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František H e r i t e s /1851 - 19 29/:
Snad štěstí lidské všecko spočívá v tom, Když upíráme oči k zemi s
nedíváme se do oblak ani do dálky ...
Povídka - O d rána do noci.
B a r y š n i k o v

v N e w Yorku.

C Američanech je známé, že je tak hned něco pcKud jde o umění neuspokojí
A tak tedy, když k nim někdo přijde s řekne, že je nejlepší tc-k tomu oak lehko
neuvěří. Heknou - do.-caž tc. No a to byl případ nedávno uběhnuvšího ľ ichaila 3^ryšnikove, který opustil sovětský balet při návštěvě v Kanadě, a obžédal o asy
Kritici vyhlásili o něm, že je to jeden z nejleéších tanečníků klasického bale
tu na světě. A Newyorčaná se ted^^šli na něho podívat, baletní divadle mělo na
programu dílo romantického styl u " Ž i z e l " . Po shlédnutí nadšeně potvrdili názor
Kritiků. 3sryšnikov tancoval s Netálii ľ. a k 8 r o v o v o u, Které také u t e k 
la před čtyřmi roky z Kirovova baletu. Cba umělci se vyučili svému umění v S o 
větském svaze, ale kteří opustili svou otčinu jen aby mohli jít za -uměleckou
svobodou. Hles Ameriky.
Cabrera I n f a n t e

o Kubě.

Ze spisovatelů o kterých jsme do nýnějško hovořili se Cabrera Infante n e 
jméně zajímá o politiku a přece jeho konflikt s marxistickým režimem fidela Castra na K u b ě je snad n e jdramati č tě j š í . Je to příběh rozčarování a objevu. Roz
čarování nad kubánskou revolucí, ktercu zprvu podporoval ’a potom objevu z toho
co to vlastně znamená být liberálem. Když se Infante po tříroční nepřítomnosti
znovu vrátil na K u b u popsal své rozčarování;
"To už ani není Kuba. Nic není na svém místě. Smrdí tu ruský benzín. 3an;
novníky rostou tam, Kde kdysi .r o s t l ý růže kavárničky zmizely a namísto reklam
jsou vylepené marxisticko-leninské hesla."
Kejznámější Infantovou prací je román "Tři tygři v pasti". Opisuje v něm
živfcti t Havaně za oravicovéoo diktátora Batisttyi, kterého Fidel Csstrc svrhl v
r. 1955« Kniha se soustředuje na spodinu toho tehdy neuvěřitelně skorumpovanéhc
města. I když v knize částečně odsuzuje Infante tento život, nemůže se přimět ]
tomu, aby ho úplně zatratil. Toto vedlo k tomu, že nový marxistický režim zaká
zal jeho román, x é i když byl Infante v té době h orlivým stoupencem revoluce.
Ale dokonce i zpočátku Infante jen částečně preciťoval do nových hodnot Castrové Kuby. Johna 3 a t t a odborníka na kubánskou literaturu na lodnýnské unive
rsitě jsme se zepatáli proč:
"Kyslím, že Cabrera Infante nebyl politicky zaměřený člověk. Jako spisov;
tel se zajímal o skutečné lidi, Které nepopisoval podle třídy či ideologie nebe
z hlediska co znamenají politicky. Infante není člověk, který by m ohl odsoudit
lidi za jejich morální nedostatky."
No, a kvůli tomu nemohl Infante s:nypatisovat s marxistickým obrazem svět;
"Kyslím, že když došlo k revoluci Infante ani na moment nemohl ořijmout
tvrzení, že lidé v nové Kubě jsou jiní, než lidé na staré Kubě. 3yl oříšiš int*
ligentní s citlivý a věděl příliš mnoho o lidech, aby mohl přijmout takové tvr
zení a když si to jednou uvědomil tak myslím, že se už nemohl smířit s novým r«
žimem."
Dalším důvodem proč knihu zakázali je že je velmi erotická a plná šťavna
tých popisů nevěstinců, orgii a smyslných tanečnic. Ale co za idexologii zaka
zuje takové pokusy na Kubě? Nuž toto je úryvek z článku Fidela Castra o úloze
umění na K u b ě z r. 1971:
"Revclucináři v revolučním procese musíme hodnotit kulturu a unéóí z h l e 
diska jejich užitečnosti pro lid. Sstetické hodnoty nemohou existovat bez uspo
kojení lidí a nemohou to být ty jež jsou proti člověku a jeho osvobození. Pro
bu-žoe._ii můžemjtcokoliv estetickou hodnotu, cokoliv co ji zabaví ty lenochy a
neproduktívni parazity. Toto však nemůže být kritériem pro dělníka."

