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Konec zahradničení . . .
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strana 2

Poprava vůdců maďarské revoluce znova otvírá oči Západu realitám sovět
ské politiky. Vrací se Kreml k methodám ještě nedávno hanobeného Sta
lina z vlastního přesvědčení Chruščovova, že jeho politika liberalisace při
vedla komunistický svět na pokraj zkázy? Anebo je to nová vlna stalinis
mu, která za vydatné podpory Pekinu může smést i Chruščova?
Poznámky k hněvu mladých . . .

strana 4-

Kredo krajního individualismu je v demokratické společnosti nebezpeč
ným luxusem. Jestliže v zápase demokracie s náporem masové ideologie
komunismu by se mládež chtěla odvracet od organisováného demokratic
kého úsilí, napomáhala by ve skutečnosti nepříteli.
Končí zrada vzdělanců? . . .

strana 5

Komunističtí spisovatelé a umělci využili uvolnění za Železnou oponou
k tomu, aby nahlas pověděli, na co potichu mysleli už několik let. Dlou
ho spisovatelé kulhali za politiky. Nyní se zdá, že se konečně zdráhavé
ale zodpovědně ujímají vedení.
Plakal jsem v San Francisku . . .

strana 7

Čeština v Americe neumřela, ač dávno sc předpovídá její konec. Dojemná
je její houževnatost právě u starších usedlíků a často v prostředí, kde
je nejméně předpokladů k vítězství nad lavinou asimilace.
Jak se myslí doma . . .
strana 12
Lidé doma po deseti letech komunismu se dívají na exil se skepsí a bez
naděje. Nejnovější názory domova jen potvrzují dojem posledních let,
že jsme špatně hospodařili.
Báseň Ztracení synové (str. 2) je z tvorby francouzského Kanaďana Roger
Briena. Přebásnění Ladislava Slívky je prvním překladem do češtiny. V
dokumentaci přínosu českých a slovenských pracovníků k vědě a umění
západního světa pokračujeme rozhovorem s Dr. Františkem Munkem,
profesorem politických věd (str. 10)
P o z n á m k y : XI. sjezd KSC • Dohra i předehra • První jednání • Druhé jednání • Cesta
trpělivosti • Z dopisů
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ZTRACENÍ SYNOVÉ
Roger Bricn

Toužili po lásce — dali jim válku.
O dešli s večerem, náhle dozráli,
n ejisté stopy v písku nechali,

KONEC ZAHRADNIČENÍ

za sebou dálku mrazivou.
B lou dili po řadu let
s nadějí jedinou,
že onen kotouč slunce ponesou,
je ž jednou bude vycházet.

Já jsem ten clown vlastního smutku,
nařídili m i, abych se smál.
A já se směji
těm lidem , které sotva znám,

se zachytily ve sklenici.

Jako kus ledu roztávaji
v hodinách, které ubíhají —
Své srdce tiše lidem rozdávám.
Přeložil L. Slivka
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V Moskvě dozněly poslední tóny orchestru z Filadelfie. V New Yorku
si zadupal naposled na pódiu Madison Square Garden Mojsejevův taneční
soubor. Ztichly nadšené ovace sovětských a amerických diváků a ještě
jednou byly vyřčeny zdvořilostní fráze o výhodách kulturní výměny me
zi východem a západem. Newyorským tiskem proskočila zprávička, že
sovětský taneční soubor, který ve Spojených státech a Kanadě hostoval
asi deset týdnů, měl rekordní obrat jednoho milionu šestset tisíc dolarů.
Takového finančního úspěchu nedocílil v minulých letech žádný hostu
jící evropský soubor, ani londýnský balet Sadlers Wells, dramatická sku
pina Old Vic, či pařížská Comedie Francaise.
A přece na vyšší hladině mezinárodních styků, na které se nutně vy
tváří politika a píší dějiny, se svět atomového věku vrátil k mrazivé
nedůvěře, jejíž intensitu nepoznal od smrti Stalina. Západním demokra
ciím, zejména Washingtonu, trvalo dlouho, než přeladily na vlnu ko
existence, kterou tak dlouho opěvoval Chruščov a v niž on sám už dnes
nevěří. Náznaků nové, vlastně staré, tvrdé politiky Kremlu bylo v uply
nulých měsících mnoho. Prvním varováním byla moskevská resoluce mi
nulého listopadu, která znovu vyhlásila nesmiřitelný boj na život a na
sm rt západnímu světu; nová, ale stejně důkladná, roztržka mezi Mo
skvou a Bělehradem; Gomulkův opatrný ústup z odvážné politiky nezá
vislosti na Kremlu. Bylo také mnoho malých průvodních zjevů, zdánlivě
nesouvisících symptomů nemoci. Ve východním Německu si znovu vzali
na mušku každého amerického vojáka, který se zatoulal do sovětské
zóny. Ještě dnes tam drží devět amerických letců, jichž helikoptéra omy
lem přistála ve východním Německu, a budou je prý držet tak dlouho,
dokud Washington nezačne s východoněmeckým režimem jednat na zá
kladně diplomatické rovnoprávnosti. Československé pohraniční stráže
zajaly amerického četaře, který lovil ryby na rakouském břehu Dyje.
Důkladně ho vyšetřovaly, samozřejmě obvinily ze špionáže, a po dvou
dnech propustily. Přidělenec britského velvyslanectví v Praze se stal
obětí průhledného plánu SNB. "Seznámili” ho s Pražanem, který požádal
britského diplomata, zda by ho nepropašoval z Československa v kufru
svého automobilu. Mladý — a zřejmě velmi nezkušený — diplomat svolil
a když přijel do Rozvadova, muž v kufru prostě spustil povyk a předem
avi-sovaná pohraniční stráž celou tu škaredou záležitost “odhalila”. Naiv
ně si počínal také Američan, vlastně Cechoameričan druhé generace,
který si umínil, že se ožení s českou dívkou. Povedlo se to olympijskému
sportovci Connollymu, proč by to nedokázal on. Zajel do Kněždubu a
namluvil si dvaadvacetiletou T aťánu Kubíkovou, s níž si předtím do
pisoval. Den po příjezdu byl zatčen a chtěli na něm, aby podepsal různá
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obvinění ze špionáže. Přitěžujíci okolností bylo, že tento muž pracuje
pro americkou komisi pro atomovou energii v Rakousku. Slečně Rubi
kové řekli, že její nápadník má manželku a děti v Americe a je prach
obyčejný lump. Tvrdohlavý muž prohlásil po návratu do Vídně, že s
Taťánou se ožení stůj co stůj. Ovšem on si neuvědomuje, že Zápotocký
si jednou zahrál na amorka, když šlechetně svolil k sňatku Olgy Fikotové s Connollym. Novotnému tato role jasně nesedí. Mohli bychom
uvést také případ paní Tumlířové z rozhlasu Svobodná Evropa v Mni
chově, kterou se komunistický agent pokusil unést. Německý soud v
Karlsruhe odsoudil agenta na čtyři roky vězení a zabavil šest tisíc do
larů a sportovní mercedesku, které od svých pánů v Praze dostal za
své služby.
Avšak vraťme se k symptomům tragičtějším — k proradné vraždě,
které se komunismus dopustil na Nagym a ostatních vůdcích maďarské
revoluce. Teprve tento čin otevírá zase, bůhví po kolikáté, oči západní
mu světu a staví jej opět tváří v tvář realitám zápasu s politickým
systémem, o jehož pravé podstatě nemělo být pochyb ani v době Chruš
čovova nejsladšího trylkování. Snad nejzajímavější — a pro další vývoj
nejdiiležitější — jc otázka, proč Chruščov přestal trylkovat a nasadil
opět masku Stalina, kterého ještě tak nedávno a s takovou vervou roz
trhal na kusy. Není pochyb o tom, že s hlediska světového komunismu
Chruščovova politika liberalisace byla strašným fiaskem. Jeho přátelské
gesto Titovi nezvrátilo Jugoslávii v jejím odhodlání jít vlastní cestou.
Naopak vedlo k podobnému osamocení v Polsku, vyvolalo krvavou lá
zeň v Budapešti. Východní bašta komunistického impéria, Pekin, spě
chala vyhovět nové linii a šlechetným gestem povolila zahradníkům ko
munistické ideologie pěstovat tolik květinek, kolik chtějí. V zápětí prošla
vlnou nepokojů, z níž se teprve nyní vzpamatovává.
Otázka je: došel Chruščov sám k poznání, že chybil, a dělá, co je v jeho
silách, aby se před komunistickým světem ospravedlnil? Anebo byl k
tomuto poznání přinucen rostoucí stalinskou oposicí, která se znovu
soustřeďuje kolem zdiskreditovaného Molotovova tria a které se dostá
vá plné podpory rozhořčeného Pekinu? Říká se, že když Chruščov poslal
za trest Molotova do Ulang Batoru, aby si tam hrál na sovětského vel
vyslance v Mongolsku, nalíčil si sám past, v níž dnes vězí. Z Ulang
Batoru není tak daleko do Pekinu a Maocetun a Molotov si dnes zřejmě
rozumějí víc než kdy předtím. Už dlouho se tvrdí, zejména v Anglii,
že Čína se jednou ujme vedení komunistického světa. Je to snad vý
sledek prastaré teorie, že barevní jednou povedou svět. Možná je to
jen obyčejná otázka počtů — Číňanů je třikrát víc než Sovětů. Ať je
tomu jakkoli, Čína už dnes vyvíjí tlak, který se čekal až zítra. Poučena
nešťastnými výsledky svého ideologického zahradničení vede v útoku
proti revisonismu. Ještě před rokem se hovořilo o Pekinu jako o spo
jenci Tita a Gomulky. Dnes jc to Pekin, který je hanobí. Gomulkovo
pokorné — však stále ještě neúplné — odsouzení Tita a schválení ma
ďarských poprav je rudým vykřičníkem. V Polsku se začíná nová bitva
komunismu a na Polsku budeme mít příležitost znovu si ověřit, zda
sovětský hospodářský a vojenský tlak může udupat malou rostlinku ná
rodní a ideologické svobody, která už zase je plevelem v herbáři ko
munismu.
17,
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XI. SJEZD KSČ, který se konal v Praze
od 18. do 21. června, se podobal spíše
jakém usi valnému shromáždění organisace komunistických stran. Celkem se
jich ve Sjezdovém paláci sešlo já ; ta
nejdňležitější - • Svaz kom unistů Jugo
slávie — pozvána nebyla. P růběh sjezdu
hlavní boily, o nichž se jednalo, se svou
podstatou týkaly potřel, moskevského kokoslóvenskýcb.
Prvním bodem bylo ‘‘dovršení výstavby
socialismu”. Režim prý sám ze své vůle
se rozhodl, že do roku 1965 zhruba
zdvojnásobí objem průmyslové výroby.
Až se plánovaná procenta propočítají na
luny a metry, vyjde patrně najevo, že
zamýšlenou úrovní výroby chce ČSR
předhonit většinu průmyslových zemi
svobodného světa. Aby toho bylo dosa
ženo, sjezd sc usnesl na soriálně-politickýcli opatřeních, jejichž smyslem je na
stolit v republice atmosféru strachu a
nejistoty. To je starý recept, použitý již,
za stalinských dob korejské války: ře
še zvyšuje pracovní tempo, když se lidé

světového hoje o vítězství komunismu
pod moskevským p raporem ; za “ nezištmo jin é inspirovat prolctářské masy ka
pitalistického světa k svržení jha impcuměle vyhnané číslice československé vý
roby odstranily obavy dělníků vc světě,
že by na komunismus hmotně dopla
tili.
D ruhý — a neméně důležitý hod —
sjezdového program u se týkal Jugoslávie.
S dojem nou pečlivostí vybírali řečníci
působivá slova. Albánský delegát nazval
jugoslávské kom unisty “bandou nestyda
tých rcnegátň ve službách amerických
im perialistů''. Ve šlépějích léto poetic
ké invence pokračovali i ostatní řečníci,
vhodně vplétajíce mezi řádky argumen
ty proti revisionism!!. A když tato kanodáda skončila, z dýmu se vynořilo
nové vedení KSČ bez jediného škrábnu
tí: soudruzi Bacílek, Rarák, David, Dolánský, 1'icrlinger, JTcndryc.h, Kopecký,
Novotný, Šimůnek a Široký,
—fit—
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Poznámky k hněvu mladých
Pavel Berka
Ptal se mne onehdy kolega: “Pro
sím tě, proč Peroutka odpověděl
Helence Koldové, že individualis
mus předpokládá společnost, která
by jej chránila? Vždyť to přece ví
každý školák. A ona sama psala, žc
z demokracie vychází.’’ Začetl jsem
se tedy znovu do jejího článku, je
hož podstata byla asi tato: mladou
generaci zklamaly masové ideologie,
ztělesňované nacismem a komunis
mem ; mládež se proto odvrátila od
politiky jako od organisovaného úsi
lí, neboť poznala, že politika nemů
že dát člověku to, co slibuje.
To ovšem je jen část argumentu.
Člověk cítí, že v něm mají být ještě
dva další stupně, které však vyřče
ny nebyly. Jdou asi takto: Jelikož
v tomto případě mládež, odvracejí
cí se od politiky, nežije ani v na
cistickém ani v komunistickém svě
tě, nýbrž v demokratickém, odvra
cí se od té politiky, od které jediné
se může odvracet: od politiky de
mokratické. Závěr: jelikož demo
kracie zápasí o svůj život pod ná
porem masové ideologie komunis
mu, mládež, odvracející se od or
ganisovaného demokratického úsilí,
ve skutečnosti napomáhá nepříteli.
To ovšem není novinka. Hněval se
na příklad pan Sartre a jeho mladí
cxistencialisté. Smysl jeho hněvu
bystře pochopila Moskva, a po dlou
hou dobu byl jeho existencialismus
vítaným prostředkem komunismu
— do té doby, než se i pan Sartre
zklamal v totalitní ideologii. Ale
napřed musilo dojít k sovětskému
vraždění v maďarské revoluci, aby
tento duchaplný a vlivný muž za
čal pitvat svůj hněv. Hněvá se pan
Osborne. Jděte se podívat na jeho
hry, třeba na “Look Back in An
ger”. Zase není náhodou, že jeho
“Komik” měl světovou premiéru
současně i v Praze. Komunisté ná-

ležíte ocenili jeho filosofii jakožto
filosofii rozkladu 2ápadní společnos
ti. Hněvají se mnozí jiní — každý
podle toho, jak dovede. Neboť na
rozdíl od onoho hněvu, který He
lena Koldová popsala jako výraz
nej ušlechtilejších zálib duševních,
duchovních, estetických a umělec
kých, nejde jen o jemné sublima
ce jedincovy duše, tlučené se všech
stran macešskou politikou. “Hněv
mladých” — to je nejen odpor k
politice, to je i pocit nudy a zby
tečnosti ve světě politiky. Hněv
mladých, to je též zvýšená zločin
nost mládeže po celém světě, sexu
ální vytrženi nezletilých davů při
šílenství rock’n roll, to je také po
litická apatie, nezájem, snad osud
ný nezájem o to, co se děje. To
jsou lidé, kteří čtou noviny tak, že
napřed listuji v comics-seetion, pak
v baseballu, pak v inserci výprode
jů, i když na první straně titulky
křičí o pokračujících porážkách de
mokracie ve světě. To jsou lidé,
kteří si nevšimnou poprav vůdců
maďarské revoluce, protože jejich
individuální vkus zajímají přede
vším skandály v Hollywoodu a zprá
vy o tom, že nějaká paní si právě
vzala svého osmého manžela.

