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Účtujem e po prvním roce existence Časopisu. Vidím e, že více než peněz
se nám nedostává hlasu jednotlivců, k teří m ají co říci, ale léta už stojí
stranou. Není to zjev nový, potvrzuje to, čem u se začíná řík a t “ veřejná
sm rt” našeho exilu. D om nívám e se však, že ani ve společnosti, k te rá nám
bohatě dává n ejrů ž n ější práva, nem ám e
P ró ro m lčel . . .
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O vztah k dom ovu . . .
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jde jistě každém u z nás. Však jaký má být? Nesmyslně snílkovský, založe
ny na poznatcích z dnes již dávné doby, ale málo platný pro nový vývoj?
Něho takový, který- se zakládá n a neuskutečnitelných p řá n íc h ? Je těžké
přiznat si om yl, daleko horší je však pokračovat v nerealistickém snění.
Snažíme-li se zachytit tep dom ova, poznám e, že za Železnou oponou je
m ladá generace, k terá odolává n áp o ru kom unistické indoktrinace, ale
má sklony k ’‘neutra!ism u’': vyrůstala v odloučení od am erické tradice a
od zá padní k ultury. Jedním dokladem tohoto zjevu je
Zporčťí* d ítěte svého věku . . .
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Je lakových dokladů víc. R om án Josefa Škvoreckého, k terý s neuvěřitel
nou ‘neuciivostí’ zaznam enává osm d n í kolem květnové revoluce, příchod
R udé arm ády a hurá-vlastenectví té doby. A pojednání v pražském Časo
pisu o jazzu na rozdíl od stylisované taneční hudby kom unistických estrád.
Český jazz: Karel K rautgartner . . .
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l' o z n á m k y :
Ideologické p řem ety 9 K šedesátinám Jána S m re ka — básníka tohoto čís
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Ján Smrek
t/meiíie, to je sloboda,

nech o ňom kto chce co chce píše,
pěsnička vždy je náhoda,
nic objednávka z vtáěej říše,
pěsnička sa ti narodí
z lásky, je dieťa nemanželské.
Co vaše yiesne, národy?
Co vaše spevy, tvory zemské?
Tajomstvo dálce? — toho niet,
cit, láska, to je bez tajomstva.
Od pradávna tak žije svět
vždy od potomstva do potomstva.
Skoda si trápit' biedny um
dumou, čo umenie je, krása, —
kto oprie sa len o rozum,
lomu ten rozum lampu zháša.
Člověk má sval a cit a ctnost’,
tielo tri přived? do súladu.
Urob to, básník, a máš dost’:
neboj sa smrti, ani hladu.
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Ivan Zvěřina
Začátek nového roku je pro dobrého hospodáře čas, kdy bilancuje a
kdy se dívá kupředu. Myslící člověk se p tá: kam jsem došel, a jak dál.
I tento časopis si klade takovou otázku. Tato slova mají být bilancí a
nárysem další cesty; chceš-li, milý čtenáři, otevřeným dopisem tobě.
Dnes, snadněji než před rokem, lze posoudit, co Zápisník je, jak se dívá
na věci, co chce dělat. Tedy především, je to časopis nezávislý. Zname
ná to, že nepožívá finanční podpory vyšších instancí ani tak zvaně exi
lové činnosti ani krajanských spolků. Znamená to také, že je prost je 
jich politických vlivů a svárů; a také to, že se musí zaplatit sám, lépe
řečeno obětavostí a volným časem několika lidí, přímo na jeho vydávání
zúčastněných. I ty, čtenáři, si jistě hbitě vypočteš, že těch málo před
platných, jež se sejdou, uhradí zhruba jen poštovné, balení a nálepky
s adresou: výlohy výhradně expediční. Má-li časopis svého mecenáše,záj
movou skupinu, která chce, aby jej! politický hlas bylo slyšet má po
staráno o svůj hlavní výdaj: papír a sazbu, tisk a vazbu. Zápisník ta 
kového mecenáše nemá.
Ptáš se jistě, čtenáři, co tedy vede člověka k tomu, že je ochoten pod
stupovat oběti, aby “dělal noviny’’. Nu, snad především nutkání něco
říci, také jistě osobní uspokojení. Ovšem tak subjektivní důvody by sa
my o sobě nikdy nemohly obstát. Chce-li někdo něco říci, musí přede
vším vědět, že ho někdo druhý bude poslouchat, ba víc, že mu odpoví.
Dát thema, vyvolat debatu, vyprovokovat nezvyklostí nebo odvážnosti
námětu, probudit svědomí těch, kdož mají co říci, ale už léta stojí stra
nou: a pak ovšem informovat: to jsou cíle Zápisníku. Vytvořit prostředí
a prostředek, v němž si budeme dávat otázky a odpovídat na ně: vy
zrálým stylem intelektuála i neumělou rukou prostého, ale myslícího
člověka. Jen nezávislý časopis dává možnost odvážné debaty, v níž není
zapotřebí ohlížet se na strany a stranicky, skupiny a skupinky. A přece
podíváš-li se, čtenáři, na první ročník Zápisníku, uvidíš, že i tento
kruh volné debaty m á svá pravidla slušné hry: nikde nebylo vyřizo
vání osobních účtů; šlo vždy o střetnutí věcí a myšlenek, nikoli o kaspárkovské souboje politických nebo skupinkových loutek.
Protože Zápisník dělají většinou lidé, kterým se stále říká “mladí” —
není totiž zatím, a možná v cizině dlouhá léta ani nebude, nic ‘‘mladšího”
ani věkem ani myšlenkovým rozhledem — nevyhnutelně musí někdy “jít
na nervy” těm starším. Není to úmyslné a věř, starší čtenáři, rádi se
necháme poučit, myslíš-li, že se mýlíme a ty máš pravdu. Všímáme si
problémů mladých nejen mezi sebou, ale v ostatním světě, a chceme ti
přiblížit myšlení mladých tam, kde má nejhlubší význam; za Železnou
oponou. Vůbec, přiblížit ti starý domov. Všichni totiž se dopouštíme
nebezpečných sentimentálních prohřešků, nejenom starší krajané, ale
i ty, čtenáři, který žiješ v cizině deset nebo i méně let. Ve své roztoužené
představivosti vidíme často starou vlast stále přesně tak, jaká byla v
době našeho odchodu: v její zlaté pohodě či v temnu řádění zlých živlů.
A přece čas nestojí, vidíme to nejlépe na sobě, jak by mohl stá t tam?

Mnoho ze zlaté pohody pominulo, jen temnem zazáří tu a tam paprsek
světla. V posledních letech vzniklo jakési pološero a lidé si zvykli: myslí,
že to je den. A právě ti mladí vlastně jasnějšího dne nepoznali. To si
musíš uvědomit. Co se opravdu děje doma, to ti neřekne ani nejinformo
vanější světový tisk. Totiž, řekne ti, kdo byl uvězněn a zda plán byl
splněn na sto nebo jen devadesát procent. Neřekne ti, jak lidé doma
myslí, protože to nemůže vycítit. A často Československo odbude ve
svém zpravodajství jako “nejposlušnějšího satelita”, protože nikdo ne
učinil atentát na presidenta a nezrodil se nový Tito. Věnovali jsme v
Zápisníku zvýšenou pozornost domácí literární tvorbě ne proto, že by
chom se považovali za časopis spíše kulturní než politický, nýbrž proto,
že literární činnost za Železnou oponou je dnes současně jediným poli
tickým projevem a nejlepším měřítkem svědomí, myšlení a vývoje těchto
národů.
Referovali jsme o Pasternakovi už v prvních číslech minulého ročníku,
protože bylo zřejmé dlouho předtím, než si to uvědomil anglicky mlu
vicí svět, že jeho román svým způsobem pohne dějinami. Proto jsme
psali o Djilasovi a ocitovali českou a slovenskou básnickou tvorbu do
mácího pološera. Marek Hlásko zase byl prodloužením západoevropské
ho hněvu mladých, rebelantského, ale svým způsobem významného my
šlenkového proudění dneška. Všimli jsme si, že v naší generaci v cizi
ně se toto rebelantství někdy projevuje krajním a dost nezdravým indi
vidualismem. Prodebatovali jsme tento zjev. Dokumentovali jsme sou
časné názory zahraničních Cechů a Slováků na otázku slovenskou. Jak
živé a zajímavé jsou tyto otázky potvrzuje nejlépe skutečnost, že nebylo
jediného čísla Zápisníku, z něhož by v uplynulém roce nebyl citoval za
hraniční československý tisk.
Slí jsme dobrou cestou, í když nebyla vždy hladká a možná nikdy nebu
de. Málokterá věc se zrodí přes noc, a ještě méně je díla, které dozraje
za jeden rok. Zahajujeme-li druhý rok jakýmsi otevřeným dopisem čte
náři, je to proto, abychom na tebe apelovali dvojím způsobem. Zmínil
jsem se o předplatných, ale o těch více až jindy, jakkoli jsou důležitá.
Zmínka měla přivést na pravou míru nesprávnou domněnku, že snad
Zápisník pokračuje v šlépějích některého subvencovaného časopisu, který
mezitím zanikl. Daleko důležitější, už proto, že se nedá vyjádřit ani
nahradit penězi, je činná spolupráce čtenáře. Má-li časopis žít, musí
vidět do duší lidí a jejich nitro ukázat jiným.
Požádal jsem kdysi přítele, aby pro nás něco napsal. Omlouval se, že
by opravdu nevěděl, o čem, že prostě necítí potřebu psát. Každý z nás
jistě prožil takovou dočasnou němotu, trvá-li však léta u člověka stále
intelektuálně činného třeba v jazyce německém nebo anglickém, stává
se kletbou a hříchem. Snad žádné jiné emigrační hnutí neobsahovalo
víc prvků intelektuálního snažení ve všech oborech života, než exodus
našich padesáti tisíc poúnorových uprchlíků. Naši lidé se propracovali
11a významná m ísta 11a vedoucích universitách, pracují v novinářství a
rozhlasu, píší knihy, jejich jména pronikají do divadla, televise, filmu,
gramofonového průmyslu, stali se z nich úspěšní málo- i velkopodnikatelé. A přece tak žalostně málo se jich přímo zúčastňuje veřejné publi
cistické práce Cechů a Slováků v cizině. Mám na mysli především tebe,
čtenáři, mladého profesora nebo instruktora na universitě, jehož vzácné
projevy v českém nebo slovenském jazyce se omezují na výhradně kul-

