
k těm doma tolerantní, neboť co bychom dě níze dobře investované. Pomohly mi totiž žilo.
I když to doma jde pomalu a rozhodně
lali my v jejich situaci...“?
otevřít naplno oči. Pomohly mi zjistit, že
Není hezké psát o vlastní zemi ošklivos nejsem doma vítán a že kdybych se usadil jinak, než jak by si to mnozí v exilu předsta
ti. Tolerantní však být nemohu. Protože být někde v poustevně pod Boubínem, buď vovali, je třeba vidět, že to nebyl sen, že je
tolerantní, znamená zavírat oči nad svins o mně milí krajané řeknou, že jsem se „ven tó skutečnost vedoucí přes stále nové a no
tvem. Svinstvem snad ještě horším, než by ku“ neuplatnil, proto jsem se vrátil, nebo mi vé překážky a úskalí k vyššímu státotvorné
lo to komunistické. Protože tentokrát jeden budou házet přes plůtek chcíplé kočky. Tak mu cíli, kdy především brzdící národnostní
neví, kdo to svinstvo šíří a produkuje. Ko že, „návrat nežádoucí“. „RU“ byla na to divergence ztratí svůj smysl. A o to také
Vladimír Šedivý, Zürich
neckonců zjistil jsem, že v dnešním Česku německá zkratka v létech válečných. Mož jde.
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JAROSLAV LAMBERT se dopustil
v Polygonu č.3 tohoto tvrzení; „Zákeřným,
cynickým a bezohledným se člověk nestává
až v průběhu života; takovým se už rodí.“
Tedy predestinace jako hrom. Za něco tako
vého by ho jistěže pochválil ženevský rodák
Kalvín.
Příliš kruté uvažování pro můj vkus. Ne
měli bychom se tedy pouštět do vyvražďování neviňátek, když jsme takto vymazali
jeden z největších pokroků civilizace, že to
tiž existuje cosi zvané svobodná vůle, odpo
vědnost jedince za svůj osud, počínání? Na
ši blízcí příbuzní v thajské džungli zachrá
nili před smrtí dvojčátka-sirotečky, strčili
do krabic od bot, odvezli do Bangkoku
a pak do Ameriky. Dotyčné vyrostly v uni
versitně vzdělané slečny. Tehdy je v džung
li nezachránit, jejich život by se byl košatil
jinak, pokud by se byl vůbec nějak košatil.
Myslitel Lambert aby tedy s takovým závě
rem podstatně nesouhlasil.
Prof.dr.Ota Ulč, t.č.Oloniouc
K MIMOSOUDNÍM REHABILITA
CÍM
Se zájmem jsem si přečetl fundovaný člá
nek Jaroslava Anděla v Polygonu č.3. Pro
blematika v něm vyložená je však neúplná.
Zákon č.119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci
vyjmenovává i všechny trestné činy, na kte
ré se rehabilitace vztahuje. Je-li „delikvent“
odsouzen podle některého z nich, tak se
pravomocná soudní rozhodnutí vyhlášená
v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990,
jakož i všechna další rozhodnutí v téže
trestní věci na ně obsahově navazující, zru
šují k datu, kdy byla vydána. Věc má ovšem
svůj háček. Došlo-li k souběhu trestných či
nů, z nichž některý není vyjmenován v zá
koně o soudní rehabilitaci, stanoví soud no
vý přiměřený trest za trestné činy rehabili
tací nedotčené, což potom hraje podstatnou
roli při nárocích na odškodnění a při zrušo
vání trestu propadnutí majetku. Odškodnění
v plném rozsahu se poskytne pouze tehdy,
byl-li původní rozsudek zrušen v celém roz
sahu. Jinak rehabilitovaný dostane odškod
nění jen se zřetelem k rozdílu mezi tresty
vykonanými na základě rozsudku původní
ho a tresty uloženými v novém řízení.
Zákon o soudní rehabilitaci upravuje vý
ši nároku na odškodnění, ne nároků vyplý
vajících ze zrušených trestů propadnutí ma
jetku. To je předmětem zákona o mimo
soudních rehabilitacích, kde se pro získání
majetku zpět požaduje nejen čs. státní ob