“Hněv mladých” ovšem není výsa
dou ani měřítkem mladé generace.
“Hněv mladých" je irracionální po
stoj k světu a nechuť potýkat se
s problémy doby. Byl tu v minu
losti a dnes je stejně tak majetkem
starců jako nezletilých. Jen to se
stalo, že mluvčí mladší intelektu
ální generace z něho vyrábějí my
šlenkovou módu. Ale přitom nejsou
osamoceni. I Bertrand Russel rea
guje tak na události, na “organisované politické úsilí”, že propadá
hysterii. Většina dnešních lidí se

snad dokonce bojí. Má strach, že
“objektivní síly ve společnosti” se
staly tak objektivními, že se už
vymkly lidské kontrole, že na pří
klad nel2e zadržet apokalypsu sráž
ky svobodného a totalitního světa.
Z tohoto pocitu bezmocnosti se je 
dinec stahuje do své ulity. Byl by
poctivější, kdyby si přiznal, jak na
tom je; místo toho šálí sám sebe:
namlouvá si, že ze své duševní úz
kosti může vytvořit filosofii, která
je pravou odpovědí na krisi doby.
2e svým vlastním únikem se světa
světu unikne. Je to krajní subjektivismus — směr, který patří spí
še do přírodních než společenských
věd, neboť jej objevil pštros, když
po prvé strčil hlavu do písku a svět
zmizel.

Každý 7. nás ovšem cítí velmi do
bře, že snad nikdy nebylo mezi lid
stvem tolik smutku, tolik zoufal
ství a tolik tragedií jako dnes. V
kouzelné básni o ukřižování vystihl
tuto olověnou tíhu doby Boris Pas
ternak. Ovšem, takové poznání bolí,
neboť nejtěžší je domýšlet a nést
na svých bedrech nepříjemné věci.
Je věru pohodlné utéci 2e světa,
zmítaného obludnosti politických
totalit, zapomenout na svět, věno
vat se sobě a najít si pro to do
konce rozumové zdůvodněni. Jsou
dokonce šťastni ti, kteří to dove
dou a nic jim v tom nebrání.
Lze utéci, lze se vzdát podobně jako
francouzští učitelé, jimž byl milej
ší nacismus než uniforma; jako ti,
kteří dají přednost comics před
první stranou novin, protože kre
slení hrdinové je nikdy nezklamou.
Ale jo pošetilé se domnívat, že padne-li organisovaná svoboda, jedin
cova jedinečnost bude ušetřena. To,
praví zastánci “hněvu”, my víme.
Zdá se však, že se rozcházíme hned
v tom, co z jejich postoje plyne:
oni se domnívají, že jejich útěk do
osobních zahrádek, odpor k organisovaným sloupům svobody nepodlamuje pilíře, které svobodu drží.
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Zdědili jsm e politické hříchy na
šich pradědů a dědů a otců a pla
tím e za ně tím , že žijeme v dneš
ním světě. H něv mladých je odpor
k převzetí dědičného hříchu. Třeba
podotknout, že tento dědičný hřích
není jediným m etafysickým rysem
doby. Snad pro ty, kdo m ají děti,
a vidí svět očima jejich budoucnos
ti, je samozřejmější poznatek, že

některá generace musí přinést obět
vykoupení.
J e docela možné, že tento úkol při
padá naší generaci. A je radostné
vidět, že tak svůj úkol vidí již mno
zí z těch, kteří ž ijí ve světě nesvo
body; ve světě, kde ani “ organisovaná masová ideologie komunismu”
jejich skutečnou individualitu zni
čit nedovedla.

KONČÍ ZRADA VZDĚLANCŮ?
Petr Hrubý
Málokterá kniha zapůsobila na svě
domí intelektuálů jako Bendova stu
die zrady vzdělanců. Sam a kniha
ovšem nemohla tuto zřejmou zradu
odčinit nebo zastavit. — V době
“ vzpoury davů” i vzdělaní lidé na
bídli své služby slepým iracionál
ním silám, klaněli se zlatému tele
ti veřejné moci, na hlas svědomí
jednotlivce se sesuly masy kolektivismů a vzdělanci pomáhali primi
tivním demagogům, kteří se nauči
li, ja k ovládat davy. Pro osobní
zodpovědnost, nezbylo m ísta tam,
kde se “ valila historie” . Intelektu
álové odhazovali své nejcennější jis 
toty a domnívali se, že se jim do
stane nových. Vzdělaná komunis
tická umělkyně ještě po puči v ro
ce 1948 masochisticky operovala
kus po kuse svá lidská přesvědče
ní a zbavovala se posledních zbyt
ků sebevědomí, svědomí a indivi
dualismu, protože “ strana má prav
du” a jedinec t.o prohrál. Zdá se,
že od té doby se mnohé změnilo.
Uvolnění za Železnou oponou, kte
rého komunističtí spisovatelé a umělci využili k tomu, aby nahlas
pověděli, na co potichu mysleli už
několik let, ukázalo, že se jim stýs
ká po avantgardě dvacátých a tř i
cátých let. E . F . Burian přestal své
divadlo nazývat letopočtem příštího
roku a vrátil se i jménem divadla
do doby první republiky, kdy měl
největší tvůrčí svobodu. Podobně
se po první republice stýská i os-

tatním komunistickým umělcům,
kterým stát, po němž toužili, sice
dal různé titu ly a vavříny, ale to
hlavní jim vzal, totiž uměleckou a
tvůrčí svobodu.
Najednou bylo vidět, že všichni tr
pí nostalgií po zašlých časech umě
lecké avantgardy a že by ji rádi
obnovili. Ale je možno obnovit ji
tak ja k byla?
Co to byla avantgarda dvacátých
a třicátých let? Po pesimismu, vy
volaném první světovou válkou, při
šla radostná vlna naděje: umělcům
se zdálo, že přišli na netušené a ne
konečné zdroje inspirace a tvoři
vosti, že člověk může vzít osud do
svých rukou, že byla objevena po
litická filosofie, která s vědeckou
přesností dokáže osvobodit, člověka
od vykořisťování a násilí, a že je
tu stát, Sovětský svaz, který po
může nejsmělejším snům, aby se
staly skutečností. To byly hlavní
zdroje umělecké avantgardy levice
dvacátých let.
Všechno se zdálo tak jasné. “ Ne
přítel” byl odhalen a jeho rysy by
ly známy. Patřilo k módní samo
zřejmosti pohrdat m ěšťákem , jeho
morálkou a celým jeho světem tou
hy po klidu, spořádaném životě,
úsporách a rodinných výletech.
Choquez le bourgeois! To bylo
heslo, přenesené z Francie ze sta
rého století, ale první válka mu da
la zdánlivě novou oprávněnost. P ře 
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ce všechno zlo zavinili m ěšťáci a
jejich kapitalistická společnost. Je
třeba posmívat se jim a zničit
všechno, na čem spočívaly zákla
dy jejich života. Inteligence se u ja
la dědictví po francouzských “ sanscullotes” a ruských nihilistech.
N a druhé straně, podle vzrušené
mluvy nadšených snílků, vyšlo slun
ce na východě, osvobozený lid kla
dl základy nové nádherné budouc
nosti a po ulicích Moskvy chodili
nadšení dělníci, kterým patřily to
várny, a kolchozníci, které pečlivá
m atička sovětská vláda laskavě na
učila číst a zpívat radostné písně.
N a Západě z dospělých lidí se sta
ly děti a ja k rády si tuhle pohád
ku denně slovo za slovem opako
valy. Intelektuál vstoupil do služby
a byl placen ilusí.
Vystřízlivění z těchto falešných ilu
sí bylo strašné, ale pro všechny po
stižené nepřišlo najednou. Sovět
ští básníci končili ve dvacátých le
tech sebevraždou a ve třicátých na
popravišti, ve vězeňských kobkách
nebo v koncentračních táborech.
A vantgarda nejprve skončila tam ,
kde byla nejblíže centra toho “ no
vého světa” , v Rusku. Zatím co v
moskevských věznicích m látili rus
ké fu tu risty, italští stále ještě zpí
vali o ráji komunismu, a zatím co
sovětští básníci na dlouhá deseti
letí přestávali psát, v Praze nebo
t B ratislavě levičácký sen neruše
ně pokračoval. Anglické básníky
probudila válka ve Španělsku, fran
couzské pak přátelství Stalina s
Hitlerem . Naše avantgardisty na
falešnost jejich snu o sovětském
rá ji upozornila většinou až léta
čtyřicátá nebo dokonce padesátá.
Od vystřízlivění k nové naději by
lo daleko. Trvalo několik let, než
básníci, kteří kdysi vítali nadše
nými verši Rudou armádu, přešli
od krutého zklamání k nové naději,
a než si začali vytvářet nový pro
gram bez zrazené iluse.
Neobjevuje se jen nostalgie po sta
ré předválečné avantgardě. Jsou vi
dět náznaky touhy vytvořit novou,
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poučenou o.vantgardu. Nejsilněji se
to projevuje v Polsku. Je to vidět
ze všeho, nejen z básní a povídek,
ale i 7. filmů, z moderního polského
divadla, z výtvarného doprovodu
polských časopisů, kresleného hu
moru, téměř z každého uměleckého
projevu.
U nás se mladí nemohou vyslovit
tak jasně jako v Polsku. Doufej
me, že jen proto je u nás víc no
stalgie po té staré avantgardě, víc
staromilství a víc vzpomínání na
zašlou slávu, než opravdového no
vého tvůrčího přístupu a projevu.
I u nás se objevuje naléhavé volá
ní po novém humanismu, ale pol
ská satira, polské literární Časopi
sy a humoristické přílohy už sku
tečně dýchají novou humanistickou
avantgardou. Přes hrůzu tance na
vodíkové sopce jsme svědky větší
fantasie, obnovené bojovnosti, no
vého sebevědomí lidí jistých si tím,
že mají pravdu v oposici. Je snaha
zbavit se hrůzného a groteskního
světa reakce zprava i zleva, sociál
ní spodní tón zní silně a ve snaze
osvobodit člověka a odstranit tříd
ní rozdíly je slyšet heslo zbavit se
politikářů a upírů.
V Československu, zdá se, je mezi
komunisty i boj o to, kdo povede
společnost i umělecky. Staří ma
tadoři se chtějí vrátit k staré slá
vě, ale kde jsou ty jejich tehdejší
iluse? Do určité míry ovšem osvo
bození vybojovávali právě ti star
ší. Odstrčili konečně kolaboracionisty nejodpomějšího zrna: Drdu.
Ale na jejich minulost nebylo za
pomenuto. Užívají výhod, kterých
druzí nemají, a bouří při tom proti
systému výhod. Schizofrenní bouřliváci jsou často “pesimisty reži
mu." Mají lepší minulost i horší
minulost — jako třeba divadelní
režisér, kterému se zalíbila plukovnická uniforma. Kde končí zkorum
povaný “spasitel” a začíná poctivý
harcovník? Kde je míra upřímnos
ti zajatců hedonismu, který patřil
k důvodům kolaborace? Kde končí
tragedie avantgardistů, kteří sizakoketovati s diktaturami?

Proti tomu nová generace jc asi
poctivější, není tak zatížená kola
borací — ale je tak nadaná, je tak
průrazná jako ta starší? Nebo ji
ná — rozumovější, plánovitější, dů
slednější? Kdysi byl u nás víc dů
raz na modernost. Je teď u mladší
generace větší důraz na humanis
mus?
Co je první podmínkou nového
navázání na nedožitou uměleckou
avantgardu předválečných let? Je
to vidět na rozdílu Polska a Čes
koslovenska, Není už možno dělat,
jako by neexistovala zkušenost mi
nulých let, jako by ještě bylo mož
no považovat Sovětský svaz za po
krokovou velmoc a ne za reakční
tyranský režim. Diktaturám nikdy
nemůže sloužit moderní umění —
vždycky jen přežvykování starých
klišé a patolízalské epigonství. Ty
rani nesnášejí pokrokové umění.
Cítí se jím ohroženi. Protože v Pol
sku revolta byla jasně protisovětská, mohlo tam dojít k obrodě
avantgardy. Ta je možná i bez So
větského svazu, nebo jeté lépe: je
nom bez Sovětského svazu. Zatím
se zdá, že u nás starší komunistic
ká generace nejen politiků, ale ani
umělců nedovedla spálit za sebou
poslední mosty ilusí a fanatismu.
Je zajímavé, žc i v různých západ
ních zemích jsme svědky podobné
nostalgie a podobných pokusů obno
vit uměleckou avantgardnost. Nej
dříve se to projevilo kultem tvor
by dvacátých a třicátých let. “Že
brácká opera” opět prošla vítězně
světem. Móda si zopakovala dvacá
tá léta. Ale už to nejsou jenom
návraty. Kdo sleduje tvorbu Alber
ta Camuse, vidí, že Camus už před
stavuje něco nového. Je to už hu
manismus bez ilusí, poučený trpký
mi zkušenostmi. Jeho naděje svítá
teprve po projití hlubokou nocí
opravdové skepse a beznaděje. Ja
ko to vyjádřil český básník: “Kvě
ty naděje rostou jen na druhém
břehu zoufalství.” Camus si jistě
nenalhává. Každé jeho slovo má
poctivý zvuk. Každá jeho myšlen
ka je opatrná. Zná hloubky. Zná