IDEOLOGICKÉ PŘEMETY Najednou bouře
utichly, mraky odpluly, vyšlo sluníčko
a nastala pohoda na leden dost neobvyk
lá. Z největších finančníků a průmysl
níků Ameriky se. v sovětských očích
stali hodní lidé, kteří si nepřejí nic než
mír, zvýšený obchod se Sovětským sva
zem a neustálé projevy dobré vůle me
zi Washingtonem a Moskvou a lidem
obou velmocenských kolosů. Na před
ních stránkách populárního amerického
tisku se objevila oknírkovaná tvář prv
ního náměstka předsedy rady ministrů
Sovětského svazu s přívlastky “lidský”,
“chytrý a bystrý”, a a jménem důvěrně
zkráceným na Mika nebo Mikkyho po
dle vzoru přátelského pojmenování, jímž
americký tisk obvykle častuje takové
západní hodnostáře jako Eiscnhowera ne
bo maršála Montgomeryho. Téměř všemi
popliván a odvržen jako dobrodruh, jenž
si neváží pohostinství země, která mu
dala nový domov, stál uprostřed této
strašlivé ideologické akrobacie maďar
ský uprchlík. Lépe než kdokoli jiný v
davech New Yorku nebo Chicaga právě
on si uvědomoval, kdo Anastáz Mikojan
vlastně je, a pochopitelně demonstroval
proti způsobu, jakým se snažili a tímto
hostem z neznámé říše za Železnou opo
nou bratříčkovat americký tisk a před
stavitelé různých veřejných organisací
Spojených států. Není divu, že v této
— na štěstí tak krátké — tragikomedii
maďarský uprchlík se stal ničemou. On
a americký státní department.
Za poslední léta přijelo do Spojených
států mnoho vysokých představitelů nej
různějších zemí. Žádný z nich nevyvo
lal takovou sensaci a nezanechal po sobě
takovou směsici protichůdných dojmů
jako právě Mikojan. Bylo to opravdu,
jako hy přijel někdo s cizí planety. Jen
tak si lze vysvětlit úplně chorobnou zvě
davost tisku a nejapné komentáře ve
doucích představitelů Wall Strcetu, kteří
prohlašovali s úctou: ano, ten člověk
opravdu ví, o čem mluví. Jako kdyby
očekávali, že může být hlupákem někdo,
kdo po léta vedl zahraniční obchod So
větského svazu a kdo přežil všechny
čistky od prvopočátků stalinské éry až
po “proti-partajnická” obvinění Chrušěovova, kterým nedávno padl za oběť
i Bulganin. Dlužno přiznat, že chování
populárního amerického tisku celkem ne
překvapilo: obvykle jej vyvede z míry
věc daleko nevinnější než návštěva vyso
kého sovětského hodnostáře, A potom —
tisk i obyčejný americký člověk automa
ticky sympatisují s někým, o němž se
domnívají, že bude za návštěvy Ameriky
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turní sborníky a dostávají se do rukou daleko omezenějšího kruhu čte
nářů než si zasluhují. Máš jistě právo mlčet a stát stranou: dává ti je
povaha svobodné společnosti, v níž žijeme. Avšak práva mlčet lze také
zneužít: pozbývá jej jistě každý, kdo si je vědom útoků komunistických
režimů na naši existenci v cizině, na to, Čemu se v jejich tisku a roz
hlase s oblibou říká “exilové smetiště”. Oni tím pojmem ovšem zahrnují
všecko, my zase víme, že smetiště se scvrklo na malý růžek našeho
pole, z jehož dotlévání tu a tam ještě vyrazí puch osobní nevraživosti
a stranická násobilka křesel rozdělených mnohdy před více než dvaceti
lety. Naše pole zase je pouze úsekem daleko většího pozemku, jehož mez
zarůstá, rok po roku, jak se začleňujeme do krajanského života zemí,
v nichž žijeme. Stál-li jsi kdysi stranou, čtenáři, protože ses nechtěl
ušpinit na sm etišti, můžeš se dnes procházet polem bez obav. Je to
však pole celkem neobdělané a čeká na tvůj rýč a sémě.
Nemáš práva mlčet, smíš se však jistě ptát, jak dál, oč vlastně jde.
A protože odpověď na takovou otázku je za dnešní mezinárodní situace
dost složitá, zjednodušuj si ji, jdi na to obráceně: taž se, oč by nemělo
jít. Uvidíš pak, že tvoje němota je souhlasem s nadávkami, jimiž tě
častují propagandisté nového řádu doma, že svým mlčením jen prohlu
buješ nedorozumění mezi námi v cizině a domovem, že zesiluješ pocit
nedůvěry, kterým jsme už taková léta poznamenáni. Bojíš-li se, že tvá
otevřená slova napadne někdo obviněním, že boříš a rozdvojuješ, uklidni
se. Není co bourat, protože dosud ještě nikdo nic nepostavil. Tvoje slovo
se však může stát základním kamenem, přinejmenším připravit půdu,
z niž jednou vzklíčí sémě. Z mlčení nevzniklo dosud nic než okovy otroct
ví, strach a nedůvěra. Nemáš právo mlčet ani ty, čtenáři, který si snad
myslíš, že neumíš psát. Mnohdy myšlenky bez pozlátka květnaté řeči
jsou nejsilnější.

podroben těžkým zkouškám. M ikojan a
ostatní clonové politbyra jso u lid e, žijící
v K rem lu ja k o ve vatičcc a nejsou vy
staveni — a p atrn ě nikdy za celé své
kariéry nebyli vystaveni — veřejném u
zpytování ve form ě americké tiskové kon
ference, na k teré bývá zvykem p tát se
otázky vskutku nepříjem né. Můžeme-li
vůbec vyslovit obdiv nad čím koli vc
spojitosti s M ikojanovou návštěvou Ame
riky, pak jc to nad tím , že za těchto
obtížných podm ínek nezakolísal a jeho
dobře předstíraný hu m o r m u vydržel až
do chvíle, kdy dva ze čtyř m otorů le
tadla, jím ž se vracel dom ů, vypověděly,
a m usel trávit další noc a den v po
lá rn í tm ě Nového Foundlandu.
M ikojan m ěl největší p o d íl n a ideologic
kých přem etech jichž jsm e byli svědky.
Z čista jasna prohlásil v Los Angeles,
že věru nejen obyčejný americký člověk,
ale ani americký finančník a prům ysl
n ík s i ne pře jí válku. P o m arných poku
sech ve W ashingtonu prorazit se sovět
skými návrhy na řešení b erlínské a ně

mecké otázky opakoval na konci své ces
ty toto prohlášení a dodal: státní de
partm ent je jed in é místo v A merice, kde
se ještě vede studená válka. K dyž Mxko jan odešel, zodpovčděnčjší tisk Spo
jených států vyslovil uspokojení nad tou
to neoblom ností am erického m inisterst
va zahraničí, i když je to, bohužel, jen
neoblomnost, je ž sice nepřipouští ústup
ky, ale také nem á iniciativní řešení p ro 
blém ů, je ž nám visí na krku už více
než deset let. T ento d ru h amerického
tisku také učinil poctivý pokus pocho
pit citováni m aďarských uprch lík ů bě
hem Mikojanovy návštěvy. N a štěstí se
neptal, proč se demonstrací nezúčastnili
uprchlíci z jiných středo- a východo
evropských zemí. Byla by to otázka trap 
ná, a kdo b y sc pokusil na n i odpově
dět zq uprchlíky československé, musel
by konstatovat ‘‘přirozenou sm rt” naší
veřejné exilové činnosti.
R ůzní zabraničně-političtí odborníci Spo
jených stá tů sc ještě dnes táží, proč
vlastně M ikojan do A meriky je l, a co