čanství, nýbrž i trvalý pobyt na území Čes
koslovenska. V uplatňování zákona o soud
ní rehabilitaci může dojít i k extrémním pří
padům. Příkladem poslouží plk. Oldřich Sebor, který 21. srpna 1968, z titulu důstojní
ka čs. ministerstva vnitra, nařídil nespojovat
některé účastníky Zvláštní telefonní sítě
a 22. srpna 1968 zastavit vysílání rušícího
signálu proti rozhlasové stanici Svobodná
Evropa. Tím spáchal podle názoru Vyššího
vojenského soudu v Příbrami, který rozhodl
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v lednu 1972, trestný čin zneužívání pravo
moci veřejného činitele. Protože dotyčný
trestný čin není vyjmenován v zákoně
o soudní rehabilitaci č.119/1990 Sb„ nemá
Oldřich Šebor na rehabilitaci nárok.
Jaroslav Anděl se nezmiňuje ani slovem
o tom - posuzujeme-li celou problematiku
mimosoudních rehabilitací z hlediska emig
rantů, chcete-li exulantů -, že propadnutí
majetku se neprovádělo v posledním deseti
letí pouze na základě trestního zákona (§51
a 52 zákona č. 113/1973 Sb.), nýbrž i podle
§ 453a občan, zákoníku (č.70/1973 Sb.),
který umožňoval zabavit majetek bez roz
sudku ihned. Mně se tak stalo třetí den po
překročení povolených 20 dnů pobytu v ci
zině. Jinak nefungující státní mašinérie se
překonávala: 22. července jsme se měli vrá
tit a 25. července se dostavila policie
s úředníky ONV a půlku rodinného domku
mně patřící zabavili podle onoho §
453a, který zní: „Dopustil-li vlastník věci
takového protiprávního jednání, jímž se
zbavil možnosti věc obvyklým způsobem
užívat, připadá věc do vlastnictví státu, po
kud je v rozporu se zájmem společnosti,
aby vlastník s věcí dále nakládal. ... Státu
však nepřipadá ten majetek, jehož je ne
zbytně třeba k ukojení životních potřeb
osob, o jejichž výživu nebo výchovu je
vlastník věci ... povinen pečovat...“ Byl-li
pak utečenec odsouzen k odnětí svobody
a trestu propadnutí majetku, neboť „spáchal
úmyslný trestný čin z nepřátelství k socia
listickému společenskému a státnímu zříze
ní republiky“ (§51 tr. z. č. 113/1973 Sb.),
byl jeho majetek už dávno v rukou státu,
mnohdy už prodán novému majiteli. V pří
padě aplikace §453a obč. z. přestali být
uprchlí vlastníci věcí jejich vlastníky. Zde
je zásadní rozdíl proti vývodům J. Anděla,
vycházejícího pouze ze zákona o soudní re
habilitaci. Oba právní akty - propadnutí
majetku podle obč. zákoníku a podle trest
ního zákona - jsou z právního hlediska mimoběžné. Vysloví-li soud, na které věci se
trest propadnutí majetku nevztahuje, proto
že je jich „nezbytně třeba k uspokojení ži
votních potřeb osob, o jejichž výživu nebo
výchovu je odsouzený podle zákona povi
nen pečovat“, není to stejně nic platné, pro
tože věci již byly zabaveny podle občanské
ho zákoníku.
Na závěr ještě pár slov k dovětku Jarosla
va Lamberta, otištěném tamtéž. Odpovědi
B. Chrastilové z Kanceláře prezidenta
ČSFR a kancléře Karla Schwarzenberga
jsou z právního hlediska korektní. Dovoluji
si upozornit, že z odlišností oslovení adre
sáta v češtině a němčině nelze vyvozovat
žádné soudy o úrovni zdvořilosti písemné
odpovědi. Nelze také akceptovat vybízení
J. Lamberta k nerespektování zákonů, kon
krétně ústavy. Jinou otázkou je, proč záko
nodárná činnost nově zvoleného parlamentu
nezačala právě ústavou - nej vyšším záko
nem země. V budoucnu se to jistě vymstí
a Ústavní soud, až přestane existovat jen na
papíře, bude na desítky let zavalen spory,