nebezpečí. Není naivní jako avant
garda mezi oběma válkami. Když
se směje, je to trpný úsměv. Ale
přece, přese všechny hrozné zkuše
nosti, z nichž poslední bylo potla
čení maďarského povstání a bratrovražedná válka v Alžíru, přese
všechno v poslední době Camusově naději narostla křídla a jeho
úsilí dostalo nový směr. Jako Pas
ternak svou knihou Doktor Zivago
mluví za obnovenou naději intelek
tuálů na Východě, tak poslední Camusovy projevy jsou vyznáním stej
né obnovené důvěry a naděje na
Západě.
Ačkoliv se Camus rozhodl na delší
dobu stáhnout se z jakékoliv veřej
né Činnosti, která by ho rušila v
jeho tvůrčí práci, přijal pozvání
Ligy přátelství středozemních ná
rodů a oslovil tam především své
přátele ze španělského exilu. Před
válečná avantgarda byla jen proti
fašistická a probolševická. Moder
ní avantgarda nutně musí být ne
jen protifašistická, ale i protibolševická. Ve svém projevu řekl Al
bert Camus: “Nemohu žit bez sku
tečné svobody a určitého stupně
cti. Když jsem to jednou poznal a
rozhodl jsem se, že to jsou věci nad
jiné dobré, zdálo se mi, že by se
jich mělo dostat každému a že, do
kud se toho nedosáhne, je nutno
bojovat za ně bez oddechu a všemi
silami. Tak dnes chápu svou práci.”
Dlouho spisovatelé kulhali za poli
tiky; konečně se zdráhavé, ale zod
povědně ujímají vedení. Kdysi Gyula Hay uvěřil politikům a pomáhal
jim. Před dvěma lety Hay s něko
lika jinými spisovateli vedl lidovou
revoluci a politik se ho ptal na ra
du. Polské protisovětské povstání
vedli spisovatelé a novináři. Co se
u nás Kopecký napolemisuje proti
odhodlání spisovatelů být svědomím
národa a jeho mluvčími! Malraux,
zdá se, kdysi v Číně byl tak veden
jako dnes ve Francii vede. Atomo
ví vědci volají po zodpovědnosti na
obou stranách opony. To jc jenom
několik příkladů radikálně změně
né situace. A v této zméné je vel-
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ká naděje. Kdysi víra v zástupy,
ve stát a v neosobní síly dějin a
výrobních vztahů zbavila mnohé
vzdělance svědomí a zodpovědnosti.
Trpká zkušenost přivedla i ty nej
levější zpět k humanismu individualistickému. Zatím nemají v ru
ce nic než znovu objevené světlo

vlastního svědomí a osobní zodpo
vědnosti. Zdá se ta baterka slabá
proti hloubce noci. Ale světlo je
ve tmě vidět daleko. A jistoty ná
silníků jsou falešné a zdánlivé. Pro
to můžeme mluvit o naději. Když
inteligence se zbaví fetišů, je to
důležitá změna. Zbaví se jich i zá

Plakal jsem v San Francisku
Ivan Herben
Prom iňte, ale já jsem opravdu plakal. A eo víc: ani jsem
se za to nestyděl, ačkoliv by se to u muže m ezi padesátkou
šedesátkou čekalo. Bylo to v Sokolovně v San Francisku při
sletu Sokolské Zupy Pacifické, a byl to m ůj už pátý rok ve
Spojených státech a pátý rok soužití s americkými Čecho
slováky či krajany, jak oni si sami řík ají. Než jsem jel do
San Franciska, padly m i náhodou oči na feuilleton Karla
H orkého, nadepsaný Babičky. K arel H orký psal tento “pláč
nad um írající češtinou” na sklonku první světové války ro
ku 1917:
“R ozejel jsem se trochu po české Am erice. H ledal jsem přede
vším češslví a pátral jsem po jeho stopách. N ěkde jso u ještě
docela zřetelný, jako b y teprve včera noha Čechova vtlačila
se do pudy A m eriky, ale většinou u ž se ztrácejí a blednou
očividně . . . To u ž asi opravdu naposledy česká princezna
z pohádky brání se m ěkkým loktům amerického obra. Asimilační systém Spojených států je vyzkoušený, Am erika ví, co
dělá . . . Je to macecha, ale mladá, hezká a vlídná.
Č ešství v Americe je nejsilnější u lid í nad hrobem, u sta
řečků a babiček, k teří vypouštějí zd e duši, ale n ikdy nezapustili tady své kořeny . . . Máš-li někdy chvíli m učivé po
chybnosti a přepadá-li té hořká myšlenka, že vlast už v české
A m erice není, ž e tady umřela, utěš se-. ona existuje. Zajdi
si je n do takové českoamerické domácnosti, k d e m ají babič
ku, zastav se v kuchyni — a spatříš tam vlast na židličce u
kamen. Je už bělovlasá a shrbená, ale ještě žije."
Pod dojmem tohoto nářku jsem vstupoval do Sokolovny ve
Friscu a uvědomoval si, že New York není Amerika, ba ani
Chicago není A m erika; vždyť za p rv n í světové války, kdy
Horký psal tyto řádky, žil každý sedmý Čech v Americe a
každý třetí Slovák tu byl, a Chicago v tu dobu mělo víc. čes
kých obyvatelů než hlavni město Praha. Ja k to může vypa
dat s češtinou, kladl jsem si otázku, nyní, roku 1954 na této
výspě “zapadlých vlastenců na pobřeží T ichého oceánu” ? Jak
zde může čeština ještě dnes žít, když už v roce 1917 žila jen
bělovlasými a shrbenými babičkami?
A přece jsem byl hluboce dojat v předvečer sletu, když na
umělecké akadem ii v San Francisku na jeviště vstoupila sku
pina asi patnácti dětí. Bekl bych, že nejmladší bylo pětileté.
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stupy. Humanismus nebyl možný
bez víry v člověka. Obnovuje-li se
tato víra, můžeme se dočkat doby,
kdy Bendovu trpkou analysu bude
me číst ne jako palčivou výčitku,
ale jen jako doklad překonané epo
chy. Přes všechnu hrnoucí se hrů
zu, přes hrozbu apokalypsy mívá
me pocit: svítá!

nejstarší desítileté. Přivezla je z Los Angeles náčelnice Župy
Otylka Princova a pár jich cestou přibrala z vinařského stře
diska Fresno, kde žije tak málo českých rodin, že bys je asi
spočítal na svých prstech. Otylka Princova sama je už z dru
hé generace, narodila se ve Spojených státech. Vypustí zde
duši, ale zapustila již hluboké kořeny do am erické země. Ta
je jí drobotina na jevišti Sokolovny, to byli představitelé třetí
i čtvrté generace. Tedy pravnuci a pra-pravnuci těch bělovla
sých a shrbených babiček, s nimiž se m ělo skončit češství
v A merice, ja k to roku 1917 předpovídal K arel Horký. Neměl
jsem pocit, že by se “opravdu a naposledy” b ránily měkkým
loktům am erického obra, když zpívaly s dojemnou vroucností
české národní pisničky, sborem i sólově, a nebo odříkávaly
české vlastenecké básničky . . .

Od nářku Karla Horkého uplynulo jedenačtyřicet lei. O d té
doby mnoho krajanských vlastenců popsalo kilometry novino
vého papíru dalšími nářky nad tím , jak stopy českého jazyka
v Americe “většinou se ztrácejí a blednou očividně.” Nejsem
si jist, nakolik pomohla líto st a nakolik české vlastenectví
těch dnešních krajanských babiček, které ovšem v dobách
K arla Horkého byly ještě dcerkami v rozpuku. Leč a ť je
tomu jakkoliv, čeština v Americe neumřela. Česky se m luví,
česky se zpívá, česky se vyučuje v desítkách doplňovacích
škol a české slovo je slyšet s kazatelen katolických i evan
gelických kostelů. (Nechci m ěřit jen newyorským nebo chi
cagským loktem, řeknu, že této chvíle vc vzdáleném Texasu
se káže česky ještě v šesti katolických kostelích a v Bosenbergu mají české náboženské vysílání v rozhlase; rovněž v
řadě evangelických kostelích církve Moravských bratří se ko
nají služby Boži “po moravsku” a v Taylor je české nábo
ženské vysílání.)
Nebo zajděte do Moravského dom u v Chicagu. U jednoho
stolu sedí parta výrostků v m odrých jeans a v kostkovaných
košilích — a všichni m luví česky. Vlastně nikoli česky, ale
nářečím vesnice, ze které se přistěhovali jejich prarodiče nebo
pra-prarodiče. K do má pro dialekt ucho, přesně pozná, kdo
má rodinné kořeny ve Strážnici či na Čejčí nebo na Valašsku.
A u sousedního stolu je skupina stejně postrojených parohků, kteří mezi sebou m luví jen anglicky. Hle, zajásá pesimista,
hle jak čeština mizí. Ale zůstane pesimistou jen do té chvíle,
než spustí hudečka kapela: od tohoto okamžiku se obě sku
piny promění v podivné šohaje v jeans a v kostkovaných
košilích, všichni stejné zpívají slovácké písničky a cifrují se
stejným slováekým temperamentem. Jako ve Velké či v H roz
nové Lhotě u muziky. Za chvíli nerozeznáš, kdo z nich před
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chvílí m luvil anglicky a kdo česky. Ba neuvěříš, že jsou to
rození Američané, kteří o Slováčku slyšeli jen od babiček
a prababiček.

K tomu ještě stručně několik výpisků z krajanských novin,
jak byly namátkou vybrány. Čímž nechci tvrdit, že je to ná
hoda, jestliže se v českém tisku americkém o těchto problé
mech píše v poslední době skorém denně:
7. Texasu: “Slavnostního otevření českého ‘‘D omova odpočin
ku” jsm e se dočkali v Taylor, a návštěva byla vskutku náva
lová. Pocit příslušnosti k takové národní skupině m ohl každé
ho blažit. Jen jediné věci skutečně litujem e; ž e p ři této slav
nosti nebylo ani jedno slovo, ani jeden přednes pronesen v
naší české řeči. Litujeme, ale stalo se.”
7, Cedar Kapids (Iowa) : "V Ústřední M atici školské se disku
tu je hlavně, m ezi m ladým i lid m i českého p&vodu, kteří mají
zájem o zvládnutí českého jazyka slovem i písm em , o večer
ních kursech pro dospělé. Je tu jistě 20 až 30 nebo vice mla
dých m u ži a žen, kteří b y m ěli o věc skutečný a ne jen
chvilkový zájem . . . Soudce Penningroth měl přednášku, při
které se zm ínil o naší české škole a zdůraznil, že je dobře,
k dyž d ěti se učí jazyku svých předku . , . U čitelky hlásí, že
do letní české školy je zatím zapsáno 60 žáků a počítá se, že
jich bude celkem 85 . . . A konečně čten dopis z Wichita
ť Kansasu, kde jistá pani se zajím á o českou prázdninovou
školu a hodlá p řijet se svou dcerkou z Kansasu do Cedar
Rapids, aby navštěvovala českou školu." (Vzdálenost asi liDopis z Iowa City: “Jsem stále dobře zdráv a ještě pořád
šiju, neboť jsem krejčí a jest m i t e p r v e 84 roků. Mám
čtyři syny a dvě dcery. M oje d ílk y m luví všechny dobře česky,
ačkoliv m oje manželka, tedy jejich matka, byla rozená zde
v Am erice.” (“Dítky" jsou u ž všechny přes padesát le t staré,
a obé. dcery jsou už babičkami.)
7 Los Angeles: “V naši sokolské jednotě přednášel o svých
dojmech z Československa br. M uyzer z Přesná. Je zajímavé,
že br. M uyzer je ro d ilý Holanďan, ale vlivem su« ženy se
naučil česky a stal se horlivým Sokolem. Vlast své ženy na
vštív il letos poprvé.”
Odevšad: “fteklo by se, že d o našich řad proniká živel jinonárodní. A le dobré tři čtvrtiny těchto jinonárodních jm en (v
našich spolcích) patři českým ženám, je ž se provdaly za jinonárodce a přivedly sv é muže d o české organisace. Tak p ři
spěly k tomu, že do krajanského života se včlenila početná
složka smíšených manželství, která b y jinak byla pro nás
ztracena. I ti jinonárodni m uži jsou s námi ostatně spřízněni
pokrevně; jsou to otcové d ělí zpolovice českých.” (Josef
M artinek v knize Československé spolky v Americe.)

Snad se mi podařilo aspoň částečně ukázat, jakou zásluhu o
udrženi češtiny mají američtí krajané- Ti krajané, pro něž
byl po desítiletí americkými eniigračnínii zákony i válkou
podvázán přiliv čerstvé české krve a kteří doufali, že my
exulanti po roce 1948 jim pomůžeme. Chtěl bych exulantům
aspoň na chvíli přidržet zrcadlo. Jsem si ovšem vědom toho,
že mi bude vytýkáno generalisování (ale jen částečně prá

vem). Nedbám ani toho, že řada postižených se v dalších
řádrich pozná. Nebudu dokonce ani tvrdit, že “podobnost je
čistě náhodná”. A take liych chtěl předem vyvrátit námitku,
žc konec konců jednou musí čeština v Americe zemřít při
rozeným vymíráním lid í. Nicméně je povinností exilu přispět
k tomu, aby život češtiny ve Strojených státech byl prodlou
žen. Tím se zasloužíme zároveň o to, že i ty budoucí gene
race, které už česky mluvit nebudou, uchovají si po předcích
aspolň národní povědom í, cit pokrevní sounáležitosti s malým
národem v srdci Evropy a budou i v budoucnosti strážci a
oehraňovatcli českého národa u amerického lidu a jeho poS udržováním českého jazyka a národního povědomí v mno
hých exulantských rodinách je to trochu jako se zločinností
mládeže. Všechny veřejné isstituce, nabádáni, prošení, všech
no vyzní do prázdna, kde selžou rodiče. Žádná representace
exilu — ať politická nebo kulturní — žádná doplňovací škola
nepomůže, když rodiče jsou neteční nebo zmatení. Tento typ
kresli cssayisla Petr D en v půvabné knížce Evropan na Man
hattanu :
“Je pravým Čechem třeba Honza Kubíčků, který za týden po
svém přislání na Manhattanu se začne psát John James Kubitschek, poněvadž v id i, žc lid é kolem m ají v íc než jedno
křestní jméno, a poněvadž zas neví, že George Washington
a Abraham Lincoln, ač nebyli nejhoršími Američany, měli
jen jedno? Je dobrou Češkou /raní X Y , která, ač ještě neumí
sama časovat sloveso “ býti" po anglicku, hned druhý den po
svém příjezdu volá na své ratolesti; “Som e candy kiddies?”
To si Petr Den nevymyslil. O takové exulanty v kterémkoli
americkém městě s českou menšinou může denně klopýtnout.
V líčení vítězství nebo prohry s měkkými lokty amerického
obra a s jeho asim ilačnímí schopnostmi nemohu užít citátů
z novin. N ení jich. Mohu však posloužit devítiletou zkuše
ností v pozorování exulantů:
Přijel do Nového Yorku starý kamarád. Po několikaletém
čekání na visum v Německu. Přijel se ženou a dvěma dětmi.
Oněměl jsem úžasem, když oba rodiče s dětmi hovořili jen
anglicky a děti mezi sebou také. “Váš, m y jsme je posílali
v Německu do americké školy”, vysvětloval otec, který byl po
meči i po přesliei národovec kramářovského ražení. Když
jsem se podivil, proč doma aspoň děti nehovoří česky, vy
světlovala matka: “My nechceme, aby měly rozpolcenou osobČekal jsem náhodou před českou doplňovací školou. Zazvonil
zvonec a školy bylo konec: děti se vyřítily na ehodbu k če
kajícím rodičům. A tam česká maminka volá na svou dce
rušku s českým nosíkem a naducanými tvářemi: “(lome on,
honey!” N ic té mamince nevadilo, že ta tři prostá slova vy
slovuje se špatným přízvukem. A dokonce se nestyděla před
dobrovolnými učitelkami, které se právě tri hodiny namáha
ly, aby napravily, co ona zanedbala.
Český politický vůdce (podle své vlastní představy) mluví
doma s klukem anglicky, ačkoli sám po šesti letech v Anglii
a po devíti letech v Americe vyslovuje například anglické
slovo “society” jako “6osíly”. Měla by na něho kápnout ona
moudrá učitelka z Jackson Heights, která si povolala českou
maminku do školy a zapřísahala ji: “Prosím vás, mluvte s
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chvílí m luvil anglicky a kdo česky. Ba neuvěříš, ř« jseu to
rození Američané, kteří o Slováčku slyšeli jen od babiček
a prababiček.