m ěl za lubem. Jc zřejmé, že to nebyla
dovolená. Chtěl poznat skutečnou Ame
rik u ? T o už je pravděpodobnější. Proč
by jin a k vyhledával novodobé zájezdní
hostince podél dálnic, předm ěstské vel
koprodejny koloniálního zboží — a ob
chodní dom y New Y orku a Chicaga?
Ovšem p ro to , aby jc viděl na vlastní
oči, ale také jistě pro to , aby byl viděn
obyčejným člověkem, aby zapustilo koře
ny jedno z jeh o propagačních hesel:
vždyť já také jsem člověk jako vy. Nevyjednával-li o finanční půjčk u — a pa
trn ě ne — proč to lik schůzek a bankéři
W all Strcctu? Jedna teorie, potvrzená
jeho prohlášením p o návratu do Moskvy,
praví, že se pokoušel vrazit k lín mezi
vedení amerického prům yslu a obchodu,
k terý si p rý p řeje rozšíření obchodních
styků se Sovětským svazem, a am erický
státní departm ent, který obchodováni tak
zvaně strategickým zbožím neústupně
M y se také ptám e, jaké asi budou ná
sledky M ikojanovy návštěvy. N epřipisu
jem e p říliš moc váhy je h o prohlášení ve
W ashingtonu, že studená válka nemůže
pokračovat a zbývají dvě alternativy:
sblížení anebo válka skutečná, atomová.
To, myslíme, bylo jednou za celou ná
vštěvu, co m u selhaly nervy. Jc nám
však líto, Že — pokud je známo — am e
rická vláda sc nepřipravila n a rozhovory
s vysokým představitelem Sovětského Sva
zu ničím jiným , než opakováním posice
desetiletí, že z ú st Dullese nebo presi
denta Eisetthowera nevyšel nový konkrét
ní návrh na řešení německé — a tudíž
středoevropské — situace, jakýkoli ná
vrh, který b y dokázal, že západní zahra
niční politiku je živá, útočná a kdykoli
hotova potýkat se s mezinárodním ko
munismem na novém poli. Stagnace střed
ní E vropu nepředčlá.
Byly i jin é hlasy v americkém tisku:
M íkojana prý vůbec nem ěli do Ameriky
pouštět. N ejsm e v zásadě p roti návště
vám tohoto druhu. Je to druh koexisten
ce, k terý nakonec může mít značnou ce
n u , p o k u d takový M ikojan, za prvé, bude
poctivý vůči sobě Samému a přizná si
vše, co viděl, a za druhé, bude poctivý
vůči ostatním členům moskevského po
litb y ra a řekne jim vše, co viděl. P odaři
li se takto odstranit něco z m lhy nesku
tečnosti, v níž se dosud rodila všechna
větší rozhodnutí mezinárodního kom u
nism u, a vštěpit do mozků sovětských
vůdců skutečný obraz Ameriky, pak už
je n proto M ikojanova návštěva stála za
tu. Připouštím e však, že to je možná
p říliš velká naděje.
—IZ—
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0 vztah k domovu
Pavel Berka
V básni Pramen napsal brněnský
básník Jan Skácel: “Vždyť vnitru
země, jak v každém z nás, hladina
stoupá, hladina čisté spodní vody.”
Snad je to právě průzračnost toho
to spodního pramene v intelektuálně-uměleckém životě Českosloven
ska, jež způsobuje zmatky v názo
rech exilu na domov. Pokud bylo
pro exilové myšlení příznačné to,
že je ovládala různá politická přá
ní, většina představitelů zahranič
ní akce toužila v domácí hladině
čisté spodní vody sp atřit svůj vlast
ní obraz. Tato vise byla časem vy
střídána jinými mincemi, spouště
nými do studny přání: aby se u
nás, jako u Maďarů, “něco dělo”,
aby se u nás projevovaly tytéž revisionistické tendence jako v Pol
sku. Zdá se, že nedostatek realismu
je typický pro zahraniční pohled na
Československo.
My ovšem víme, že spodní hladina
se musí vzdouvat, neboť je histo
rickou zákonitostí, že i komunismus
zplodí svého Otesánka, který jej
pozře. Avšak zde, v zahraničí, se
různíme v názoru na to, jak zasa
hovat do historie, abychom ji uspí
šili. Mnoho záleží na tom, jakou
váhu kdo přikládá zahraniční a ja 
kou domácí práci.
Od té doby, co se americká liberační politika vůči porobeným zemím
změnila v postoj bedlivého sledová
ní sebeosvobozovacího úsilí, exilo
ví intelektuálové kladou pochopitel
ně stále větší důraz na vývoj do
ma. Tak se vytvořila jakási názo
rová škola, která spatřuje klíč k
domácí situaci ve štěpení ústřední
moci komunismu. V Maďarsku, pra
ví tito lidé, se prokázalo, že rozpol
cený režim lze zvrátit. K rozpolce
ní dochází, jakmile se skalní komu
nisté dostanou do konfliktu s re
formujícími komunisty. Odtud vy-

plývá snaha této skupiny podpořit
revisi, revisionismus, zvenčí.
Je jiná škola — tradiční, dalo by
se říci — jež projevuje sklon k za
chování “politické čistoty” a uza
vírá se tudíž jakémukoli rozhovoru
a styku s domácími intelektuály.
Domnívá se, že tak zvaným zásad
ním postojem nejlépe poslouží “vě
ci”. Věda a umění, jež se rodí v
dnešním Československu, jsou pro
tuto názorovou školu téměř nežá
doucím produktem, protože jí kom
plikují její “boj”. Podobný postoj
zaujímá také krajní politická p ra
vice v exilu. Vedle toho lze v za
hraničním kulturním tisku sledovat
snahy o napodobení příkladu pol
ského exilu v utváření vztahu k do
movu: založit representativní kul
turní časopis, v němž by zahranič
ní inteligence svou tvorbou tlumo
čila své poselství domů. Odlišnost
našeho postavení je přímo palčivě
zřejmá: — nedostatek hodnotné
tvorby.
Snad největší potíží těchto škol v
chápání domova je to, že si vykon
struovaly techniku postoje, aniž by
napřed porozuměly tomu, co se v
Československu děje. Tak na pří
klad revisionismus má nepochybně
svůj význam v Polsku a měl jej v
Maďarsku. U nás skutečný revisio
nismus tém ěř neexistuje a šálíme
se, jestliže si jeho důležitost u nás
namlouváme. To, co pražské polit
byro z důvodů konformní pohodl
nosti nazývá revisionismem, je vět
šinou zcela obyčejný ne-komunismus a ne-marxismus. Je množství
dokladů o tom, že intelektuální my
šlení v republice se nese tímto nekomunistickým směrem, který —
a to podtrhujeme — nemusí být
vždy bojovně protirežimní. Má to
své přirozené kořeny: myšlenkové
uvolnění z roku 1956 bylo několika

režimními zásahy poměrně brzy za
staveno. Přitom si však drtivá vět
šina všech tvůrčích duchů, včetně
mnohých komunistů, zřejmě řekla,
že tedy politicky se projevovat ne
budou, protože ani nemohou, že si
však vytvoří vlastní, intelektuálnětvůrcí, nezávislou základnu. Dnes
vidíme důsledky: jsme svědky toho,
že téměř vše, co ideově a umělec
ky v Československu stojí za řeč,
je ne-komunistické. Má to politic
ky sice malou revisionistickou hod
notu, ale zato se tím stmelil nezá
visle orientovaný kvádr nové inte
ligence, jehož tíha se časem stejně
musí politicky projevit.
V Polsku a v M aďarsku začali “tá 
ní” prosazovat komunisté, kteří vě
řili, že komunismus lze zachránit
revisí. Tyto tendence byly v Ma
ďarsku zlikvidovány a v Polsku se
rýsuje možnost téhož konce. U nás
jde o něco zcela jiného: málokdo
cítí potřebu upírat politbyru právo
na marx-Ieninský patent. Zato však
třeba 480 mladých malířů a socha
řů vystavuje v Brně modernistická
díla, přebitá surrealismem, kubis
mem a abstrakcí. To není revise.
Podobně nejsou revisonisty umělec
ké školy, jež se prosadily, jako Máj
1957, Skupina Mikuláša Galandru,
mladí kolem Května, Mladé tvorby,
ostravští, brněnští, “všední poesie”
— protože prostě nechtějí revido
vat. Můžeme si to vysvětlit, jak
chceme: buď že je jim komunis
mus lhostejný (jak režim tvrdí o
řadě mladých intelektuálů a výtvar
níků) ; nebo že zápas mezi dvěma
světy nepokládají za svůj, protože
ani Západ ani Východ se jim beze
zbytku nelíbí, přitom však nevěří,
že svět komunismu sám ze sebe
zrodí něco lepšího.
Tato “neúčastnost” — téměř nehruovského ražení — je podložena
poměrně dosti častými zprávami z
domova, a má pro nás pochopitel
ně prvořadý význam. Znamená, že
exil, pokud ulpívá na tradičním my
šlení, neporozumí nové čs. inteli
genci doma, a ona že již nerozumí
jem u; že exil jako hlasatel obracení
komunistů rozhovorem nerozumí za-
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se tomu, oč domácí inteligenci jde,
a pomíjí její skutečné ambice. Ne
boť oč jde této dnes již vlivné a
silné vrstvě českých a slovenských
intelektuálů? Z toho, co sami píší,
a z toho, co o nich píše režim, lze
zrekonstruovat asi takovýto pro
gram: nová intelektuální generaace
v Československu je filosoficky nemarxistická; odmítá třídní boj, pro
tože se bojí světového konfliktu;
tím se však nestává revisionistickou, neboť i křesťanství je proti
třídnímu boji; v důsledku tedy no
vá čs. inteligence odmítá zaujmout
stranu, je nadstranická i politicky
(vzdor četným legitim acím ); hájí
člověka — chudého (v tom je so
ciální) a poníženého (v tom je
proti vrchnosti); hájí člověka všu-

de na světě — v tom je humanis
tická a všelidská: tím, že takto
vyznává své přesvědčení vůči reži
mu, požaduje svobodu.
Zůstane nepochybně hlavním úče
lem zahraniční akce, aby jako sou
část sil svobodného světa vedla zá
pas s komunismem. Pokud si však
zahraniční akce osobuje právo ho
vořit jménem společného národní
ho úsilí, je třeba, aby velmi pozor
ně naslouchala pulsu domácí my
šlenkové orientace. Není nic snazší
ho než si v zahraničí vymyslit kon
cepci o domově. Není nic těžšího
než si přiznat omyl. Snad podrob
nější a soustavnější referování na
šeho zahraničního tisku o myšlen
kovém vývoji doma by četným omy
lům mohlo zabránit.