zda ten či onen již schválený zákon, vč.
onoho o mimosoudních rehabilitacích, od
poruje nebo neodporuje ústavě. Mně osobně
se také některé československé zákony nelí
bí, ale musím souhlasit se zněním odpovědi
K. Schwarzenberga. Zákony připravuje vlá
da a schvaluje parlament. Jaké zákony, to
už je jiná otázka.
Dr. Tomáš Krystlík, Fürstenfeldbruck
VÁŽENÝ PANE SEKYRO,
jak již Vaše jméno naznačuje, byla i Va
še kritiká v Polygonu 3/91 „Mýtus - nebo
ne?“ řízná, ale ne každá rána palicí je zdravá
a léčivá. Žádný národ nemá přebytek mo
rálních lidí, tak také ne Češi. Proto považuji
ne právě za dobré, takhle Palacha špinit.
Také mne učil profesor, který učil Palacha.
Ten o něm vyprávěl jako o velmi inteligent
ním studentovi: Samozřejmě, že nesouhla
sím s tím, že ti ostatní jsou zapomenuti, ale
jistě i z nich byste udělal psychopaty. Např.
Němci vymetou se svým Goethem všechny
kouty, a jaký to byl psychopat. A nikomu to
nevadí.
Senglerová, Altdorf

ČESKO - ANGLICKÝ
SLOVNÍK IDIOMŮ

CZECH - ENGLISH
DICTIONARY OF IDIOMS

Potřeba tohoto slovníku pro Čechy
a Slováky je zřejmá. Je zdrojem informa
cí, které je jinde velmi těžké najít Příkla
dy jsou výborně dokumentovány ukázka
mi z americké, kanadské a anglické lite
ratury a přeloženy do odpovídající idio
matické češtiny.
Cena vč. poštovného: US$40.00
Adresa pro objednávku:
B. Kroulík
30 Teesdale Place 2008
Scarborough, ON
Canada - MIL 1L2

fůr Versicherungs-, Finanz- und Unternehmensberatung sowie Immobilienhandel und Vermittlung

Čtyř- a vícenásobné zvětšení 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 pojišťováni 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

DIVADÉLKO

ÚŘEDNÍ PŘEKLADY
DORFSTRASSE 2
8103 UNTERENGSTRINGEN

ČERVENEC A SRPEN: DIVADELNÍ PRÁZDNINY!!’

Vašich dokladů pro veškeré oficielní
účely výhodně a do 3 dnů
provádí diplomovaný překladatel
a soudní tlumočník
Ing. JIRÍ KOMÁREK
Tösstalstrasse 74
8636 WALD (ZH)
Telefon (055) 955273

PRODEJNA
ČESKÝCH KHItl
PŮJČOVNA
ČESKÉHO VIDEA

MILAN CIMBUREK

BADENERSTRASSE 698
CH-8048 ZÜRICH

TELEFON
TELEFAX

01/431 68 78
01/432 95 92
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BITVA NA BÍLÉ HOŘE — jedinečná příležitost shlédnout tuto historickou udá
lost v krojích, se zbraněmi v Praze! Doprava, ubytování vč. jídla v hotelu Chema,
vstupenky na tribunu. 24. až 26. srpna 1991 ......................................... Fr. 495,—
LÁZEŇSKÉ POBYTY v Trenčianských Teplicích, Karlových Varech, Marián
ských Lázních a Františkových Lázních.

Každý týden nové nabídky pro „Schnellentschlossene” — např. 30. 6. Turecko
nebo Rhodos — sleva na týdenní pobyt Fr. 500.—.
TENIS v Nové Včelnici u Jindřichova Hradce: 20,—27.7.91 za ... Fr. 175.—!!!
FLORIDA — vila až pro 6 osob na Marco Island (Mexický záliv) již za Fr. 650.—
... a samozřejmě VEŠKERÉ NABÍDKY VŠECH POŘADATELŮ!

Na objednávky letní dovolené obdržíte od nás CT-sportovní sak! Při telefonní
objednávce musíte svůj požadavek jasně ohlásit!
Vaši dovolenou po silnici, vzduchem či po vodě zajistí cestovní kancelář
C-TOURS, telefon 052 - 32 70 70 nebo 052 - 32 70 90
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA VEŠKERÉ SLÚŽBY SOUVISEJÍCÍ
S CESTOVNÍM RUCHEM

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:
01/372 09 30
01/432 16 78
Telefax:
red.iadm.: 01/433 06 20
(mezinárodní předčíslí pro Zürich: ..411/)

redakce:
administr.:
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UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM:

Časopis »Polygon« uveřejňuje mnohdy ná
zory, s nimiž sejeho 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 68 78

Printed in Switzerland

FIT FOR LIFE
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

Majitelka: Jana Šrámová
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)