K tomu ještě stručně několik výpisků z krajanských novin,
jak byly namátkou vybrány. Čímž nechci tvrdit, že je to ná
hoda, jestliže se v českém tisku americkém o těchto problé
mech p ile v poslední době skórem denně:
7, Texasu: “Slavnostního otevření českého “D omova odpočin
ku” jsm e se dočkali v Taylor, a návštěvo byla vskutku náva
lová. Pocit příslušnosti k takové národní skupině m ohl každé
ho blažit, je n jedině věci skutečně litujem e: že p ři této slav
nosti nebylo ani jedno slovo, ani jeden přednes pronesen v
naši české řeči. L itujem e, ale stalo se.“
7, Cedar Kapíds (Iow a): “V Ústřední M atici školské se disku
tu je hlavně, m ezi m ladým i lid m i českého původu, kteří moji
zájem o zvládnutí českého jazyka slovem i písm em , o večer
ních kursech pro dospělé, j e tu jistě 20 až 30 nebo více mla
dých mužů a žen, kteří b y m ěli o věc skutečný a ne jen
chvilkový zájem . . . Soudce 1’enningroth m il přednášku, při
které se zm ín il o naší české škole a zdůraznil, že je dobře,
kdy ž d ěli se učí ja tyk it svých předků . . . U čitelky hlásí, že
d o letni české školy je zatím zapsáno 60 žáků a počítá se, ie
jich bude celkem 85 . . . A konečně čten dopis z IFichita
v Kansasu, kde jistá pani se zajím á o českou prázdninovou
školu a hodlá přijet se svou dcerkou z Kansasu do Cedar
Rapids, aby navštěvovala českou šk o lu “ (Vzdálenost asi ti
síc mil.')
Dopis z Iowa City: “jsem stále dobře zdráv a ještě pořád
šiju , neboť jsem krejčí a jest m i t e p r v e 84 roků. Mám
čtyři syny a dvě dcery. Moje d ílk y mluví všechny dobře česky,
ačkoliv moje manželka, tedy jejich matka, byla rozená zde
v A m erice” (“D í t k y jsou už všechny přes padesát let staré,
a obě dcery jsou už babičkami.)
7. I.os Angeles: “f/ naši sokolské jednotě přednášel o svých
dojmech z Československa br. Muyzer z Frcsna. j e zajímavé,
že br, Muyzer je rodilý Holanďan, ale vlivem své ženy sc
naučil česky a stal se horlivým Sokolem. Plast st ě ženy na
v štívil letos p o p rv é “
Odevšad; “Řeklo b y sc, že d o našich řad proniká živ el jinonárodní. A le dobré tři čtvrtiny těchto jinonárodních jm en (v
našich spolcích) patři českým ženám, jež sc provdaly za jinonárodce a přivedly své. muže d o české organisace. T ak při
spěly k tonut, ie do krajanského života se včlenila početná
složka smíšených manželství, která b y jinak byla pro nás
ztracena. I ti jinonárodni m uži jsou s námi ostatně spřízněni
pokrevně: jsou to otcové d ěti zpolovice českých.” d o s e l
M artinek v knize Československé spolky v Americe.)

Snad se tni podařilo aspoň částečně ukázat, jakou zásluhu o
udrženi češtiny mají američtí krajané- Ti krajané, pro něž
byl po desítiletí americkými cniigračními zákony i válkou
podvázán příliv čerstvé české krve a kteří doufali, že my
exulanti po roce 19W jim pomůžeme. Chtěl bych exulantům
aspoň na cbvili přidržet zrcadlu. Jsem si ovšem vědom toho,
že mi bude vytýkáno gcncralisování (ale jen částečně prá

vem). Nedbám ani toho, že řada postižených se v dalších
řádcích pozná. Nebudu dokonce ani tvrdit, že "podobnost je
čistě náhodná”. A také bych chtěl předem vyvrátit námitku,
žc konec konců jednou musí čeština v Americe zemřít při
rozeným vymíráním lid i. Nicméně je povinnosti exitu přispět
k tom u, aby živ o t češtiny ve Spojených státech byl prodlou
žen. Tím se zasloužíme zároveň o to, že i ty budoucí gene
race, které už česky mluvit nebudou, ucliovaji si po předcích
aspoln národní povědom í, cit pokrevní sounáležitosti s malým
národem v srdci Evropy a budou i v budoucnosti strážci a
ocbraňovatcli českého národa tl amerického lidu a jeho po
litiků.
S udržováním českého jazyka a národního povědomí v mno
hých exulantských rodinách je to trochu jako sn zločinností
mládeže. Všechny veřejné ísstituce, nabádání, prošení, všech
no vyzní do prázdna, kde selžou rodiče. 2ádná representace
exilu — ať politická nebo kulturní — žádná doplňovací škola
nepomůže, když rodiče jsou neteční nebo zmatení. Tento typ
kresli essayisla Petr D en v půvabné knížce Evropan na Man
hattanu :
“Je pravým Čechem třeba Honza Kubíčků, který za týden po
svém přisláni na Manhattanu se začne psát John James Kubitschek, poněvadž v id i, i e lid é kolem m áji víc než jedno
křestní jméno, a poněvadž zas neví, i e George Washington
a Abraham Lincoln, ač n ebyli nejhorším i Američany, m ěli
jen jedno? Je dobrou Češkou paní X Y , která, ač ještě neumí
sama časovat sloveso “ býli" po anglicku, hned druhý den po
svém příjezdu volá na své. ratolesti: “Some candy kiddies?”
To si Petr Den nevymyslil. O takové exulanty v kterémkoli
americkém městě s českou menšinou může denně klopýtnout.
V líčeni vítězství nebo prohry s měkkými lokty amerického
obra a s jeho asiniilačnimi schopnostmi nemohu užit citátů
z novin. Není jich. Mohu však posloužit devítiletou zkuše
ností v pozorování cxnlantů:
Přijel do Nového Yorku starý kamarád. Po uěkolikaleiéin
čekání na visuin v Německu- Přijel se ženou a dvěma dětmi.
Oněměl jsem úžasem, když oba rodiče s dětmi hovořili jen
anglicky a dčt! mezi šelmu také. "Víš, my jsme jit posílali
v Německu do americké školy”, vysvětloval otec, který byl po
meči i po přcslici národovec kramářovskéliO ražení. Když
jsem se podivil, proč doma aspoň děti nehovoří česky, vy
světlovala matka-. "Aly nechceme, aby měly rozpolcenou osobČekal jsem náhodou před českou doplňovací školou. Zazvonil
zvonec a školy bylo konec: děti se vyřítily na chodbu k če
kajícím rodičům. A tam česká maminka volá na svou dce
rušku s českým nosíkem a naducanými tvářemi: “(Ionic on,
honey!” Nic té mamince nevadilo, že ta tři prostá slova vy
slovuje se špatným přízvukem. A dokonce se nestyděla před
dobrovolnými učitelkami, které se právě tři hodiny namáha
ly, aby napravily, co ona zanedbala.
Český politický vůdce (podle své vlastní představy) mluví
doma 8 klukem anglicky, ačkoli sám po šesti letech v Anglii
a po devíti letech v Americe vyslovuje například anglické
slevo “society” jako “sosíty”. Měla by na něho kápnout ona
moudrá učitelka z Jackson Heights, která si povolala českou
maminku do školy a zapřísahala ji: “ Prosím vás, mluvte s

vaším chlapcem doma česky, nebo bude nadosm rti mluvil
špatnou, vaší špatnou angličtinou.”
Bývalý český redaktor, nyní universitní profesor, k terý si vzal
za ženu českou cxulantku, m luví s ní doma i před českými
hosty pouze anglicky. K oho tím chce přesvědčit o svém amerikánství? Snad ne čs. Společnost p ro vědu a um ění, do které
se přihlásil a dokonce p řija l kan d id atu ru za člena příprav
ného výboru?
“Prosím tě, Olgo, proč nechceš chodit do české školy?” , pta
la se učitelka exulantského děvčátka. “T atín ek řík á, že je
to volovina”, zněla upřím ná odpověď. T en tatínek je syn
z české vlastenecké rodiny. Ale jeh o žena, k terá se narodila
již v Americe, trvá na tom , alty děti chodily do české školy.
Dokonce na ně doma m luví je n česky, kdežto tatín ek z české
vlastenecké rodiny s nimi hovoří anglicky s tvrdým českým
přízvukem. A co nejh o ršíh o : ten synek české vlastenecké
rodiny má výborně placené zaměstnání, k teré získal je n proto,
že je Čech a um í česky!
A le alespoň jeden světlý obrázek — aby bylo zřejm é, že to
jde, když 6e chce. A dokonce za okolností nej obtížnějších.
Paní Alena v Oklahoma City, provdaná za čistokrevného
Oklahom ana, který ovšem neumí slova česky, m á dvě dce
rušky. Obě mluví stejně d obře česky jako anglicky. Barunka
a Lísá dohře vědí, že s mámou so m luví česky a s daddym an
glicky. Jsou to je d in é dvě d ěti v O klahoma City, znalé češ
tiny. T ím chci říci, že svědomité české mamince nepomáhala
v jejím tišili společnost českých dětí. P ř i tom obě holčičky
výborně prospívají v am erické škole — o nějaké “ rozpolcené

0 konservách
a konservatismu

Petr Den

Essayista P etr D en napsal kn ih u “F.vropan na Manhatta
nu”. K niha vyjd e jako 27. svazek edice “Sklizeň svobodné
tvorby” Se svolením autorovým otisku jem e jednu kapi
tolu této k n ih y :
V české čtvrti, n ěkd e kolem východní 72. ulice, je krámek,
který m á na skladě věcičky, jež byste marně hledali řekněm e
v Jičíně a které v Československu nejsou u ž ani na nejzaprášenějších půdách-, jehelníček na jed n é nožičce, rákosovou
nástěnnou m apu na zastrkování došlých pohlednic, rodinný
pam átník v červeném p lyši, ozdobené papíry na blahopřání s
květinkam i a s ptáčky a u těrku nad plotnu, na n íž je k řížko 
vým stehem vyšito “Láska jd e žaludkem ” nebo “Za mořem ,
ach, za m ořem , tam vlast je m o je je d in á !”
Vetešnictví, řeknete! lin e d vsak poznáte, že se m ýlíte. Všec
k y věci jsou nové, k m aní v každém m nožství, a vidíte, ž e se
vesele prodávají. U včdom íte-li si dále, že takových krám ků
je na tucty také v ostatních čtvrtích m anhattanských národnosti,
počne vám vrtat hlavou, ja k a proč se zde udržuje tento

N eboť rozpolcení a tak zvaný pocit m éněcennosti či studu
z odlinosti m ají je n ty děti, jejichž rodiče jso u rozpolcení,
m alí, m éněcenní v pom ěru k této ohrom né zem i a kteří se
stydí za svou odlišnost. Výmluvami na tyto “m entální bloky”,
které se staly módním zaklínadlem liknavých, zakrývají ro
diče je n sam i své nedostatky. V ydatně jim v tom ovšem po
máhají polovědecké a často pavědecké články v amerických
magazínech od tak zvaných amerických psychologů, kte ří na
rozdíl od svých evropských kolegů dětskou duši nehnětou a
neutvářejí, ale je n pitvají. Výsledky viz v dnešní krisi vý
chovy, školství a ve zvlčilosti mládeže.

Ani nejlepší zrcadlo, nastavené exulantům , nemůže jim dát
důraznější lekci, než jak o u jim dal cizinec. Je to francouz
ský generál Faucher, k terý se v Praze a od své české ženy
n aučil lépe česky m luvit a c ítit, než mnoho českých rodičů
v exilu. Generál Faucher p řed nedávném napsal:
“Příspěvek, k terý exil přinese osvobození, nezávisí je n na
jed n o m m uži, nebo na jedné skupině. Závisí na exilu vů
bec . . ■ Všichni v exilu , v různém stupni, nesou část odpo
vědnosti. B u ď m e v ě r n i v d en n ím životě i v malých vě
cech. Máš d ěti? M lu ví česky nebo slovenský? Snažíš se, aby
se naučily m ateřském u ja zyku ? Ne-li, pak zanedbáváš svou
povinnost. B o j o osvobození m ů že b ý t dlouhý. Připravme
b ojovníky zítřka !”
P lak al jsem v San Francisku. A stydě] jsem se, že ušlechtilý
cizinec nám a v nás odhalil je d en z pathologických zjevů
tohoto exilu.