ZPOVĚĎ DÍTĚTE SVÉHO VĚKU
Často sc V zahraničí píše o mladé generaci, která za Železnou oponou odolává
ru komunistické indoktrinace. Dnes tedy předkládáme čtenářům jakési životopisné poznámky, psané mladým čs. uprchlíkem — lékařem. Nedávno se dostal
do Spojených států. Chceme upozornit nejen na obsah jeho zpovědi, ale také na
způsob, jakým ji podal: jeho styl je !>■ sdéčným důkazem toho, jak komunistická
dialektika vyvolává protiklad i v myšlení těch, kdo neměli možnost se vyvíjet
v duchovním a intelektuálním spojení
svobodným světem.

Nejhlubší kniha, která mi nejvíce
pověděla o lidské povaze, byla sbír
ka odpovědí na anketu Proč miluji
své povolání. P řál bych si, aby by
la napsána také kniha Proč nejsem
komunista-. J á vám mohu povědět
svou historii. Odešel jsem z vlasti
před rokem. Učinil jsem to po zra
lé úvaze. Nejsem dobrodruh a ne
šel jsem hledat romantiku ani bo
hatství. Trochu jsem se bál, ale
nyní již to mám všechno za sebou
Odešel jsem z vlasti, ale nezahynu
jsem proto, jak se nutně stává
bujné fantasii pana Otčenáška,
mně. by komunisté jistě nenatočil
odstrašující film. Nežiji v přepy
chu, ale také ne v bídě. Komunisté
říkají, že jsem utečenec, a pro na
šince na Západě jsem exulant. Ne
připadám si proto ani jako Komen
ský ani jako zločinec. Neutíkal jsem
před trestem. Kdybyste se mě ze
ptali, proč jsem odešel, upadl bych
asi poněkud do rozpaků. Je to jako

ce. Nyní přednášel nám zase o li
du, o třídním boji a o Visarionoviěovi Stalinovi, kterak z lidu vyšel.
Musel jsem se smát při vyučováni,
a tak mi dal soudruh ředitel špat
nou známku z mravů. To byla má
první politická zkušenost. Ostatní
spolužáci se nesmáli. Dnes jo sou
druh ředitel funkcionářem strany
a krajským tajemníkem.
V roce 1945 jsem si kreslil sovět
ské vojáčky, tanky s rudou hvěz
dou a kremelský orloj. V roce 1946
jsem si kupoval knížky o marxismu
a materalismu v ústředním sekreta
riátu strany na Příkopech a hltal
jsem je s nadšením. Tenkráte jsem
si ještě neuvědomoval, že jsem poloburžoasního původu a že jsem
proto potencionálně nebezpečný. —
Můj otec zemřel před válkou, byl
jsem tedy o tu buržoasní výchovu
ošizen, m atka byla v práci a nemě
la n a mne čas. A tak zbyl jen ten
buržoasní původ a útlé knížečky
o marxismu-leninisrnu, kterému má
m atka nerozuměla.

Jedenáct let jsem chodil do školy
a jedenáct let jsem se učil marxismu-leninismu s výbornou známkou.
Sbíral jsem pilně odpadky a občas
když se zeptáte hlavního hrdiny po jsem vystrkoval z okna sovětské
rozvodovém řízení: “Proč jste se vlaječky. Také jsem již jako plno
vlastně, rozvedl?” Myslím, že v ta  letý volil. Volební plenta byla sym
kových případech přispěchá na po bolická. Něco asi jako fíkový list.
moc právnická fráze. I já bych A taktéž stejných rozměrů. Cel
mohl říci: Z nepřekonatelného od kem mně to nevadilo. Mé mládí se
poru.
rovnalo mé hlouposti. Od roku 1947
Když skončila válka, byl jsem na jsem si schovával pečlivě Rudé prá
prahu puberty. P řišla svoboda a vo. A to uškodilo mé víře, že bílé
všechno se kolem mě změnilo. I pan je bílé, a černé je neměnně černé,
ředitel naší školy. Pan ředitel se a vše, že je rozděleno mezi tyto
stal soudruhem ředitelem. A náš dvě barvy. Přišly pochyby. Pochy
soudruh ředitel měl vždy blízko k by o pochybách a hledání pravdy.
lidu. Z lidu vyšel a už se tam ni O všem pochybovati bylo heslo
kdy nevrátil. Vzpomínám si, jak Marxe. J á začal pochybovat o ko
nás všechny dojímal, jak krásně munistické pravdomluvnosti. Měl
uměl hovořit o lidu on, orátor ho jsem schované projevy Zápotockého
něný n a římských klasicích. Vzpo a Gottwalda před rokem 1948 a po
mínám si na jeho proslovy v přepl znal jsem, že klamali lid a lhali.
něné tělocvičně o Hitlerových naro Měl jsem schovaný článek, kde před
zeninách, když hovořil, kterak Adolf únorem slibovali právní jistotu a
H itler z lidu vyšel — také o na- blahobyt maloživnostníkům. Hekl
cionálním socialismu moc hezky ho jsem si, když někdo ve jménu tak
vořil. Socialismus je prostě dobrá tiky otevřeně lhal, jak mám roze
věc pro lid, tvrdil za války i po vál znat, zda nelže i nyní? Málem jsem
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se dostal do kriminálu, když jsem
na jedné schůzi citoval, co řekl
kdysi Gottwald. V roce 1950 jsem
již komunistům nevěřil. A po ma
ďarské revoluci jsem je začal ne
návidět. Pro jejich hloupost o lži
a tyranii.
Když v Budapešti masy lidu vyšly
do ulic, naši komunisté byli první
den zmateni. Pak však přišlo sho
ra spásné a kouzelné slovo, které
dialekticky vysvobodilo komunisty
ze zajetí jejich vlastního učení. De
monstranti na ulicích, to není lid,
je to lůza. Protože slovo lůza pro
lid vymysleli antičtí feudálové, mu
seli soudruzi dodat na odlišení: fa
šistická lůza. Zaplať pánbůh za fašism, mohli zvolat komunističtí propagandisté.
V těchto letech jsem si ověřil, jak
je nebezpečné m ít dobrou paměť.
Komunisté počítají s procesem za
pomínání. Poznal jsem osobně mno
ho komunistů a mnozí byli mými
přáteli. Ale pozoroval jsem také jed
no: že žijí v jakémsi pomyslném
světě, odtrženém od běžného cítění
lidu, v jakési neviditelné isolaci, v
jakémsi duchovním ghetu. Mnohý
komunista za celý život nepřekročí
tento práh odloučenosti. Jakmile
přijde do společnosti nekomunistů,
rázem všichni jaksi bezděčně změ
n í své reakce, často i předmět roz
hovoru. A táže-li se komunista pří
mo, dostane takové odpovědi, jaké
chce slyšet, a nikdy nenahlédne do
nitra druhého člověka. Národ je
rozdělen v jakési dvě kasty. I me
zi komunisty je mnoho neupřímnos
ti. I v morálce komunisty je tato
duplicita. Marně komunisté přika
zují neodtrhovat se od mas, marně
flagelantsky snaží vyhnat ze sebe
ty “zbytky buržoasního vědomí”.
A příroda vyhnaná dveřmi se vrací
oknem, jak pravil Goethe.
Klement Gottwald mne zklamal —
protože měl ve všech knihkupect
vích v Praze otevřený účet, který
mu zachycoval všechny — do anti
kvariátu — prodané detektivky. Mi
nistr Kabeš psal knihu “Proslovy
k nicotnu”, knihu plnou mystiky,
místo aby psal proslovy k lidem.