Jelikož Cabrera Infante se nikdy nemohl podřídit této meravé definici,
překvapuje, že nakonec musel v 50-letech z K uby odejít a již několik roků žije
v londýně. Nejdříve jsme se ho zeptali proč od napsání svého románu 'Tri tygři
v p a s t i ” stále otevřeněji kritizuje Castrav režim?
’’Zpočátku jsem příliš otevřeně nekritizoval, nebot jsem nechtěl ublížit
revoluci. Ještě stále v ni trochu věřím. Ale jak se stávala čím dál více totsl
tni uvědomil jsem si, že jsem proti ní."
Cabrera Infante dále tvrdí, že svou knihu nenapsal proto, že chtěl kriti
zovst Csstrův režim. Spíše naopak. Zepatli jsme se ho proč tedy úřady zakázaly
jeho knihu?
"Zakázaly ho protože je velmi volny a otevřený. Otevřený v tom smyslu, ž
popisuje jak se lidé před revolucí bavili".
Infanteho fascinuje pozorovat já*: se lidé baví, jako umělce ho zajímá ra
dost a ne bolest. To je další důvod proč Castrův režim nemá rád jeho knihu. K y 
sli si Infante, že se setkal s nepřízní Cestrova režiir.u proto, že je neangažov;
nýÄ literárním spisovatelem?
".-.no, to je přesně ono. Teoreticky by jsem měl horlit ze revolucí. Loji
rodiče jsou komunisté, rocházím z chudé rodiny a teda na povrchu je vše vporádku. r.ěl se ze mne stát velmi angažovaný spisovatel, ale ir.ísto toho ze mne u d ě 
lali disidenta."
Cabrera Infante tedy vyhlašuje, že je disidentem. V čem spočívá jeho kon
flikt s nynějším režimem na Kubě?
"Velmi jednoduché. Je to konflikt liberála s totalitním režimem. A pod 1
berálem myslím přesně to co se^myslí všude na světě. Člověka, který věří ve sv
bodu. Svobodu projevu, shromažďování, pohybu. Všechno věty, které totalitní re
žim nevítá. Být liberálem za totalitního režimu může být nebezpečné, Buď zústs
nwš doma a zavreu tě a mnohé lidi za to vězní na Kubě a nebo odejdeš do ciziny
jako j á ."
Zdá se, že Infantův konflikt s Castrovým režimem není politickým konflik
tem v tom smyslu, že se nestaví vehementně proti komunismu jako ideologii. Je
to spíš osobní konflikt. V tom jsou^samozřejmě zahrnuté všechny politická otáz
k y , ale Infante se o nich nerad zmiňuje. Keni moralizátorem jako ruští spisová
telé Solženicyn či Kaximov. Dává přednost názoru na svět v literárních pojmech
Ovšem nyní to pro něj představuje osobitý problém, nebot pocituje, že musí Cas
trovu Kubu odsoudit.
"Když jsem se stal disidentem ta*c jsem se zpočátku snažil, abych pro to
našel literární vyjádření. Nechtěl jsem být antisocialistickým spisovatelem, p
šíc formou, která by byla opakem socialistického realismu. Kojí hlavní starost
byle jak v románě nalézt formu vyjádření méärax ooosice uměleckou formou. Způso
bem, který by mne uspokojil jako umělce. Teď právě píši knirvu o současné Kubě.
Je to kr.ina v steré hovořím pravdu o Castrovém režimu. Ale není tak dobrá po
umělecké stránce jako "Tři* ty&ři v pasti". Toto mi dělá starosti a snad se zd
že si musím bybrat zda chci povědět pravdu neuměleckým způsobem a nebo ji neří
ci vůbec."
Ale či není spisovatelovou morální povinností odhalovrt nespravedlnost a
utlačování?
"Ke, myslím, že toto nejsou morální povinnosti spisovatele. To patří spí
novináři. Spisovatel má morální povinnost vůči samotnému psaní a myslím, že to
co je -skutečně hodnotné v uměleckém smyslu bude též hodnotné v morálním smyslu
Jinými slovy - úcta k hodnotám umění zahrnuje i úctu k lidskosti všeobec
ně. BBC.
N D R

odsuzuje uprchlíky.