živý anachronismus starého evropského života a jeho kultura,
která v Evropě je už dávno mrtvá.
Pro vysvětlení nemusíme chodit daleko. Vysvětlením je svo
boda A m eriky. A m erika byla a je dosud ze m í svobody, za
svobodou — n e za A m erikou — sem evropští vystěhovalci
jeli. E vangelíci ze ze m í katolických, aby m ohli evangelíky
zůstat, katolíci z e ze m i evangelických, aby m ohli zůstat ka
tolíky. P řijeli sem n ekom unisté ze ze m í kom unistických, aby
se nem useli stát kom unisty, aby i jejich d ěti m o h li zůstat
takovým i, ja k ým i b yli rodiče. Je veliký om yl, dom nívá-li se
n ěkdo, že Evropané je li do N ového Světa, a b y m o h li ž ít nově.
Jeli do Nového světa, aby m ohli žít p o stáru. V Evropě, jak
znám o, se po stáru žít nedá, v A m erice často ano. Ostatně
u většiny přistěhovalců se veškerá dobrodružnost vyčerpala
dlouhou a často o btížnou cestou, z vlasti — a dnes, holečko
vé, je taková cesta m nohem obtížnější než byla za časů M é
A n to n ie ! V N o vém světě p a k často šlo a jde o holý život
a proto na dobrodružství m yšlen ky a k u ltu ry není času a síly.
Čtele-li velikou literaturu o přistěhovalcích, třeba nám tak
b lízko u ÍFillu Cartherovou, přesvědčíte se, že t i slavní pionýři
jso u nejkonservativnějším i lid m i na světě; d rží v jed n é ruce
pionýrskou sekeru a v druhé Starý Zákon. V ěřte nebo nevěř
te: osídlení Nového Světa je v podstatě velkorysý a poda
řený pokus o udržení života starého. S e všem i jeho špatným i,
avšak také krásným i a vznešeným i vlastnostm i.
K rám ek v české čtvrti není nějakou výjim ko u . Patří na Man
hattan stejným právem jako je h o mrakodrapy a I.incolny.

Z Á P IS N ÍK

10

Oslaíně tak mnohé na našem ostrově je jeho věrnou obdo
bou'. i ta kina, zařízená jako nějaké staré kostely nebo me
šity s blikavým i “věčnými světly’’ o samozřejmě s varhanami,
mnohaposchoďové garáže s fasádou paláců Sain-Germainské
čtvrti, zdviže v přepychovém hotelu, vyh lížející jako budoár
Marie Antoinetly, v niž rokokové páže mačká příslušně kno
flíky za 35 dolarů týdně, podmořské automobilové tunely,
vysázené dlaždicemi se vzory granadských nádvoří, to vše
není vetešnictví ani prostě nevkus, nýbrž je to nostalgie.
Nostalgie ne mrtvá, ale žijící, nostalgie vzdorná a tvořivá proti
změně a zániku. A je to ovšem zatím neuvědomnělá forma
boje proti smrti, z níž jednou může na Manhattanu povstat
i něco jako vlastni umění.
N e, skutečně nezapomínám na úžasný technický pokrok, j
kterým se zd e setkáváme na každém kroku. Říkám však, že
technika a konservatismus s« naprosto nevylučují. Naopak:
nekoupím si přece gramofon, abych na něm skládal novou
vlastni písničku, jako ji kdysi skládal sedláček na našem
venkově, nýbrž si je j opatřím, aby m i hrál staré a známé.
N ekupuji si přece ledničku, tento prototyp manhattanské ci
vilizace, proto, aby m i vymýšlela nové pokrmy, nýbrž aby
m i uchovávala staré, včera nebo před týdnem koupené. Konserva — česky někdy ošklivě ale příznačně “záchovka" jmeno
vaná — není nic revolučního, nýbrž samozřejmě konservujíciho, konzervativního. Skoro na každé druhé konservě zde
čtete, že obsahuje “old fashioned soup of aunt Marie" nebo
že kuře v ní je. “koscher”. čisťoučké obchody s m iliony
konserv jsou v podstatě musea starých receptů a zvyků, kte
ré by bývaly upadly dávno v zapomenuti — bez p rý pokro
kové techniky. I konservy U NNKA, posílané z Am eriky po
válce do Evropy, přece m ěly konservovat a někde také konservovaly starý a často dobrý způsob života.

Stroj nedělá nikdy nic nového, dělá je n to, co byl naučen
dělat. Stroj je v podstatě opakování stále stejného pohybu,
stroj je zdokonaleni člověka, který nechce nic nového. Čirn
je stroj dokonalejší, lim zboží, které z něho padá, je stejnějši,
tím dokonaleji je každá náhoda vyloučena. Továrna nemá
daleko k starým klášterům, a již starý Sombart se díval na
Benediktiny jako na zakladatele kapitalistické velkovýroby.
Revolucionář je vždycky protitechnický — poněvadž chce
něco nového, nový způsob života a m yšlení. Zakladatelé ná
boženství, svátý František z Assisi, Rousseau i Marx, to byli
revolucionáři, nikoliv Edison, nikoliv ani Stalin, který chtěl
svou industrialisací Sovětského svazu jen zachránit Leninovo
d ěd ictví a stvořit novou třídu utlačovatelťi. Technická revo
luce, o které se stále tolik mluví, je v podstatě contradictio
in objecto.
K d y ž stojím p řed staronovým krámkem v české čtvrti, vidím
v jeho výkladu nejen mnoho směšnosti a peciválností, nýbrž
vidím m ezi jeho trelami i nejednu dobrou vlastnost, která
Evropě již chybí a na Manhattanu ještě žije: víru v pořádek
života, radost z podnikání, domácí štěstí, poctivost, bohabojnost a jin é ctnosti, které již v mnohých zem ích F.vropy ne
nalezneme ani vyšité na dečkách nad plotnami. N ezdá se ostat
ně, že tak zvaná “domácí požehnání”, která kdysi visela v
kuchyních i světnicích našich domečků a která ještě na Man
hattanu jso u sem tam k vidění, se osvědčila hůře než hesla
psaná různými diktátory po všech zdech Evropy a denně
vyvolávaná tlampači kovovým i i živým i.
Duhamele, Duhamele, kam jsi dal oči, žes zd e našel “Scenes
d e la Fic future?"?! Spiše zde přece rnahls vidří a zažit
scény jako byly u nás před nějakými osmdesáti léty, nebo —
ja k se v české čtvrti říká — osmdesát let zpátky!

Politická věda: F. Munk
Dr. František Munk je profesorem politických věd na Reed College
v Portlandu, Oregon. Doktorát získal na Karlově universitě, studoval
také před válkou na Harvardu, Columbijské universitě a Brookings Insti
tutu. Autor řady studií, knih The Legacy of Nazism a The Economics
of Force. Je předsedou World A ffairs Council of Oregon, působil jako
děkan Northwest Institute of International Relations, je členem výkon
ného výboru celoamerického Adult Education Association. Rozhovor
s Dr. Františkem Mnnkem se týká poslání československého vzdělance
v cizím, kulturním prostředí.
“Pane. profesore, když se českoslo
venský vědecký pracovník jako Vy
dostane do světového, amerického
prostředí, s čím vším se musí vy
rovnávat? Jaké má osobní, myšlen
kové, psychologické problémy?"
"Za prvé to není jenom osobní pro
blém, to jest přizpůsobit se pro

středí a kulturnímu Západu. Tepr
ve když se člověk dostane ven, uvě
domí si například, že i při vysoké
úrovni československé vědy jsme
nebyli úplně na výši. Jmenovitě v
oboru sociálních věd Američané a
jiní na Západě byli před námi —
v použití empirických studií, ekonometriky a podobně."

“V čem spatřujete hlavní podstatu
myšlenkového přizpůsobení novému
kulturnímu prostředí?"
“Myslím, že není Čechoslováka, kte
rý by mohl jít ven a pokračovat
tam, kde přestal doma. Pro inte
lektuála, vědce, je proto tento kul
turní přeckod těžší než pro jiní,
poněvadž nevyžaduje jenom přizpů
sobení ve vnějších věcech, ale ze
jména podstatný přesun v methodách myšlení a orientace."
“Dají se postihnout nějaké typičnosti v tom, jak náš vzdělanec rea
guje na změnu pracovního prostře
dí?"
“Po počáteční desorientaci a depre
si pozoruju u mnohých českých
vzdělanců náhlý a podstatný růst
tvořivosti. Toto není snad pouze
psychologický zjev, nýbrž souvisí
to se vzájemným mezikulturním
oplodňováním. Moje zkušenost se
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d ěd ictví a stvořit novou třídu utlačovatelú. Technická revo
lu ce, o které se stále to lik mluví, je v podstatě contradictio
in objecto.
K d y ž stojím p řed staronovým krámkem v české čtvrti, vidím
v jeho výkladu nejen mnoho směšnosti a peciválnosti, nýbrž
vid ím m ezi jeho tretam i i nejednu dobrou vlastnost, která
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hattanu jso u sem tam k vidění, se osvědčila hůře než hesla
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scény jako byly u nás před nějakými osmdesáti léty, nebo —
ja k se v české čtvrti říká — osmdesát let zpátky!

Politická véda: F. Munk
Dr. František Munk je profesorem politických věd na Heed College
v Portlandu, Oregon. Doktorát zinkal na Karlově universitě, studoval
také před válkou, na Harvardu, Cohimbijské universitě a Brookings insti
tutu. Autor řady studií, knih The Legacy o f Nazism a The Economics
of Force. Je předsedou World A ffa irs Council o f Oregon, působil jako
děkan Northwest Institute of International Relations, je členem výkon
ného výboru celoamerického Adult Education Association. Rozhovor
s Dr. Františkem Munkem se týká poslání československého vzdělance
v cizím, kulturním prostředí.
“Pane profesore, když se českoslo
venský vědecký pracovník jako Vy
dostane do světového, amerického
prostředí, s čím vším se musí vy
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"Za prvé to není jenom osobní pro
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středí a kulturnímu Západu. Tepr
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"V čem spatřujete hlavní podstatu
myšlenkového přizpůsobení novému
kulturnímu prostředí?"
“Myslím, že není Čechoslováka, kte
rý by mohl jít ven a pokračovat
tam, kde přestal doma. Pro inte
lektuála, vědce, je proto tento kul
turní přechod těžší než pro jiné,
poněvadž nevyžaduje jenom přizpů
sobení ve vnějších věcech, ale ze
jména podstatný přesun v methodách myšlení a orientace.”
“Dají se postihnout nějaké typičnosti v tom, jak náš vzdělanec rea
guje na změnu pracovního prostře
dí?"
“Po počáteční desorientaci a depre
si pozoruju u mnohých Českých
vzdělanců náhlý a podstatný růst
tvořivosti. Toto není snad pouze
psychologický zjev, nýbrž souvisí
to se vzájemným mezikvlturním
oplodňováním. Moje. zkušenost se
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ovsem omezuje hlavně na Spojené
státy. Podstatným prvkem tohoto
růstu iniciativy a tvořivosti zde je
ovšem možnost uplatnit se v zemi,
kde nejenom je tak vysoký počet
kolejí, universit, nadací a výzkum
ných ústavů, ale kde i tyto insti
tuce se vzájemně liší svým zamě
řením, úrovní a filosofickým pod
ložením.. Teprve zde si člověk uvě
domí, že československé prostředí
se všemi svými klady dusilo tvoři
vost, omezovalo růst. A zejména na
vysokých školách neposkytovalo dos
ti podnětnosti a soutěživosti.”

"To ovšem není nový zjev. Komen
skému i Masarykovi byla českost
něco víc než zeměpisný fakt. Oba
působili v cizině, oba čerpali z ci
zího prostředí a naopak zase tvo
řivě a podstatně, k němu přispívali.
Nemyslím-, ze kdykoli předtím čes
koslovenští odborníci jak ve vědách
přírodních tak i společenských zú
častnili se tak kladně a v tolika
oborech nové kulturní tvorby. Mám
na mysli na přiklad profesora Kor
belu, Jocobsona, Hlavatého, Dvomíka. Krajinu, Dr. Pospíšila ml., a
mnoho a mnoho jiných.”

‘‘Jak se s tohoto hlediska díváte
tedy na poslání československého
intelektuála ve svobodném světě?”

"Zmínil jste se o profesoru Korbe
loví, který podobně jako Vy pracu
je v oboru mezinárodní politiky.
Můžete nám stručně popsat česko
slovenský přínos v tomto oboru?”

"Já bych se na tento problém ne
díval se stanoviska toho, co by me
lo být, nýbrž se stanoviska toho,
co jest. Když tak pozoruju, jak se
českoslovenští intelektuálové uplat
ňují — a to hlavně na západě Spo
jených států, který přirozeně znám
nejlépe — napadají mě dvě skuteč
nosti: za prvé, že neprojevují ak
tivní zájem nebo že se aktivně ne
zúčastňují československého politic
kého exilu; za druhé, že se uplat
ňují nejenom vědecky, ale i ve ve
řejném životě Ameriky. Nezname
ná to, že ztrácejí svou českosloven
skou osobitost. Každý o nich ví, že
jsou Čechoslováci, noviny často zdů
razňují jejich původ, ale přitom
byli přijati jako rovnacená složka
odbornou i širokou veřejností. Jsou
mnozí, kteří se stali významnou
součástí svých nových amerických
domovů (Amerika při veškeré ma
sivnosti je mnohem víc decentrali
zována než Evropa). Nelze tudíž
mluvit a jejich apoliticnosti, nýbrž
o nové političnosti.”
"Při tom se, pane profesore, vyba
vuje otázka, zda právě touto cestou
pracovního pronikání do nového kul
turního prostředí se z poslání čes
koslovenského intelektuála nestává
poslání světové; že i při změně
ných podmínkách dnešního třetího
exilu lze nicméně hovořit o plnění
masarykovské ideje: činit z česko
slovenské otázky otázku světovou.”