A jiní komunisté se za výletů do
Francie opájeli tím, co doma zaka
zovali. Dcera redaktora Tvorby Bu
reše dostávala buržoasní výchovu
v Anglii, a o Stalinovi jsem se do
četl, že miluje hollywoodské filmy.
I doma se komunisté stávali měš
ťáky, snícími a střádajícími na
Spartaka.
To však bylo dovoleno pouze pro
vyvolené. My mladí jsme si často
připadali jak za živa pohřbeni v
kremelském mausoleu s nezapome
nutelným výhledem na mumifikovaného Lenina a velkého Stalina. Ne
bo jako v lidovém krematoriu, kde
se krásně a mnoho řeění, oceňují
se zásluhy, a pak vás zpopelní. A
to bezplatně.
Tato metafora vyvolává vzpomínku
na muj pobyt v Sovětském svazu.
Stalin měl již prokvetlý vous a ani
byste nevěřili, že nedávno umřel.
Sovětský lid byl milý a pohostinný
a ruský balet úchvatný. Vzpomínám
na zamrzlou leningradskou Něvu a
roztomilé děti vedené učitelkou, v
kapucích a kožíšcích, podobající se
kuličkám ze světa malíře Trnky,
Ale nebyl to jen balet a děti, co
nás chytlo za srdce. Byli to žebrá
ci. Zel, že neměli jsme dost rublů,
abychom podarovali všechny ty, kte
ří nás prosili o almužnu. A v Le
ningradě a v Kijevě jich byla celá
řádka, i na nádražích, na cestách
a železnicích. V kostelích lidé líbali
zčernalé ikony a prosili Boha na
chrámové podlaze. Téměř všichni
naši komunisté se vraceli zdrceni
tím, co viděli, a ptali se sami se
be: “Co říci doma? A co na schů
zích?” A do srdce se vkrádala ne
víra a pochyby.
Deprese byla všeobecná, když jsme
v Rusku viděli zubožený venkovský
lid, ubohé kolchozní trhy, vše špi
navé a otrhané, jako před 30 lety.
Ten pohled nevymazal ze srdce po
hled na neony a moskevské mrako
drapy. Vždy jsem miloval Rusko.
I nyní je miluji. Opakoval jsem si
s Paulem Morandem — Rusko ro
zumem nezachytíš, Rusko musíš cí
tit. Byl jsem nešťastný a všichni
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jsme cítili — zde je něco nevysvět
leného, něco nedobrého. Jen jedna
moudrá hlava to rozřešila typicky
komunistickým způsobem: My jsme
nebyli na ten zájezd dosti politicky
připraveni.
Boží prostoto propagandists My
asi skutečně jsme byli zatíženi bur
žoasní posedlostí po objektivitě a
nepartijním přístupem k faktům.
Ta cesta byla skutečnou Majakovského studenou sprchou a bylo nám
obtížné potlačit úsměv, když jsme
pak slyšeli kázat na schůzích do
ma: “Sovětský svaz náš vzor” . —
Chrušěov si dal za úkol dohoniti
USA. Kdypak dohoní naši repu
bliku?
Jen jednou jsem potkal člověka, kte
rý uvěřil na sto procent všemu, co
četl v komunistickém tisku. O ráji,
kde zítra znamená včera kde je ma
mutí pšenice, krávym ají mamutí ve
mena, kde se bába Lepešná omlazuje
antidegenerativním elixírem denodenně a kde vyrůstá socialistický
nadčlověk. I rozhodl se emigrovat
do SSSR. Vláda mu však nedala
povolení a tak tento Don Quijote
našeho tisku přešel státní hranici
rovnou do Sovětského svazu. V ráji
jej strčili do výchovného koncen
tráku, a když jej po několika le
tech propustili, vážil 40 kg. Dnes
je na léčení v psychiatrickém útul
ku.
Já nyní mám vzácnou možnost po
zorovat, jak komunisté říkají, ame
rický způsob života. A hodnoceni je
srovnávání. Předně mě v Americe
zarazilo, že tu nejsou páskové, jak
je vysnili komunističtí propagandisté z Krokodýla a Dikobrazu. V
sovětském svazu jsem pásky viděl.
Procházeli se v Moskvě kolem Vel
kého divadla v teplácích českoslo
venské výroby, které jim připadaly
asi moc západnické. Tak si myslím,
že ramena do flašky, roury a řvavky je něco typického pro část mlá
deže, na které komunističtí vycho
vatele zkoušejí svůj reformátorský
um. Snad nepřeháním. Ale jisté je,
že každý vysokoškolský profesor v
Československu potvrdí, že na vy
sokou školu přicházejí každým ro-
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kem studenti s menšími a menšími
vědomostmi. A zeptejte se důstoj
níků při odvodech, jak vypadá ona
“nová mládež Gottwaldova”. Sám
jsem to viděl. Nehledě k tomu, že
si kádrovák stěžoval, že třetina má
za sebou trestní činnost nebo ně
koho z rodiny zavřeného, a že po
litická apatie mládeže je všeobecná.
Všude je chleba o dvou kůrkách.
Zde v USA jej však můžete jíst
v klidu a v jistotě. Zde můžete svůj
život plánovat. Žádné postranní zá
sahy a prověrky. Žádné denunciace
domovníků, žádné domovní knihy
a povinné nošení občanských legútí-

mací, žádné kádrování, žádný strach
a žádný shrbený hřbet před nadří
zenými. Zde platí: Já pán — ty
pán. Morálka je zde jistě zdravější
a méně dekadentní než u nás do
ma. Nikdo vás nenutí podepisovat
petice, oslavovat svou vládnoucí tří
du a presidenta a nikdo nestrká
nos do vašeho soukromí, způsobu
zábavy, výchovy dětí a oblékání.
Mnohé se zde nově příchozím ne
musí líbit, ale to kladné převažuje.
To, co jsem tu psal, byla zpověď
dítěte svého věku. Za svou zkuše
nost jsem zaplatil svou cenu — od
loučení od vlasti.
Václav Staněk

ZBABĚLCI
Konccrn roku 1958 vyšel v Praze — v
nakladatelství Československý spisovatel
— rom án Josefa Řkvorcekélio Zbabělci.
Jc to brilantní kniha — ja k i režim ní
k ritika rozpoznala - - psaná se zručností
amerických novelistň. Nás zaujala p ře 
devším tím , že v Čechách se objevil ta
lent, který s úžasnou dovedností vykres
lil podobu tecli, jim ž se na Západě říká
nás říci: generace, k teré již odzvonilo.
Kdyby měl Škvorceký možnost rozvinout
své spisovatelské nadání, stal by se z
něho druhý Osborne. Zatím, bohužel, se
na autora sype hněv hradních panošů:
je zván prašivým kotětem a tvůrcem
huržoasnílio hnusu.
Zbabělci popisují osm dní konce druhé
světové války očima '“zlaté mládeže” vý
chodočeského maloměsta. Vypukává praž
ská květnová revoluce, o je jíž zbyteč
nosti jsou lidé. vesměs přesvědčeni, a
dva m ladíci o ní d ebatují: “Poslouchala
P rahu? — Jo. — A cos tom u řík al? —
No. to jc žrádlo. — Že? To, čeče, ne
měli nikde, ani ve Varšavě, ani v P aří
ži, aby si vysílali revoluci rozhla
sem . . .
Tato neuctivost k revolu
ci. kterou režim pokládá za nedotknu
telnou, jc je n jedn ím z projevů neuctivosti k jiným ‘'tisíciletým hodnotám ” .
Praví spisovatel o příchodu ruské fron
ty: '’Všichni se chystali, rodinky s dceríťkam a, aby zalezli do sklepů a pře
žili to. Měli stejně v hlavách všelijaké
představy. O Rusácích a znásilňování a
tak.” Na jiném místě naleznou m ladíci
m rtvého sovětského vojína, v jehož kap-

se jsou hodinky a plnicí tužka. Baví se
o tom , zda je pravda, že sovětčíci kra
dou civilistům hodinky. A ke konci kni
hy, kdy m ístní maloměstské veličiny
zdraví R u d o u arm ádu na nám ěstí, je
tato pasáž: “A ť žije svobodná Česko
slovenská rep u b lik a!” Ozval se divoký
potlesk. Prudivý však počkal a pak zvo
la l: “A ť žije p resident Beneš a maršál
Stalin!” Potlesk trval ještě déle. K dyž
se u k lidn il, nasadil Prudivý nejvyššítón
a zarval: “A ť ž ije náš velký slovanský
spojenec Escseser!” “Jen se neposer”,
řek l Ilarý k tlum ené za m nou, “ty pupkotinc. pupkounovíči” . . .”
Ač režim ni k ritik a vytýká autorovi, že
v knize idealizuje pásky, jso u to nepo
chybně tyto pasáže, je ž j i vyvádějí z
míry. Podobně ja k o Boris Pasternak v
Dr, Zivagovi, i Škvořecký nechává romá
nové postavy zcela volně vyjadřovat je 
jich názory. T ak na p říklad hlavní h r
dina knihy — Danny — takto rozjím á
nad žehřiňáky, vezoucími Rudou arm ádu:
“T ohle všechno se hnalo mim o mě a já
byl pro to ztracen. Věděl jsem , že je
budou vítat a řečnit a že lid é budou
nadšeni do kom unism u a já že budu
loyální. Neměl jsem nic pro ti komunis
mu. N em ěl jsem nic proti ničemu, do
kud jsem moli h rát v jazzu na saxofon
a dívat se na holky. Věděl jsem, že v
těchhle lidech, co sedí na bryčkách, co
te ď začnou zakládat stranu a studovat
Marxe a Engelse a Lenina a to všech
no, jc hlad. P rah li po vědění. Z nal jsem

napínaly jc moje kecy o sluneční sou
stavě a o galaxiích a o A pollinairovi a
amerických dějinách. Byl v nich hlad
po věcech, kterými já hyl přejedený.
Ve muč bylo něco jiného. M inulost a
předkové a samozřejmá gramotnost už
po mnoho generací a celkem pohodlí a
luxus. Bylo to zajím avé, číst o nich.
O hlad u po vzdělání a o h o jí za lepší
život. Nakonec to bylo je n zajímavé a
bylo to mim o. Já m ěl vzdělání a všich
ni je tu m ěli, a p ohodlí a civilisaci. K o 
nce konců vzdělání bylo je n důležitá
samozřejmost jako třeba železnice a
aspirin . . . ”
A nad bryčkami s rudoarm ějci vede
Danny takovýto rozhovor s anglickými
zajatci (zčásti jc psán v angličtině).
“They look w ild", řekl Siddell. “They
do” řek l jsem. “T ell me, Danny, “ řekl
Siddell, “jste rád, žc tu jso u Rusové,
nebo byste měl radši A ngličany?” “To
víte, že bych měl radši Angličany”, řekl
jsem , ale najednou jsem nevěděl, jak
byl Bůh nade mnou, najednou jsem ne
věděl. “Ale oni jsou tu. To se nedá
změnil”, řekl jsem . “J. guess you’re
right. Tt can’t lie changed”, řek l Siddell”
Řkvorecký podal profil mladých lid i - kteří byli nekomimisty, protože nebyli
ničím. P rofil in d iv id u alists, pohrdajících
politikou. 7. cyniků se stávají hrdinové,
když jd e do tuhého, pomohou Rusům
v lioji s Němci, u d a jí však falešná jm é
na, když si jc zapisují pro vyznamená
ní. N estojí o ně. Jakm ile je po všem.
odcházejí do svého života, plného apa
tie k “velkým idejím ”. Tyto charaktery
vystihl autor mistrovsky a ne-tendenčně,
i když pásky ironisuje. Ale na druhé
straně se s nim i nevypořádává, kniha
tyto m ladé cyniky nepředělá v nadšené
“budovatele socialismu”. Z ůstávají tím ,
čím liyli — the heat generation.
Stejně znamenitá je charakteristika ge
nerace, které odzvonilo: vlasteneckým
m alom ěšťákům , k te ří si v kritických
d o h á d l groteskně h ráli n a vojáčky. Páni
ředitelé a obstarožní b ratři důstojníci,
žalostně ztraceni v nereálném světě, ne
chápající, oě kolem nich jd e , selhávající,
když jd e do tuhého. V ětší část knihy
je vlastně pronikavou kritikou tohoto
hurá-vlastencclví. Čtenář se přitom cítí
nesvůj: příliš d ohře totiž poznává, žc
na tyto vlastnosti zašla také českoslo
venská demokracie, když o tři léta po
zději šlo o všechno. Jestliže někoho
ještě zajím á analysa Ú nora 1918 a proč
se to všechno stalo, nech ť si přečte Z ba
bělce. Leccos se tam doví.
— pb~
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Český jazz: Karel Krautgartner
Rozhovor, který reprodukujeme, byl původně otištěn v pražském časo
pise Kultura 58. Rozmlouval redaktor s Karlem Krautgartnerem, jedním
z nejpřednějších soudobých representantů české jazzové hudby.
Red: Co je to vlastně jazz?
KK: To se ještě nikomu nepodaři
lo definovat. Největší nesnáz, ales
poň u nás, je v tom, že všechno, co
není dechovka nebo filharmonie, je
jazz. Někde hrají tango a waltz a
říkají si jazzoví- orchestr. Všude,
kde jsme byli v cizině, si už roz
dělili zábavnou hudbu na dvě oblas
ti: na jazz a na hudbu tanečněspotřební, abych užil termínu, kte
rý mě právě napadl.
R ed: V čem je hlavní rozdíl mezi
těmito oblastmi?
KK: Jazz je hudba, která vyžaduje
kumštýře a jeho nezištnou lásku bez
komerčních úmyslů. Jazz je hud
ba, kde jsou především zapotřebí
tvůrčí schopnosti, schopnost improvisace na dané téma, což v oblasti
taneční hudby být nemusí, ba do
konce je to často nežádoucí. Je to
něco podobného jako kadence u kla
sických tvůrců: ten, kdo ji hrál,
si ji přizpůsoboval podle své inspi
race a schopnosti. Já bych to řekl
asi takto: Zahraje-li Louis Arm
strong sólo na trubku, pak je to
jazz, zahraje-li totéž sólo po něm
někdo druhý podle přesného zázna
mu, pak už je velmi sporné, jde-Ii
Red: To by tedy prakticky zname
nalo, že v jazzu není možné zahrát
jednu a tutéž skladbu dvakrát stejKK: Přesně to jsem chtěl povědět.
V jazzu záleží nejvíc na invenci
hráče, který hraje právě sólo. Tím
bych si troufal vysvětlit i onu sku
tečnost, která je mnoha kritikům
nepochopitelná, že lidi táhne tento
invenční jazz, zatím eo orchestr