V Bonnu a také v zastoupení Spolkové republiky ve východním Berlíně se m
rnš snaží uhádnout proč se právě teď skoro každý den objevují ve východoněmeck
m tisku zprávy o odsouzení občanů ze západního Berlína a Spolkové republiky za
pomáhání občanům NDR k útěku. Cd 11. července tedy za necelé tri týdny, bylo od
souzeno 29 osob za údajný obchod s lidmi £ odnětí svobody od 42 měsíců až do
15 let. Během poslednícn 9 měsíců byle celkem odsouzeno 70 občanů äoolkové r e 
publiky a západního Beelíne. 542 letům vězení.
Za tímto hromaděním rozsudků se skrývá metoda i taktika. Občanům ND3 se
má dokázat marnost pokusu o útěK. Zároveň lae poukázat na porušování transitní
dohody. ^Teď je téměř jisté,vže vládci ve východním Německu chtějí osprčvedlnit
bezpráví novým bezprávím. At jsou při tom jejich plány jakékoliv, nejvíc risku
jí, že sklidí výsměch, kd„ž mluví o obchodu s lidmi, nebot se právě pomáhá lid*
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S o vě t i

zamlčují Nixonovu sféru.

Sovětský tisk se po prvá zmínil o možtnnost i , že bude president Nixon zba
svébo úřadu. Deník "Frankfurter Allemeine Zéitung" k tomu ve svém komentári
tatuje:
Fro sovětskou veřejnost by bylo sesazení amerického presidenta nepochopi
telné, nedovedou si představit, že je možné sesazení amerického presidenta kvůtsvě. Jsou totiž ve vlastní zemi zvyklí, že většina prav s povinností pře
dvídaných ústavou stojí jen na papíře, iroto by se nikdo nedivil, kd^by sovětš
tí občané kladli vinu za sesazení $ixons z úředu presidenta americkým bankéřům,
kteří jsou jak sovětský tisk stále hlásá zarytými stoupenci studené války. Amer
cká diplomacie se v poslední době smažila v Moskvě vysvětlit a aby u Sovětů pře
devším rozptýlila různé zahraničně-poltické obavy. Sovětskému obyvatelstvu zůs
tanou však události v americkém kongre s u ' n e po c h o p i t e l n é .
Vysílání stanice Deutsche W elle.
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Bez kom e n t á ř e.
Před 21 lety vyšla v časopise "Praha Moskva'1 č. 8/1953 stát "Z historie
Volžsko-donského průplavu V.I.Lenina" od I.G.Leonova a P.V. Narsisdva. Z tohoto
Článku vyjímáme:
Po XVIII. sjezdu se začal zabývat otázkou budování Volžsko-donského průplavu
osobně J . V.Stalin. Jednotlivé Části projektu byly nejednou na jeho návrh přepra
covány .
Volžsko-donský průplav začal být budován před Velkou vlasteneckou válkou. Vá
lka přerušila stavbu, avšak podle směrnic J . V.Stalina se na orojektování této
mohutné stavby pracovalo xi v době krvavých bojů za nezávislost naší vlasti.
Roku 1944 navrhl soudruh Stalin,aby byl projekt rozšířen o aby byla projedná
na možnost zavlažení půdy na středním a dolním Donu a Manyči.
Přišel rok 1946 a s ním poválečná stalinská pětiletka obnovy a výstabby náro
dního hosohdářství. Znovu byl projednán a rozšířen projekt budování Volžsko-don
ského průplavu, avšak již v jiném měřítku. La návrxh^J.V.Stalina plán předpoklá
dal zavlažení a zavodnění ohromných ploch vysušené půdy Stalingradské a Po š t o v 
ské oblasti.
Takový úkol, jako'je vybudování Volžsko-donského průplavu, mohl být vytyčen
jen na základně socialistické industrializace. Splnění předválečných stalinských
pětiletek a poválečného plánu obnovy a výstavby národního hospodářství umožnily
vytvořit tuto základnu, zabezpečit nepřetržitý technický pokrok, daleko překoná
vající technickou úroveň kapitalistických zemí.
Volžsko-donský průplav svým hospodářským významem, využitím techniky a tempei
stavebních prací je na prvám místě mezi všemi hydrotechnickými stavbami světa.
Vybudování Volžsko-donskéno aruplavu, stejně j&ko stavba dalších velkých sta
veb stalinské epochy na Volze, na Dněpru a ne Amu-Darji znovu svědčí o přednos
tech socialistické soustavy oproti kapitalistické.