"Myslím, že každý z nás se přede
vším musil vyrovnat s filosofickým
a ideologickým postojem k těmto
problémům, a ť už s čistě politic
kým nebo politicko - hospodářským.
Většina z nás vyrostla z masary
kovského realismu. Dvojí zahranicně-politická katastrofa Českosloven
ska nás přinutila k revisi různých
základních pouček, na nichž budo
vala jak naše theorie, tak i praxe.
Dnes více méně všichni, pokud vím,
stojíme na půdě toho, co se dnes
nazývá realismem v americké poli
tické vědě, a ť už je to symbolisováno takovým Kissingerem, Kennanem„ Achesonem nebo Morgenthau,em. Náš osobitý přínos, podle mé
ho názoru, spočívá ovšem v tom, že
známe podrobně problémy střední
a východní Evropy, že zdůrazňuje
me její význam, který mnohým
Američanům není zcela jasný ani
nyní. Nehledíc k tomu, že je nám
mnohem bližší celá evropská kul
turní tradice. Jsme tudíž pro Ame
ričany tlumočníky, upozorňovateli a
padněcova teli.”
"Když jste se zmínil o osobitém
přínosu, mohl byste nám říci něco
o Vašem osobním?”
"Já se, ovšem považuju
náhodnou ukázku. Když
šel po prvé do Oregonu v
považoval jsem za svou

pouze za
jsem. při
roce 1939,
povinnost

it

neomezovat se jen na akademickou
činnost. Burcoval jsem americké ve
řejné mínění, pokládal jsem za nut
né organisovat programy jako jeNorthwest Institute of Internatio
nal Relations, který se pořádá pra
videlně na Reed College, a za po
sledních deset let také World A f
fairs Council of Oregon, který se
tam považuje za vlivnou a směro
datnou organisaci v oboru meziná
rodní politiky. Snažil jsem se. také
přiblížit a konkretisovat Američa
nům mezinárodní problémy organi
saci studijních výprav. Pod zášti
tou World A ffa irs Council a obou
portlandských deníků jsme v roce
1955 byli mimo jiné v Jugoslávii a
střední Evropě, v roce 1956 jsme
ztrávili měsíc v Sovětském svazu
a za Železnou oponou, a vloni jsme
navštívili Střední Východ a jižní
a jihovýchodní Asii.”
"V jaké funkci jste se těchto stu
dijních zájezdů účastnil?"
"V podstatě jsem. vedl tyto výpra
vy jakožto iniciátor a předseda
World A ffairs Council of Oregon.”
"V čem spočíval studijní smysl těch
to cest?”
‘‘V tom., že jsme měli příležitost
sejít se osobně nejenom s akade
miky a odborníky, nýbrž i vedoucí
m i osobnostmi politickými. Jako
příklad uvádím., že na loňské cestě
jsme měli dlouhý rozhovor s minis
terským předsedou Nehruem, m i
nisterským předsedou B-urmyU Nu
atd. Jak v Asii, tak předtím v So
větském svazu naše skupina kona
la denní společné schůzky, na nichž
se přednášelo a debatovalo o -roz
hovorech a návštěvách již absolvo
vaných. Mimochodem, za Železnou
oponou nebylo to snadné.”
"Jakým způsobem se takové zájez
dy zužitkují zde v Americe?”
"Zájezdu za Železnou oponou se na
přiklad zúčastnil šéfredaktor jed
noho ze, dvou oregonských deníků,
který o cestě podrobně referoval.
Sám jsem měl během, posledních
let doslova sta přednášek ve všech
státech amerického západu, a jiní
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členové zájezdů rovněž přednášeli.
Jtimockodem, jsem přesvědčen, ie
kdokoli pracuje v oboru sociálních
věd, musí čas od času nechat pro
fesorování a studovat problémy pří
mo na místě.”
"Domníváte se, že s hlediska poli
tického se těmito studijními cesta
m i a stykem, se vzdělanci druhé po
loviny světa pomáhají řešit ales
poň některé z oněch problémů, před
kterými dnes mezinárodní politika
stojí?”
“Porozumění neznamená nutně do
rozumění. Já nevěřím tomu, že sta
čí, aby se lidé vzájemně stýkali, žc
všechny problémy se tím vyřeší.
Naopak. Jednou z podstatných pří
čin dnešních ■■napětí je právě zmno
žení styků mezi příslušníky všech
■národů. Kromě toho je velké nebez
pečí v tom, že by se Západ dal pří
liš unést nadšením na příklad pro
vrcholné projevy ruského umění. Je
proto důležité, abychom- při všem
zdůrazňování společné lidskosti a
všelidských zájmů dobře rozuměli
skutečným politickým poměrům, zá
měrům a sporům. Technika, nacio
nalismus a sociální problémy zaru
čují, že svět bude ještě dlouho ve
varu, a čím reálněji se budeme na
situaci dívat, tím úspěšněji bude
svobodný svět řešit problémy ko
munistického imperialismu. To pla
tí především o Americe, a proto
funkce československých intelektu
álů je zde důležitější než kdekoliv
jinde. Mohlo by se dokonce říci, že
Amerika je dnes největším svobod
ným československým vědeckým
střediskem.”
"Domníváte se, pane profesore, že
tento vysoký počet našich intelek
tuálů a kulturních pracovníků vy
volává potřebu nějakého společné
ho jejich fora a styku?
Právě nyní se dějí konkrétní poku
sy sdružit kulturní a vědecké osob
nosti ve washingtonské Společnosti
pro vědu a umění při Cs. národní
radě americké.”
“Já jsem často postrádal příležitos
ti sejít se s jiným i americkými pra
covníky československého původu a

proto jsem uvítal iniciativu pří
pravného výboru této společnosti.
Bude zvláště potřebná pro ty z nás,
kteří se uplatňujeme daleko od vý
chodních středisek, a máme nejmé
ně příležitosti sejít se s kolegy z
jiných oborů a institucí.”
"Kolik je zde asi československých
kulturních pracovníků?”
"Neznám jejich počet, ale jsem
přesvědčen, že se nám- zde tvoří

druhá — a nadmíru plodná — mlad
ší generace. Znám osobně desítky
mladých lidí, kteří sem přišli po
únoru jako studenti, kteří prošli
americkými kolejemi a universita
m i a počínají se již uplatňovat vy
nikajícím. způsobem v nejrůznějších oborech americké vědy. Tato
mladá generace mne naplňuje znač
ným optimismem, a abych se při
znal, mnohými svými výkony mně
velmi imponuje.”

JA K SE M YSU DOMA
Není novým poznatkem, že lidé doma se za deset let. komunismu naučili
dívat na exil se skepsí, často opovržením. Doba, kdy se zahraničním
akcím ve svobodné cizině dostávalo v Československu bezměmé. úcty a
obdivu, přestala s druhým exilem.. Nejnovější názory domova na exil,
které jsou zde shrnuty, potvrzují dojem posledních let, žc jsme špatně
hospodařili. Je to čtení smutné, nicméně poučné.
• Elektrikář: “Domovje s exilem
nespokojený. Ještě se nenašel člo
věk, který by exil soustředil tak, aby
účinně pracoval pro osvobození CSR
O tom se doma dobře ví. Vězňové
dokonce prohlašují: “A ť si nikdo
ze zahraničí nemyslí, že když se to
obrátí, že my, kteří sedíme v kri
minálech, budeme odstaveni lidmi,
kteří v zahraničí nic nedělali a,jen
se svářili. Nepřichází v úvahu ani
to, aby se do sedla dostali politiko
vé, kteří zavinili svou váhavostí a
neprozíravostí únor 1948. Přečeše
tenkrát dobře vědělo, že komunisté
shromažďují zbraně a nic se proti
tomu z neschopnosti nepodniklo.”
• Kuchař: “O lidech, kteří po ko
munistickém převratu opustili Čes
koslovensko, doma se pořád mluví
— a s úctou. Kdo má někoho ze
svých blízkých příbuzných za h ra
nicemi, toho si váží celé jeho okolí,
i když on sám má třeba z tohoto
důvodu nepříjemnosti s bezpečnost
ními orgány. O vedoucích posta
vách československého exilu nevím
nic — starší politiky jsem neznal

a vůbec jsem se u nás doma o po
litický život nezajímal. Také v de
batách o exilovém životě jsem má
lokdy zaslechl nějaké jméno a když
už padlo, nezapamatoval jsem si je.
Většinou se však hovořilo o exilu
jako o celku, o tom, že se snaží
prostřednictvím svých organisací
působit na západní vlády, aby pod
porovaly úsilí o odstranění komu
nismu, alespoň ze satelitních zemí.
Tyto snahy se pochopitelně setká
vají s plnými sympatiemi našich
doma.”
• Hlídač: “Pokud vím, je poměr
převážné většiny československého
obyvatelstva k exilu kladný. Věří
se. že naši lidé, kteří po únoru 1948
opustili vlast, v cizině nespí, že pra
cují podle daných možností pro ná
rodní věc — už proto, že se chtějí
jednou vrátit domů. Na exil jako
celek se mladí lidé dívají s úctou.
Uvědomují si, že život v cizině —
i když tam třeba hospodářské po
měry nejsou tak neutěšené jako u
nás, je rozhodně těžší a že odchod
z domova představuje oběť v záj-
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členové zájezdů rovněž přednášeli.
Mimochodem, jsem, přesvědčen, že
kdokoli pracuje v oboru sociálních
věd, musí čas od času nechat pro
fesorování a studovat problémy pří
mo na místě.”
“Domníváte se, že s hlediska poli
tického se těmito studijním i cesta
m i a stykem, se vzdělanci druhé po
loviny světa pomáhají řešit ales
poň některé z oněch problémů, před
kterým i dnes mezinárodní politika
stojí?"
“Porozumění neznamená nutně do
rozumění. Já nevěřím tomu, že sta
čí, aby se lidé vzájemně stýkali, že
všechny problémy se tím vyřeší.
Naopak. Jednou z podstatných pří
čin dnešních 'napětí je právě zmno
žení styků mezi příslušníky všech
národů. Kromě toho je velké nebez
pečí v tom, že by se Západ dal pří
liš unést nadšením, na příklad pro
vrcholné projevy ruského umění. Je
proto důležité, abychom, při všem
zdůrazňování společné lidskosti a
všelidských zájmů, dobře rozuměli
skutečným, politickým poměrům-, zá
měrům a sporům. Technika, nacio
nalismus a sociální problémy zaru
čují, že svět bude ještě dlouho ve
varv., a čím reálněji se budeme na
situaci dívat, tím úspěšněji bude
svobodný svět řešit problémy ko
munistického imperialismu. To pla
tí především o Americe, a proto
funkce československých intelektu
álů. je zde důležitější než kdekoliv
jinde. Mohlo by se dokonce říci, že
Amerika je dnes největším svobod
ným československým vědeckým
střediskem.”
“Domníváte se, pane profesore, že
tento vysoký počet, našich, intelek
tuálů a kulturních pracovníků vy
volává potřebu nějakého společné
ho jejich fora a styku?
Právě nyní se dějí konkrétní poku
sy sdružit kulturní a vědecké osob
nosti ve washingtonské. Společnosti
pro vědu, a umění při Cs. národní
radě americké.”
“Já jsem často postrádal příležitos
ti sejít se s jiným i americkými pra
covníky československého původu a

proto jsem uvítal iniciativu pří
pravného výboru této společnosti.
Bude zvláště potřebná pro ty z nás,
kteří se uplatňujeme daleko od vý
chodních středisek, a máme nejmé
ně příležitosti sejít se s kolegy z
jiných oborů a institucí.”
“Kolik je zde asi československých
kulturních pracovníků?”
“Neznám jejich počet, ale jsem
přesvědčen, že se nám zde tvoří

druhá — a nadmíru plodná— mlad
ší generace. Znám osobně desítky
mladých lidí, kteří sem přišli po
únoru jako studenti, kteří prošli
americkými kolejemi a universita
m i a počínají se již uplatňovat vy
nikajícím, způsobem v nejrůzněj
ších oborech americké vědy. Tato
mladá generace mne naplňuje znač
ným optimismem, a abych se při
znal, mnohými svými výkony mně
velmi imponuje."

JA K SE MYSLÍ DOMA
N ení novým poznatkem, že lidé doma se za deset let komunismu naučili
dívat na exil se skepsí, často opovržením.. Doba, kdy se zahraničním
akcím ve svobodné cizině dostávalo v Československu bezměmé úcty a
obdivu, přestala s druhým exilem. Nejnovější názory domova na exil,
které jsou zde shrnuty, potvrzují dojem posledních let, že jsme špatně
hospodařili. Je to čtení smutné, nicméně poučné.
• Elektrikář: “Domovje s exilem
nespokojený. Ještě se nenašel člo
věk, který by exil soustředil tak, aby
účinně pracoval pro osvobození CSR
O tom se doma dobře ví. Vězňové
dokonce prohlašují: “A ť si nikdo
ze zahraničí nemyslí, že když se to
obrátí, že my, kteří sedíme v kri
minálech, budeme odstaveni lidmi,
kteří v zahraničí nic nedělali a jen
se svářili. Nepřichází v úvahu ani
to, aby sc do sedla dostali politiko
vé, kteří zavinili svou váhavostí a
neprozíravostí únor 1948. Přečeše
tenkrát dobře vědělo, že komunisté
shromažďují zbraně a nic se proti
tomu z neschopnosti nepodniklo.”
• Kuchař: “O lidech, kteří po ko
munistickém převratu opustili Čes
koslovensko, doma se pořád mluví
— a s úctou. Kdo m á někoho ze
svých blízkých příbuzných za h ra
nicemi, toho si váží celé jeho okolí,
i když on sám má třeba z tohoto
důvodu nepříjemnosti s bezpečnost
ními orgány. O vedoucích posta
vách československého exilu nevím
nic — starší politiky jsem neznal

a vůbec jsem se u nás doma o po
litický život nezajímal. Také v de
batách o exilovém životě jsem má
lokdy zaslechl nějaké jméno a když
už padlo, nezapamatoval jsem si je.
Většinou se však hovořilo o exilu
jako o celku, o tom, že se snaží
prostřednictvím svých organ isací
působit na západní vlády, aby pod
porovaly úsilí o odstranění komu
nismu, alespoň ze satelitních zemí.
Tyto snahy se pochopitelně setká
vají s plnými sympatiemi našich
doma.”
• Hlídač: “Pokud vím, je poměr
převážné většiny československého
obyvatelstva k exilu kladný. Věří
se. že naši lidé, kteří po únoru 1948
opustili vlast, v cizině nespí, že pra
cují podle daných možností pro ná
rodní věc — už proto, že se chtějí
jednou vrátit domů. N a exil jako
celek se mladí lidé dívají s úctou.
Uvědomují si, že život v cizině —
i když tam třeba hospodářské po
měry nejsou tak neutěšené jako u
nás, je rozhodně těžší a že odchod
z domova představuje oběť v záj-
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mu národní věci. Starší lidé znají
bývalé aktivní politiky, baví se o
nich, debatují o jejich činnosti a
o jejich plánech. Několikrát jsem
podobné rozhovory zaslechl, ale ne
mohl jsem se jich zúčastnit. Ani
jsem si nezapamatoval jména. Z
dřívější doby jsem je neznal — nic
mi neříkala. Moje generace nezná
starou politickou gardu z dob před
válečných a dokonce ani ne valně
vedoucí nekomunistické politiky z
let mezi rokem 1945 a 1948.”
• Inženýr: “Lidé doma nevědí, co
exil vlastně dělá. Je to škoda, pro
tože nevíme, co se má dělat, v ko
ho věřit. Myšlení domova je proto
rozvráceno. Jenom je známo z ko
munistické propagandy, že exil je
nejednotný. Je nejvyšší čas, aby se
exil dal do pořádku a aby pro do
mov postavil osobu, ve kterou by
chom mohli věřit a doufat. A hlav
ně abychom o této osobě věděli, co
dělá, jak bojuje za osvobození.”
• Úředník: “O situaci v exilu a
nesvornosti mezi jednotlivými exi
lovými skupinami kolují doma di
voké zprávy. Zásluhu o to mají ně
které exilové časopisy. Říká se, že
každý z exilových politiků m á svoji
skupinku, a tyto skupiny se mezi
sebou hádají a potírají.”
• Mechanik: "O práci a organisaci
exilu se ví velmi málo.”