odehrávající noty zanechává publi
kum chladné . . .
Red: Napadá mi takové srovnání
s dvěma řečníky: jeden čte svůj
projev — třeba zajímavý svou lát
kou — a posluchači usínají, druhý
formuluje z hlavy a posluchači mu
visí na rtech.
KK: Doslova souhlasím, sám jsem
měl podobné zážitky a v jazzu je
to na chlup tak. P ři správném jazzu
se přenáší na posluchače tvůrčí na
pětí, ta radost z muzicírování i ono
vědomí, že hra, kterou slyší, nemů
že být už nikdy v takové podobě
opakována . . .
Red: Chcete říci, že jazz může pro
svou bezprostřednost být nejlépe
hudbou šťastných?
KK: Myslím si, že jsou v něm skry
ty takové možnosti.
Red: Když už jste nasadil tato
přísná měřítka, nechtěl byste mi
povědět, co si myslíte o jazzu v Čes
koslovensku ?
KK: Myslím, že až na čestné vý
jimky se u nás jazz prakticky ne
hraje. Vzniká jenom ojediněle v
těch tanečních orchestrech, kde ně
který ze sólistů improvisuje. To
tiž: dochází tu k záměně pojmů.—
Za jazz se často vydávají skladby,
které jazzem nejsou a ani jím ni
kdy být nechtěly. Je jasné, že ten
to stav je na škodu právě jazzu.
Red: Když tu tedy jazz vlastně ne
ní, je tu taneční hudba. Snad by
nebylo od věci, kdybyste řekl své
stanovisko k jejímu stavu.
KK: V zásadě myslím, že taneční
hudba získává všude tam, kde se
přibližuje dobré jazzové hudbě, a

*

naopak ztrácí tam, kde se dostává
až k pochybným oblastem různých
intermezz a charakteristických skla
deb. Máme samozřejmě zájem na
tom, aby naše taneční hudba by
la vždy co nejlepší — vždyť má
nesmírnou společenskou působivost.
Domnívám se, že u taneční písně
především záleží na vkusném tex
tu. To se už mnohokrát řeklo, ale
myslím, že pořád ještě ne dost dů
razně. Taneční píseň obyčejně pa
dá s textem. A u skladeb bez tex
tu, u tak zvaných orchestrálek,
tím více záleží na jejich přiblížení
se dobrému jazzu. Na štěstí už má
me dnes dost dobrých vlastních
skladeb a nejsme odkázáni na ci
zinu. To bych chtěl říci hlavně těm,
kteří stále sní o nové české taneční
tvorbě. Vždyť my ji leckde už má
me! Abychom ji však mohli sku
tečně slyšet jako českou, to bychom
ji museli poslouchat z jiného úhlu,
z větší dálky. Je to jako s Ježkem,
o jehož genialitě a českosti není
pochyb: sám přiznává, že se inspi
roval 7. desek a že jeho styl je blíz
ký stylu tehdejších světových or
chestrů. A přesto cítíme dnes jasně
jeho českost. Proto říkám: nevolej
te po české, ale po dobré a vkusné
taneční hudbě, českost se projeví
sama, vždyť to děláme my a ne
Indiáni.
Red: Kdo myslíte, že dnes je u nás
nejbližší jazzu?
KK: Studio 5, kvintet, který se
skládá 7. členů mého bývalého or
chestru. Muzicírují, aniž se dali
ovlivnit existenčními starostmi.
Red: Promiňte indistkretnost. Proč
jste vlastně rozpustil svůj orchestr?
KK: Pochopil jsem, že by to byla
pro mne slepá ulička. Podívejte se,
byl jsem deset let u Vlacha a mohl
jsem tam být dodnes. Když jsem
odcházel, říkali o mně lidé, že jsem
blázen. A pak jsem měl vlastní ka
pelu. Letos 30. března jsem řekl
chlapcům: Zejtra je 31., do konce
června budeme hrát a pak jdu od
toho; každý má čtvrt roku čas, tak
žádné tragédie. A zase si lidi ří-
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kali, že jsem blázen. Jenže umění
se nedá dělat ve vyběhaných dra
hách. Hrajeme den po dni, večer
po večeru, ani nám plátky neosch
nou, kapela hraje při pouti na Ří
pu, na estrádách, v televizi, v roz
hlase, v kavárně, na deskách a už
jsme byli tam, kde jsme nechtěli
být. N a kumšt nezbyl čas. Nelze
běhat stále dokola. Chci dál. — A
možná, že jsem opravdu blázen.”

V interview pravil Karel Krautgartner, co dělá nyní: “Teď jsem
doma a píšu, až se práší. Kompo
nuji, aranžuji . . . a sním. Zdá
se mi o orchestru, který by nemu
sel hrát každý večer v kavárně,
který by nedoprovázel všechny es
trády, ale který by mohl zato ex
perimentovat a hrát na skutečných
koncertech skutečné jazzové hud
by.”

Společný evropský trh
Zdeněk Kráčmar

Dne 1. ledna 1959 se stal skutkem
dávno oznamovaný a cla zrušující
evropský “společný trh ”. Šest stá
tu — Francie, Západní Německo,
Ttalie, Belgie, Holandsko a Lucem
bursko — uzavřelo nejkomplikova
nější a nejdelší smlouvu, jaká byla
kdy napsána o vytvoření společné
ho volného trhu, mezi sebou a svý
mi devíti zámořskými državami.
Smlouva obsahuje také pravidla o
společném využití atomové energie
v Evropě, sjednocení daní, mezd,
úroků atd. Během příštích dvanácti
let bude postupně mizet hraniční
čára pro cla, cestovní pasy a pla
tební povolení pro zboží, pro obča
ny a peníze šesti členských států.
Snížení cla o 10 procent dnem 1.
ledna 1959 je jen první krůček k
zavedení volného trhu a snad jed
nou — jak se doufá — k politické
jednotě.
Ačkoli pro Nassera nebo Hitlera
nebylo těžké vytvořit celni unie
škrtem pera, státověda svobodného
světa nemá návodu, jak slučovat
státy demokratickou cestou. "Spo
lečný trh” je tedy pokus bez před
chozího vzoru — nebo pokus jen
těžko srovnatelný se vzorem “Evrop
ského společenství pro uhlí a ocel”
a "Beneluxu”. Účelem tohoto člán
ku je projít především cestou, ku
dy šel vývoj myšlenky spojené
Evropy, a jak se dotýkal Českoslo
venska; dále naznačit, jaká jsou

hlavní pravidla a skutečnosti “spo
lečného trhu” ; a konečně nadhodit
otázku ostatních států Evropy, sto
jících mimo skupinu “Šesti”.

Historie evropské myšlenky je úzce
spjata s kosmopolitickou postavou
Richarda Coudenhove-Kalergi, kte
rý celý svůj život a nezměrnou prá
ci zasvětil sblížení evropských ná
rodů. Po první světové válce zalo
žil hnutí Panevropa a od té doby
se střídavým úspěchem propagoval
tyto snahy získávaje veřejné míně
ní a hlavně mínění státníků ve všech
částech Evropy. Dnes, kdy koneč
ně první krok ke spojené Evropě
byl učiněn, Coudenhove odešel do
ústraní, zůstávaje společně s Wins
tonem Churchillem čestným před
sedou Evropského hnutí. Přenechal
tak pole horlivým federalistům a
politikům, spěchajícím nyní všude
o překot, aby myšlenky federace
vtělili do svých politických prograCoudenhove jako by byl předurčen,
aby inspiroval tento dějinný vývoj.
Jeho matka byla Japonka, otec Ra
kušan, dědeček Francouz, babička
Ruska, spřízněn se starými rody
v Anglii, Španělsku a na Blízkém
východě — a k tomu všemu měl
ještě československé státní občan
ství. Do Cech se také občas vracel

na svůj zámek u Domažlic, kde na
psal některé své knihy a přečetné
články pro časopis Panevropy. V
době mezi dvěma válkami uspořá
dal kongresy Panevropy ve Vídni,
Paříži a Zenevě. Podařilo se mu
získat evropské státníky do té mí
ry, že Společnost národů v Zenevě,
na iniciativu Brianovu a Stressemannovu — projednávala možnost
evropské celní unie na pořadu agen
dy roku 1929.
T. G. Masaryk rád rozprávěl s Coudenhovem o sjednocení Evropy a o
filosofii evropských dějin a posky
toval mu záštitu při jeho cestách
a návštěvách evropských osobností
veřejného života. Avšak aby se Ma
saryk, tehdy sedmdesátiletý, sám
pustil ze všech sil do takového cí
le, to by musel být, jak tehda řekl,
alespoň o čtyřicet let mladší.
Hitler byl po Stalinovi největší ne
přítel Coudenhovovy koncepce spo
jené Evropy, a proto Coudenhove
musel uniknout zavčas do Spojených
států. Málokterý z dnešních horli
vých federalistů ví, že první nárys
evropské ústavy, který slouží dnes
za základ při konstrukci nadnárod
ních institucí ve Štrasburku a jin
de, byl vypracován na Newyorské
universitě již roku 1942 pod vede
ním profesora evropských dějin
Coudenhove-Kalergi.
V době, kdy Pearl Harbor vrhl Spo
jené státy do války a Američané
se začali zajím at o poválečné organisování světa, Coudenhove byl při
praven předložit myšlenku spojené
Evropy světové veřejnosti. V těsné
spolupráci s Winstonem Churchillem uspořádal čtvrtý kongres Pan
evropy, tentokráte v New Yorku.
Winston Churchill čtyři dny před
kongresem pronesl svou pověstnou
řeč, v níž prohlásil Spojené státy
evropské za první poválečný poli
tický cíl.
Avšak ve dnech El Alameinu, Stalingradu a amerického přistání v
severní Africe, Washington odpo
roval. President Roosevelt sledoval
svůj “Velký plán”, Stalinovi se po-
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dařilo jej přesvědčit, že Spojená
Evropa by nebyla v souladu se smlu
venými zájmovými oblastmi v Evro
pě a se slíbeným, rusko-americkým
přátelstvím. Dne 13. dubna 1945
Roosevelt zemřel. President Truman
sice prohlásil spojenou Evropu za
skvělou myšlenku, alebylo již pozdě.
Válka v Evropě byla již téměř skon
čena a propagace Spojených náro
dů zaměstnávala všechen veřejný
zájem. Největší příležitost, jakou
kdy dějiny daly ke sjednocení Evro
py, byla zmařena.
Přece však Coudenhovova práce v
USA vedla ke konečnému úspěchu.
V jedné ze svých knih, vydané roku
1950, píše:
. jeden z mála Ame
ričanů, kterého jsem získal úplně
pro myšlenku sjednocení Evropy,
byl John Foster Dulles. Prozřetel
nost jej obdařila prozíravým odha
dem politického vývoje . . Dobré
mu pozorovateli dnešního “společ
ného trhu” nemohlo ujit, že to vše
se děje na pozadí zahraniční poli
tiky J. F. Dullese. Kdyby se shr
nula v jedinou včtu, zněla by snad
takto: “Atomové tajemství bude
vydáno jen skupině evropských stá
tů, které učinily neodvolatelný krok
ke sjednocení.” Jiné skutečnosti,
jež v Evropě vedly ke “společnému
trh u ”, jsou jednak Evropské spole
čenství pro uhlí a ocel (dílo něk
dejších členů Panevropy, křesťan
ských demokratů de Gasperiho, Ro
berta Schumanna a K. Adenauera),
dále pokus o vytvoření jednotné
evropské armády, zmařený radikál
ním socialistou Mendesem Francem.
Benelux, hospodářská unie Holand
ska, Belgie a Lucemburska, je na
druhé straně příklad, jak se celní
unie dělat nemá. Byla stavěna tak
trochu od střechy: cla totiž byla
zrušena úplně v první den unie bez
předchozího pozvolného vyrovnání
hospodářských hladin. Důsledek byl,
že mnoho podniků bylo náhlou sou
těží vyvráceno ze svých kořenů ve
vlastním trhu. Demonstrace stáv
kujících a nezaměstnaných proti
Beneluxu byly s počátku v ulicích
Amsterodamu, a později zase v Bru
selu, častým zjevem. Ze to Benelux

přežil, je spíše proto, že se vyvíjel
v době nebývalé prosperity, než pro
instituci samu.
Výroba v šesti zemích “společného
trhu” představuje sice sotva jednu
třetinu výroby ve Spojených stá
tech, avšak průmysl v Evropě od
roku 1952 roste u srovnání s Ame
rikou víc než dvojnásobným tem
pem. Zatím co blahobyt a síla Spo
jených států plynou z prosté sku
tečnosti volného trhu pro 170 mi
lionů spotřebitelů, evropský “spo
lečný trh ” připravuje svou výrobu
pro přibližně stejný počet svých
rovněž náročných obyvatelů. Vzá
jemné celní přehrady pro obchod
mezi “Šesti” budou odbourávány v
obdobích dvanácti nebo osmnácti
měsíců po 10 procentech — až zmi
zí úplně kolem roku 1970 — nebo
mnohem dříve, jak optimisté říka
jí. Společný trh bude ovšem obklo
pen jednotným clem proti ostatní
mu světu. Tento vnější ta rif bude
pro každý jednotlivý výrobek na
úrovni aritmetického průměru cel
z roku 1957. Svrchované, od národ
ních vlád neodvislé správní orgány
“společného trhu” jsou tro jí: P ar
lament, Výkonný orgán a Soud. V
parlamentě zasedá 142 členů v po
měrném zastoupení každé země. —
Jsou to většinou zároveň poslanci
jednotlivých národních parlamentů.
Výkonný orgán je Rada šesti dele
gátů a Komise devíti stálých členů,
dále četné výbory expertů. Soud
rozhoduje o sporech mezi členský
mi státy a zájmovými skupinami,
projednává však stížnosti každého
jednotlivce, kterému by se dála új
ma zavedením “společného trhu”.
O hlavní město "společného trhu”
se usilovně uchází každý ze “Šesti”.
Naděje má Brusel, nynější proza
tímní sídlo Komise. Belgie slíbila,
že daruje pozemek pro správní bu
dovy a vyjme jej z pravomoci bel
gického státu. De Gaulle má však
o tom své mínění: je-li "společný
trh ” pouze unií hospodářskou, pak
je to lhostejné, kde je sídlo správy;
avšak je-li to unie také politická,
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pak hlavním městem musí být P a
říž.
Kolem bloku šesti zemí “společného
trhu” zůstává ostatních jedenáct
evropských států, které tím ztrá
cejí asi třetinu svého celkového vý
vozu. Nadto těchto jedenáct zemí
a ostatní svět budou brzy musit če
lit konkurenci, přicházející ze zamerikanisované pásové výroby “spo
lečného trhu”. O možnostech připo
jení okolních zemí bylo vedeno, jak
kdosi vypočítal, jen v roce 1958
přesně 87 mezinárodních jednání
— všechna však byla bezúspěšná.
Základní podmínkou členství “spo
lečného trh u ” je totiž kromě otá
zek hospodářských také ochota vzdát
se určitých suverénních práv a při
způsobit svou strukturu daní, mezd,
úroků atd. Skupina “Šesti” jsou ze
mě, které plně okusily chuť poráž
ky a okupace za poslední světové
války. Proto jsou jim podmínky
lehčí než na příklad Velké Britanii
nebo neutrálnímu Svédsku a Švý
carsku.
Hlavní potíž je s účastí Velké B ri
tanie. Její strategie a důvody vá
hání jsou stále tytéž, jež způsobi
ly, že Britanie se nestala členem
“Společenství pro uhlí a ocel” v ro
ce 1957, že podporovala MendeseFrance při zničení plánu společné
evropské armády v roce 1954, že
zmařila iniciativu Brianovu v roce
1929. Tak by se mohlo jít zpět po
400 let do historie britské politiky
rovnováhy na kontinentě. Britský
ostrov sice patří k Evropě země
pisně a kulturně, nikoliv však poli
ticky. Britanie může být buď hla
vou britského impéria nebo členem
nějakého nadnárodního společenství
evropských států, ale stěží obojí.
Každá její taková účast bude vždy
nutně obsahovat prvky rozkladu pro
britské impérium.
Avšak otázka je, zda Britanie si
může dovolit ztra tit ze svých vývo
zů 31 procent uhlí a koksu, 27 pro
cent kovů, 17 procent strojů, 17 pro
cent vlny a vlněných výrobků, 15
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procent chemikálií atd. Při pohle
du na britskou obchodní bilanci —
rozhodně ne. Ve svých návrzích na
připojení k “společnému trhu” Bri
tanie praví asi toto: My nemáme
zájem na žádném politickém sjed
nocování a přizpůsobování se kon
tinentu. Avšak rádi bychom dodá
vali volně do zemí “Šesti” a jejich
kolonií naše zboží, vyrobené ve Vel
ké Britanii. Zboží dovezené do Vel
ké Britanie z ostatního světa (včet
ně britských kolonií) by mohlo být
vyloučeno z volného vstupu do ze
mí “Šesti” a proto B ritanie by ne
přijala jednotný vnější ta rif “spo
lečného trhu”. Rozhodně musí být
vyloučeny z volné výměny zemí Bri
tanií a “Šesti” zemědělské výrob
ky, neboť zde musí mateřská B ri
tanie dávat přednost svým kolo
niím. Za to by Britanie dovolila
volný vstup na svůj trh průmyslo
vým výrobkům zemí “Šesti”.
N a to však odpovídá de Gaulle prá
vem, že účastník výhod “společné
ho trhu”, který současně S uvolňo
váním obchodu není také ochoten
přizpůsobovat hospodářskou struk
turu ostatním členům, by byl spíše
rušivým než jednotícím prvkem.
Osvědčování,, který výrobek je brit
ský nebo cizí, zvláště při částečném
zpracování v několika státech, by
vyžadovalo novou, obtížnou celní
kontrolu, což není v souladu se zjed
nodušením zahraničního obchodu,
základním to účelem "společného
trhu”. Chce-li Britanie volně do
dávat do kolonií “Šesti”, pak musí
býti zrušena cla také v britských
koloniích pro vývoz ze zemí “Šesti”.
Ostatně: vyloučení zemědělských
výrobků z exportu Francie stejně
nepřichází v úvahu.
Jak lze vidět, potřeba volného ob
chodu v celé Evropě je sice nalé
havá, zatím však naráží na neschůdné překážky. Spojením “Šesti”
byl první krok učiněn, a nadšení
obyvatelstva a zvláště mládeže je
takové, že snad ještě naše generace
■— uvidí žít hospodářsky Německo
vedle Francie a Belgie tak klidně
a šťastně jako žije Michigan vedle
Indiány a Ohia.