• Železničář: “Exil nemá pro děl
nictvo význam. Domov je přesvěd
čen, že lidé budoucnosti musí vy
rů st doma. O jednotlivých osobách
v exilu domov nic neví. Pracující
by si rozhodně nedali líbit, kdyby
byly domů jednou dováženy doktriny a smlouvy z ciziny.”
• Řidič: “P ři vytváření nové vlá
dy po pádu komunismu měl by se
brát malý zřetel na politický exil,
který ztrácí rok za rokem důvěru
domova.”
• Překladatel: “Domov není infor
mován o situaci v československém
politickém exilu a o jeho snahách.
Ví se, že exil není jednotný a že se
sváří. V tomto směru se protiexilovým článkům v Rudém právu ne
bo jiných novinách dosti věří, i
když se některá tvrzení berou s
reservou. Vrátí-li se exiloví politici
do vlasti, budou asi velmi těžko
hledat odpovědi na otázky: co jste
za hranicemi dělali? Proč jste se
nesjednotili?”

• Úřednice: “Poměr k exilu poli
tickému je spíše rozpačitý, nikoli
však zásadně negativní. Poměr k
exilu kulturních pracovníků je mno
hem srdečnější a ti jsou sledováni
s mnohem větším zájmem.”

• Vědecký pracovník: “O životě
československého exilu jsou doma
neujasněné názory. Nelze rozhodně
mluvit o popularitě některého z exi
lových předáků: neví se prakticky
o žádném z nich. Nesmí se také
podceňovat účinek komunistické
propagandy, která zveličuje vý
znam rozporů mezi jednotlivými
exilovými skupinami a osobnostmi
a zkresleně informuje veřejnost o
“kšeftaření s exulanty”, tvrdíc, že
exiloví pohlaváři prodávají česko
slovenské emigranty do cizinecké
legie.”

• Kreslič: “O exilu a jeho vedení
jsem doma nebyl nijak specielně
informován. Lidé přijímali s uspo
kojením každou positivní zprávu,
která se o exilu k nim dostala. Za
positivní zprávu považovali také na
příklad, když komunistické noviny
byly plny nadávek na exil a osočo
vání. To se považovalo za důkaz, že
lidé venku nezahálejí. Také se vě
dělo, jak Západ pomáhá uprchlí
kům, a i to bylo považováno za zá
sluhu exilového vedení.”

• Horník: “Snad nejlépe se daří
komunistické propagandě, když úto
čí na československý exil. Zde se
může vykázat značnými úspěchy,
protože lidé doma skutečně věří, že
československý exil je roztříštěný,
hádavý a neproduktivní. Je nedů
věra v československý exil, která
je zvětšována politickými progra
my jednotlivých stran. Slováci pro
sazují separatismus, Prchalovci se
přiznávají k fašismu, jiná frakce
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prosazuje návrat k první republi
ce, druhá zase zavrhuje košický
program a pod. Jsou to programy,
které se lidem doma jeví přežité
a neskutečné a nenalézají u nás
živnou půdu. Podle toho se hledí
i na různé představitele čs. exilu.
Zdá se, že exil a jeho představitelé
ztratili vliv na události doma. Bude-li se jednou exil vracet domů,
politické strany budou muset pod
statně změnit své programy a při
způsobit je dnešnímu mínění lidí
a to ve smyslu reforem, které se
přibližují košickému programu —
ovšem bez komunistů . . . Rozhod
ně si však o budoucnosti Českoslo
venska bude lid rozhodovat sám
bez zvláštní spolupráce s exilem,
který nemá doma důvěru a který
zklamal.”
• Universitní student: "Českoslo
venský exil nemá osobnost, která
by na sebe dovedla soustředit veš
kerou politickou činnost. Přes veš
kerou činnost exilových skupin je
doma stále více slyšet názor, že
rozhodnutí o budoucím uspořádá
ní republiky bude z velké části le
žet v rukou lidí, kteří zůstali doma
a kteří republiku v jejích těžkých
chvílích neopustili. Nesvornost exi
lových skupin a rozdílnost jejich
politických cílů je doma známa.”
9 Dělník: “Alespoň osmdesát pro
cent obyvatelstva se domnívá, že
cokoliv přijde po komunismu, musí
být lepší. Není jim však jasné, co
přijde, a protože sami se nemohou
organisovat a radit se o tom, co
by bylo nejlepší, očekávají, že to
exil udělá za ně, že to za ně vyře
ší, že jim dá do budoucna určitý
program.”
• Sportovec na zájezdu v cizině:
"Na náš exil se díváme špatně. Ví
me dobře, jak se čs. exil hádá. To
nepůsobí na lidi doma dobře. Exi
loví politici by se těžko u nás doma
prosazovali, kdyby se jednou vrá
tili. Lidé budou chtít být vedeni
těmi, kdo zůstali doma a vydrželi a
žádnými zkrachovanými existence
mi z exilu.”

Z Á P IS N ÍK
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DOHRA I PŘEDEHRA Teprve půldruhého
roku po nešťastném m aďarském povstá
ní přichází jeho opožděný ale nutný
epilig. Poprava je h o vůdců, politického
představitele Inire Nagye, vojenského or
ganisátora generála Maletera a jejic h dru 
hů, se čekala tak dlouho, že je ji uskuteč
něni bylo novým překvapením . Vlna
úředních protestů zavalila Moskvu a Bu
dapešť, v dem okratickém světě zástupy
dem onstrantů po třísnily zdi sovětských
vyslanectví červeným inkoustem , symbo
lem prolité m aďarské krve. Státní de
partm ent ve W ashingtonu a Spojené ná
rody v New Y orku vydaly prohlášení,
v nichž projevily hrůzu nad novou so
větskou ukrutnosti a zradou. Co tomu
říkáte, p tá se najed n o u n etak tn í new
yorský tisk vdovy po M aleterovi, která
déle než ro k m arně žádala Spojené ná
rody, aby vyšetřily, ja k se vede jejím u
m uži. Tečka za velmi trapnou kapito
lo u světových dějin. D ohra a přece p ře
dehra věcí nových.
Mezi protesty adresované na Moskvu a
B udapešť byl je d en m im ořádně ostrý
z Bělehradu. Jestliže měl. někdo přímý
zájem na osudu Itnrc Nagye a členů
jeho revoluční vlády, byl to T ito. On to
byl, kdo poskytl m aď arském u revoluč
ním u vedení ochranu na jugoslávském
vyslanectví v Budapešti. O n to byl, kdo
je vydal sovětským vojenským úřadům
proti slibu, že se s nim i bude zacházet
spravedlivě. N em ohlo být většího hřebu
do rakve sovětsko-jugoslávských vztahů
než stručné oznám ení z Moskvy, že Na
gy a jeho druhové byli souzeni a p o 
praveni.
Reakce Varšavy byla navenek lakonická,
uvnitř však horečně vzrušená. Gomulka,
ve svěráku m ezi Moskvou a východním
Německem, kterým od něho nová tvrdá
politika K rem lu vynucuje další a další
ústupky, spatřil v tragickém konci ma
ďarských revolucionářů nebezpečí nepo
kojů v Polsku. Což to nebyla právě Po
znaň a akce polských intelektuálů, jež
před dvěma roky hodily jis k ru do dout
najícího m aďarského k rb u ? N ebyl jsem
o chystaném procesu předem informo
ván, ujišťoval Gomulka osobním dopi
sem všechny m ístní organisacc strany.
N ikdy bych nebyl navštívil Budapešť,
prohlašoval dále, kdybych byl věděl, jak
hrozná věc se chystá. Nebylo potvrzeno,
zda poslal protest také do Moskvy, ně
k teré pram eny však tvrdí, že ano.
Potvrzuje-li T itovi nejnovější p říklad so
větského cynismu, že sm ír mezi Běle

hradem a Moskvou není možný, může
u G omulky vyvolat dvojí reakci. Může
vést, p o d novým tlakem zdola, k zou
falém u pokusu postavit se znovu Mo
skvě a získat zpět aspoň něco z toho,
co za poslední ro k ze své odvážné, nic
méně opatrné, samostatnosti ztratil. T a
to možnost je však dost nepravděpodob
ná, přihlédnem e-li k jeho úzkostlivé
p o litice posledních dvou let. Z dá se
pravděpodobnější, že v sm utném konci
Nagye a je h o d ru h ů uvidí Gomulka dal
ší varováni, že za dané situace bude
nej rozumnější potichu a velm i nenápad
ně držet to, co má. Nakonec je důleži
tější, co si o novém barbarském kousku
K rem lu myslí obyčejný člověk v Jugo
slávii, Polsku, ostatních satelitech a na
celém ostatním světě, hlavně v tom tak
zvaně neutrálním . Pracně získaná dobrá
vůle, ale o té se u Sovětů nedá dost
d obře m luvit, spíše respekt, u takových
náro d ů jako Indie, B urm a, Indonésie,
m izí šm ahem po jed in ém takovém h lou
pém bravurním kousku. Že je to Mo
skvě je d n o ? A jestliže ano, proč?
Říká se, že prý Chrnščov sám přišel
na to, že jeh o tak zvaně m írná post-alinská politika nevedla k ničem u jin é
m u než nebezpečném u uvolňování za
Železnou oponou. Z jistil prý, že je nut
né použít znova starých zb ra n í: čistek,
teroru a tuhé kontroly. T aké sc říká, že
tak činí, aby se u b rán il sílícím u tlaku
novostalinistů v Moskvě, kteří, tento
k rát za vydatné podpory Maocetuna, již
nějak ý Čas v olají p o ostrém potlačeni
revisi onism u. Pa trn ě nebezpečí — jež
Chruščovovi h ro zí zevnitř, je ta k váž
né, že byl ochoten riskovat ztrátu posic
ve světě, ne-li celou neslavnou konfe
renci na vrcholu, je n aby je zažehnal.
Zase je konec přetvářky, aspoň na něja
k ý čas.
—iz—
PRVNÍ JEDNÁNÍ N epřekvapilo, že po
deseti letech odpočinku generál Charles
de G aulle nastoupil opět politickou drahu. Překvapila jistota, s níž ta k učinil.
Sebevědomí, s ním ž rozhoduje, jedná
a vystupuje, je něco, co jsm e v Paříži
neviděli už dlouho. I když ještě dnes
nemůžeme s dobrým svědomím říci, zda
je dobře pro Francii a demokratický
svět, že symbol Francie ožívá znova v
podstatě tohoto zvláště kom binovaného
politika-amatéra a vojáka, je několik
náznaků, že ano. Před n ě, není pochyb
o tom , že kořen všech nem ocí politic
kého života Francie byl právě v je jím
národním shromáždění, ja k jej vytvoři

la ústava čtvrté republiky. Šestiměsíční
dovolená hašteřivých poslanců, ja k ji
předepsal dc G aulle, není zrovna dobrou
dem okracií, je však předpokladem je d i
n é možné tvůrčí práce za dané situace.
A výsledkem této práce má být refor
ma ústavy a větší pravomoc vládě, je 
diný způsob, ja k zabránit periodickým
křísím . S otázkou A lžíru, k terá vlastně
přivodila d e G aullův návrat, už nejsme
ta k docela n a čistém. Francouzské oby
vatelstvo A lžíru si vynutilo návrat vá
lečného hrdiny v naději, že je h o prestiž
pomůže zachránit pro Francii území,
je ž se již tř i roky zmítá v občanské,
chcete-li osvobozovací, válce. Zdá sc
nám, že i v nejlepším p řípadě sc de
Caul loví v A lžíru p o d aří je n oddálit ne
vyhnutelný vývoj, kterým se nedávno
dostalo svobody Tunisu a M aroku. Svěd
čila by o tom skutečnost, že jeho první
n ávrh na jakousi integraci A lžíru s Fran
cii, p ři čemž b y se i m uslim ském u oby
vatelstvu dostalo plných p ráv a výsad
francouzských občanů, byl zam ítnut T u
nisem , M arokem a zástupci alžírských
povstalců. Ovšem ti poslední nem usí
n utně m luvit za všech deset m ilionů
alžírských m oham edánů. Jeden z nejpřiznivějšich dojm ů d e Gaullova vedeni
bylo nadšené přivítání, k teré m u přichystali nejen m ístní Francouzi, ale prá
vě moham edáni, když po prvé navštívil
A lžír jako m inisterský předseda. Dalším
příznivým dojmem bylo, že se zatím ne
uskutečnilo nic z toho, čim strašili le
vicoví socialisté a kom unisté — že de
G aulle b u d e diktátorem a je h o návrat
znamená konec demokracie v Francií.
Zatím se zdá, že jeho vláda získává Fran
cii úctu ostatního světa, žc de Gaulle
patrně prosadí pro Francii větší roli v
mezinárodních organisacích, než m ěla
dosud, především v severoatlantickém
obranném paktu, k d e se dožaduje jm e
nování francouzského generála náměst
kem am erického v elitele všech branných
sil.
O patrnost, i když n e zrovna úctu, v je d 
nání s de G aullem ukázala také Mo
skva, a to ještě dříve než se dostal k
moci. P o dobu vzrušeného je dnáni v pa
řížském presidentském paláci moskev
ský rozhlas a tisk komentoval de Gaullovo úsilí velmi věcně a korektně a
bez je diného slova kritiky. Po je h o zvo
len í Chnišěov spěchal se svou obvyklou
osobní korespondencí, aby de Gaullovi
blahopřál. De Gaullova nedůvěra vůči
silnějším spojeneckým partnerům — B ri
tanii a Spojeným státům — je známa
už z války a bude se jistě projevovat
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nacionálnějším a individualistiětějším
postojem Francie k m noha m ezinárod
ním otázkám. Chruščov bude p atrně na
hrávat právě na tuto de Gaullovu vlast
nost v naději, že se m u p o d aří vnést
rozkol do demokratických řad — třeba
zrovna tím , že de Gaulle by m ohl být
přístupnější sovětskému chvalozpěvu o
konferenci na vrcholu než je h o anglosasští partneři. To by také vysvětlilo,
proč francouzští kom unisté ochabli ve
svém rozhodnutí nepustit de Gaulla k
moci. Ovšem ani Chruščov, nebo právě
on, nemůže být tak bláhový, aby se
domníval, že se m u podaří rozbít zá
padní trojici, s de G aullem nebo bez
něho. N aopak je celkem správné dom ní
vat se, že de G aullův zásah do osudu
Francie — již druhý za posledních osm
náct le t — posílí Francii vnitřně, poli
ticky i hospodářsky. T ím m ůže jedině
utužit spojenectví západních demokracií.
DRUHÉ JEDNÁNÍ K rise v L ibanonu, vy
volaná oposicí proti režim u presidenta
Chamouna a živená zvenčí Nasserovou
Spojenou arabskou republikou, se přiostřuje. Začíná se m luvit o možnosti
nové K oreje — zásahu vojenských jed
notek Spojených národů a celkem prav
děpodobného nasazení ‘‘dobrovolníků” z
kom unistických zemí. Komise Spojených
národů jaou už na místě, aby vyšetřily
podstatu libanonského obvinění, že Nas
se r a jeho panarabské snahy jso u v po
zadí krise. Moskva nemeškala s varo
váním, že bude považovat jakýkoli vo
jenský zásah Spojených států — rozu
m ěj tím Spojené národy — za vměšová
n í do vnitřních záležitostí Libanonu, kte
rém u “dem okratické” — rozum ěj ko
m unistické — národy nebudou nečinně
přihlížet. K orejská válka, od jejíh o ž vy
puknutí uplynulo právě osm let, se stá
vá nebezpečnou možností n a Blízkém
východč, kde jd e o daleko víc než Nasserův panarabism.
CESTA TRPĚLIVOSTI V polovině července
vyjde nová kniha známého amerického
novináře a publicisty H aw thorns Daniela
“U trpení porobených národů.” J e struč
ným přehledem vývoje posledních tři
ceti let ve všech východoevropských ze
m ích, jichž osudem po d ruhé světové
válce je úloha sovětských satelitů. Čes
koslovensku věnuje autor tř i kapitoly
— Mnichov, O kupace a Únorový puč.
Jsou velmi inform ativní, o b jektivní a
překvapivě podrobné. V závěru vyslovu
j e D aniel tuto dom něnku:

“Po staletí usiloval lid této oblasti (dneš
ního Československa) o svobodu a ko
nečně jí dosáhl. Pravda, ztratil j i opět
během pouhých dvaceti le t a dnes p ro 
dělává form u podm anění, jak o u nepo
znal v celých svých dějinách. A však za
předpokladu, že si zachová své dosa
vadní povahové rysy, lze bezpečně oče
kávat, že ztracená svoboda se m u zase
vrátí. Za téhož povahového předpokla
du nebude nepravděpodobné, když to 
hoto cíle dosáhne spíše trpělivostí než
revolucí. Je to metoda, která se osvěd
čila v m inulosti a může se opět stát
úspěšnou. A není vyloučeno, uvážíme-li
všechny možnosti a jejic h důsledky, že
aspoň pro tento lid to bude le p ší cesta."

I dopisů
Pážená redakce, t; předm inulém čísle
Z á p i s n í k u b y l m ů j článek o torn,
— ja k mladá generace tíhne směrem
o d p o litiky k individualism u. V nevinné
snaze podat obrázek o postoji mladých
(a o m ožných důvodech k to m u to po
sto ji) jsem se dotkla c itlivé struny v
srdci pana Peroutky, k terý m i v m inu
lém čísle odpověděl. M á jistě v mnoha
věcech pravdu. A le jeho o d p o věď je
ta k y důkazem toho, že. to přece je n ne
n í ta k Spatná m yšlenka nevěnovat se po
litice a m ísto toho vzh léd n o u t do koru
n y strom u, k d e si hrají ptáci. K dybych
se j í byla řídila, m ohla jsem si páně
Peroutkovu o dpověď ušetřit a nemusela
jsem ztrávit část červnového nedělního
dopoledne nad tím to dopisem.
O dpovím stručně avšak zato neúplně.
Problém , jeh o ž jsm e se oba do tk li je
starý a rozlehlý, a nejen že je j n evy
řeším já, ale neřeší je j a n i pan Perout
ka. Jestliže jsem opatřila prvn í jednání
dram atu lidského života, pan Peroutka
se postaral o druhé. T ř etí a k t b y snad
m ěl být vhodnou synthesou dvou prv
ních jednání. Způsob, ja k ým tento třetí
akt předvedla generace p řed nám i, v nás
vyvolal pochybnosti o jejích metodách.
Jedním z v ýsled ků je na příklad také
to, že jsm e v emigraci oba: já se svým
naivním a luxusním individualism em , a
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pan Peroutka po tom , co uvedl v praxi
svou m etodu organisovaného úsilí.
Přesto se k n í I v nějaké fo rm ě ) nová
generace asi vrátí, protože (a tady sou
hlasím s panem P eroutkou) a ktivn í zá
sah m á větší šanci na výsledek n ež zn e 
chucená pasivita. A le za tím jsm e ve
stadiu znechucení; ja k o bychom se byli
p řejed li a udělalo se ná m špatně. Po
třebujem e čas.
B ystrém u čtenáři n eujde P eroulkův vý
stižný b y ť drastický příklad dívčí moči,
protože se v Článku opakuje, dvakrát.
Pracím se k něm u je n proto, že kdybych
to byla pokládala za vhodné, byla bych
si m ohla oním příkladem posloužit sa
ma. Udál se jednak ve jm én u ideologie,
jednak v době, k d y "organisované p oli
tické úsilí” působilo n a p ln é obrátky.
Je to k ra jn í příklad právě toho, co v nás
v zbudilo odpor.
Je patrno, že nám jd e oběma o jednu
věc: ja k u m o žn it individualism u, aby
se p říjem né rozvíjel. P ocity m ladé ge
nerace nejsou program. A le pocity pana
Peroutky laky ne.
S pozdravem
hněvivá m ladice Helena Koldová
U,.června 1958
1 T A K S E M Y S L Í!
Pážená redakcia! Čítal so m váš Zápisník
z A p ríla t. r. Zasmial so m sa n a d ělánk o m "Jak sa m yslí dom a”. D omnievam
sa — že Slováci v yu žijú každý prajn ý m om ent, aby sa znova striasli svojho
českého okupanta tak, ako to m u bolo
a j v marci 1939, jedine azda s tým
rozdielom , že to nepojde v rukavičkách,
ale podobné, ako to robia farebné ná
rody so svojím i otrokárm i. Prosm e P.
Boha, aby v tý c k časoch naši dom a uše
třili živo ty aspoň (nečitatelně) Českých
ideologických, technických a j kriminálnych o dborníkov, k to rí i. č. na Sloven
sku plnia zločinně ro zkazy M oskvy cez
Prahu.
č esk ém u národu m y Slováci želám e z
u přím ných srdc ta k ú budúcnosť a v tak o m štátnom útvare, a kú si o d r. 1945
zaslúžil a aká m u poěnúc sv. Páclavom
(a Bořivojom ) aj patří — P rotektorát!
Tam bude velm i šťastný, spokojný, úlis
n ý aj uhladený a vari a j z tej Švejkovskej nátory p o stáročiach v ym izn e semlam něja ký ten ošklivý zradcovský a
dekadentný rys. K d e dom ov m ů j?
S pozdravem (podpis nečitateťný)
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Dacionálnějším a individualističtějším
postojem Francia k mnoha mezinárod
ním otázkám. Chruščov bude patrně na
hrávat právě na tuto de Gaullovu vlast
nost v nadějí, že se mu podaří vnést
rozkol do demokratických řad — třeba
zrovna tím, že de Gaulle by mohl být
přístupnější sovětskému chvalozpěvu o
konferenci na vrcholu než jeho angloaasští partneři. To by také vysvětlilo,
proč francouzští komunisté ochabli ve
svém rozhodnutí nepustit de Gaulla k
moci. Ovšem ani Chruščov, nebo právě
on, nemůže být tak bláhový, aby se
domníval, že se mu podaří rozbit zá
padní trojici, s de Gaullem nebo bez
něho. Naopak je celkem správné domní
vat sc, že de Gaullův zásah do osudu
Francie — již druhý za posledních osm
náct let — posílí Francii vnitřně, poli
ticky i hospodářsky. Tím múze jedině
utužit spojenectví západních demokracií.
DRUHÉ JEONANi Kříse v Libanonu, vy
volaná oposicí proti režimu presidenta
Chatnouna a živená zvenčí Nasserovou
Spojenou arabskou republikou, se přiosthije. Začíná se mluvit o možnosti
nové Koreje — zásahu vojenských jed
notek Spojených národů a celkem prav
děpodobného nasazeni ‘‘dobrovolníků” z
komunistických zemi. Komise Spojených
národů jsou už na místě, aby vyšetřily
podstatu libanonského obvinění, že Nas
ser a jeho panarabské snahy jsou v po
zadí krise. Moskva nemeškala s varo
váním, že bude považovat jakýkoli vo
jenský zásah Spojených států — rozu
měj tím Spojené národy — za vměšová
ní do vnitřních záležitostí Libanonu, kte
rému “demokratické’* — rozuměj ko
munistické — národy nebudou nečinně
přihlížet. Korejská válka, od jejíhož vy
puknutí uplynulo právě osm let, se stá
vá nebezpečnou možností na Blízkém
východč, kde jde o daleko víc než Nasserúv panarabism.
CESTA TRPČIIVOSTI V polovině července
vyjde nová kniha známého amerického
novináře a publicisty Haivthorna Daniela
“Utrpení poroltených národů.” Je struč
ným přehledem vývoje posledních třiccti let ve všech východoevropských ze
m ích. jichž osudem po druhé světové
válce je úloha sovětských satelitů. Čes
koslovensku věnuje autor tři kapitoly
— Mnichov, Okupace a Únorový puě.
Jsou velm i informativní, objektivní a
překvapivě podrobné. V závěru vyslovitje Daniel tuto domněnku:

“Po staletí usiloval lid této oblasti (dneš
ního Československa) o svobodu a ko
nečně jí dosáhl. Pravda, ztratil j i opět
během pouhých dvaceti let a dnes pro
dělává formu podmaněni, jakou nepo
znal v celých svých dějinách. Avšak za
předpokladu, žc si zachová své dosa
vadní povahové rysy, lze bezpečně oče
kávat, žc ztracená svoboda se mu zase
vrátí. Za téhož povahového předpokla
du nebude nepravděpodobné, když to
hoto cíle dosáhne spíše trpělivostí než
revolucí. Je to metoda, která se osvěd
čila v minulosti a může se opět stát
úspěšnou. A není vyloučeno, uvážíme-li
všechny možnosti a jejich důsledky, že
aspoň pro tento lid to bude lepší cesta.'*

I dopisů
Pážená redakce. v předminulém čísle
Z á p i s n í k u b y l m ůj článek o tom,
— jak mladá generace tíhne sm írem
od p o litik y k individualismu. V nevinné
snaze podat obrázek o postojí mladých
(a o možných důvodech k tomuto p o 
sto ji) jsem se dotkla citlivé, struny v
srdci pana Peroutky, k terý m i v minu
lém čísle odpověděl. Má jistě v mnoha
věcech pravdu. Ale jeho odpověď je
taky důkazem toho, že to přece jen ne
ní tak špatná myšlenka nevěnovat se po
litice a místo toho vzhlédnout do koru
n y stromu, kde si hrají ptáci. K dybych
se j í byla řídila, mokla jsem si páně
Peroutkovu odpověď ušetřit a nemusela
jsem ztrávit část červnového nedělního
dopoledne nad tím to dopisem.
O dpovím stručně avšak zato neúplné.
Problém, jehož jsm e se oba d o tk li je
starý a rozlehlý, a nejen že je j nevy
řeším já, ale neřeší je j ani pan Perout
ka. Jestliže jsem opatřila první jednání
dramatu lidského života, pan Peroutka
se postaral o druhé. T řetí akt b y snad
m ěl b ý t vhodnou synthesou dvou prv
ních jednání. Způsob, jakým tento třetí
akt předvedla generace před námi, v nás
vyvolal pochybnosti o jejích metodách.
Jedním z výsledků je na příklad také
to, že jsme v emigraci oba: já se svým
naivním a luxusním individualismem , a
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pan Peroutka po tom, co uvedl v praxi
svou metodu organisovaného úsilí.
Přesto se k n í ( v nějaké form ě) nová
generace asi vrátí, protože (a tady sou
hlasím s panem Peroutkou) aktivní zá
sah má větší šanci na výsledek než zne
chucená pasivita. A le zatím jsm e ve
stadiu znechucení; jako bychom se b yli
p řejedli a udělalo se nám špatně. Po
třebujeme čas.
Bystrému čtenáři neujde Peroulkův vý
stižný byť drastický přiklad d ívčí moči,
protože se v článku opakuje dvakrát.
Pracím se k němu jen proto, že kdybych
to byla pokládala za vhodné, byla bych
si mohla oním příkladem posloužit sa
ma. Udál se jednak ve jm énu ideologie,
jednak v době, kdy “organisované p oli
tické úsilí'' působilo na plné obrátky.
Je to krajní přiklad právě toho, co v nás
vzbudilo odpor.
Je patrno, že nám jd e oběma o jednu
véc: jak um ožnit individualismu, aby
se příjemně rozvíjel. P ocity mladé ge
nerace nejsou program. A le pocity pana
Peroutky ta k y ne.
S pozdravem
hněvivá m ladice Helena Koldová
Iž.ěervna 1958
/ T A K SE MYSLI!
Pažená redakcia! č íta l to m váš Zápisník
z Aprila t. r. Zasmíal som sa nad elánkom “Jak sa m yslí doma". Domnievam
to — žc Slováci využijú každý prajn ý moment, aby so znova striasli svojho
českého okupanta tak, ako tom u bolo
a j v ntarci 1939, jedine azda s tým
rozdielom , že to nepojde v rukavičkách,
ale podobné, ako to robia farebné ná
rody so svojím i otrokármi. Prosme P.
Boha, aby v tých časoch naši doma uše
třili živo ty aspoň (nečitatelné) českých
ideologických, technických a j kriminálnych odborníkov, k io rí t. č. na Sloven
sku plnia zločinné rozkazy M oskvy cez
Prahu.
Českému národu m y Slováci želáme z
upřímných srde takú budúcnosť a v la
kom štátnom útvare, akú si o d r. 1945
zaslúžil a aká mu počnúc sv. Páclavom
(a Bořivojom ) aj patři — Protektorát.'
Tom bude velm i šťastný, spokojný, úlis
n ý a j uhladený a varí a j z te j Svejkovsk ej nátory p o stáročiach vymizne semtam nějaký ten o šklivý zradcovský a
dekadenutý rys. K d e dom ov m ůj?
S pozdravem (podpis nečitateťný)
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372 ST. CATHERINE STREET WEST
SUITE 308 — MONTREAL Que.
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Máte-li v úmyslu investovali málo peněz s velkým výdělkem — obraťte se s důvěrou
na naše zástupce, kteří vám rádi poradí. Investice pouhých sto dolarů stačí vám k
tomu, abyste se stali majiteli vlastního domova v jedné z nejlepších částí mon
trealského okolí.
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Výroba všech druhů kožešinových výrobků evrop
ských i amerických stylů — Všeobecně uznávaná
vedoucí firma v Montrealu — Výhodné platební
podmínky na základě osobní dohody.
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