1 dopisů
SPASITELÉ V TROJSKÉM KONI
Redakce Zápisníku obdržela prohlášení šesti členů Zastupitelstva RSČ 8 přáním ,
aby bylo uveřejněno, čin ím e ta k a p řipojujem e svůj komentář.
Rozhodnuvše se po deseti letech činnosti v exilu k aktivní spolupráci s Radou
Svobodného Československa, pokládám e za nutné prohlásili loto:
P o léta jsm e m ěli — a dosud mátne — řadu vážných výhrad k činnosti a složení
Rady, Pracovní výsledky Rady od je jíh o ustanovení v ú n o ru 1949 nejsou uspoko
jiv é ; jm éno československého exilu bylo zlehčeno ve svobodném světě vnitřním i,
většinou osobním i spory v Radě. K om unistický aparát využil těchto sporů k dis
kreditování e xilu; velká část vedení Rady pak až do nedávná měla malý zájem
o politický a zejména k u ltu rn í život šedesáti tisíc československých exulantů.
Pro budoucnost pak nejzávažnější nám itkou je , že větší část vedeni Rady Svobod
ného Československa si zjednodušila podstatu soudobého ideového a mocenského
zápasu ve světe, i československého místa v tom to zápasu. Jd e tedy v podstatě
o form ulaci čsl. politické akce v zahraničí a jejího programu, který ovšem nemůže
být rigidní a spočívat na poznatcích nebo často je n heslech, která u ž dávno ne
m ají vztahu ke skutečnosti m ezinárodní či k situaci v Československu. N ejdůle
žitější se nám tu zdá být stále p a trn ější poznatek, že obnova trvalé svobody v
Československu nejspíše bude — v souladu s příznivým vývojem m ezinárodně
politickým — výsledkem vnitřního samostatného úsilí národa doma.
N apom áhat tom uto úsilí, nik o li je říd it nebo representovat, zdá se náiu být hlav
n ím úkolem Rady Svobodného Československa.
Svým vstupem do RČS dáváme výraz své víře, že nastává nová éra je jíh o života;
že b u d e vypracován ideový i akční program ; žc se práce decentralisuje a naváže
na existující už činnost všech exilových i krajanských demokratických sk upin;
že se Rada vymaní ze stagnace, k terá odradila to lik schopných a dobrých Če
choslováků od spolupráce s n í. Svou spolupráci v Radě Svobodného Českoslo
venska podm inujem e možnostm i, k teré nám Rada dá k uskutečňování těchto cílů.
Jiří H orák
Radom ír Luza
M ojm ír Povolný
Co n a věci nejvíce zaráží, je skutečnost,
že šest osob pokládá za nu tn é vysvětlo
val veřejnosti, proč “rozhodnuvše se po
deseti letech” vstoupili do Rady svobod
ného Československa. Soudíme, že to
tunoho lid í nezajímá. D ále, pokud si
pam atujem e, nikdo z více n ež jednoho
sta členů Rady ta k v m inulosti nečinil,
neboť se jaksi předpokládalo, že každý
člen se z úm yslů čestných a dobrých
chce podílet na tom , čím Rada ntá být.
Potřeba veřejné oznámky šesti p án ů je
tedy p atrn ě vyvolána důvody pro ně ve
skrze osobním i: vysvětlit, proč se náhle
stali členy Rady, když j i p o deset let
v časopisech veřejně napadali a hanili.
Zde tedy skutečně existuje jak ási p o tře
ba objasnit motivy. K tom u oni praví,

Emil- Ransdorj
J iří Škvor
Jaroslav Z ich
že jejich vstup neznamená je ště loyálni
postoj k Radě, nýbrž zatím toliko po
kus p řetv o řit tu to organisaei k obrazu
jejich. Z dá se tedy, že ti ze starých po
litik ů , k te ří si ho d lali přivézt do Rady
“mladou” posilu, přiv lék li si očividně
trojského koně. N eboť ja k jin a k lze ro
zumět oné větě v prohlášení, že podepsaní svou spolupráci p o dm iňují mož
nostm i, k teré jim Rada dá k uskutečňo
vání jejich cílů. Jsou skutečně členy
Rady či je Rada něco jiného a oni ta
ké něco jiného?
Je nem orální, jestliže pánové, kte ří se
stali členy organisace, j i vzápětí veřej
ným prohlášením zlehčují, distancují se
n ejen od je jí m inulosti, ale i od je jí
současné praxe, pokud jim nebude po

vůli. T ohle praktikovali kom unisté v
národní from é, když za zády vládních
usnesení “apelovali k lid u ”, distancujíce
se od vlastního členství ve vedoucím
orgánu. K čemu jiném u to může vésti
nežli k “vnitřním , osobním sporům ” —
které podepsaní tolik k ritisu jí, a ja k
jim lze věřit, že odstranění těchto spo
rů m ají na’ srdci? Je stejně nemorální,
když pánové, kte ří se do R ady dostali
m ilostí starších politiků, jim v zápětí
dávají znát, že je jic h “nejzávažnější n á
m itkou pro budoucnost” je jak ási poli
tická im becilita v osvobozovací koncepci
dosavadních vedoucích Rady.
Psychologicky příznačná je ovšem nadutost celého prohlášení, v němž se p o 
depsaní pokládají za jak ési politické spa
sitele. K dyby 'bývali mlčeli, lid i, které
to zajím á, by si b y li ře k li: Rada tak
ztrouchnivěla, žc už i tih le se dostávají
do v e dení; hoši vystihli, že udeřila je 
jic h ho d in a ; good luck. M ísto toho se
představili prohlášením , jež potvrzuje,
že jejich politické a osobni manýry 6e
nezměnily.
— ch —

Vážená redakce-. Otázky zachování čes
kého jazyka a Českých k u ltu rn íc h pro
je v ů v americkém p ro střed í zasluhují
ještě větší pozornosti, než k o lik j í bylo
věnováno třem i články Z ápisníku 1958.
Jd e totiž o to, zda ja k krajan!, tak n o 
vě příchozí budou s to vytvářet p ro 
středí a podm ínky, vc kterých se kul
tura nebude zachovávat, nýbrž rodit. Ne
stačí podle mého soudu hovořit česky
či slovenský. Ivan Zvěřina nastolil otáz
ku : jaká je to čeština. D odal bych ještě,
že jd e o to, k čemu ta čeština bude.
P rv n í velký úkol, kterého by se téměř
pedagogicky m ěli u jm o u t schopní osvě
toví a kulturní pracovníci, je p řeklenout
propast, která zeje m ezi k ulturním i po
žadavky krajanského p rostředí a p ro 
středí exulantského. I zběžný pohled na
krajanské časopisy, na programy diva
delních spolků, na ediční praxi exilo
vých nakladatelství prozradí, oč jde. —
Žánr románů, k teré p řetisk u jí na pokra
čování krajanské noviny, j e k u ltu rn í p o 
selství minulého století. Velkokněžna,
princové a rytm istři jso u obvykle ty
pické postavy p říběh ů , psaných archaic
kou češtinou. O nic pokrokovější není
výběr divadelních her. A přitom p ro 
dukce je tak velká, že třeb a v New
Y orku či Chicagu od podzim ku do jara

nem ine neděle, aby te n Či onen ochot
nický spolek nehrál divadlo.
H ovoříte-li s redaktory krajanských ča
sopisů o tom to problém u, řek n o u vám,
že ‘čtenáři chtěj! tento d ru h rom ánů a
her”. Začít otiskovat m oderní český ro
mán hy prý znamenalo ohrozit existen
ci listn. Podobně to dopadá s novinář
ským jazykem . Z pravodajství ve slušné
češtině b y p rý čten áři neporozuměli. A
tak se otiskují a h rají věci, n ad nim iž
noví přistěhovalci do této země o h rn u jí
Bylo b y ovšem nespravedlivé, kdybychom
neřekli, že stejný postoj m ají starousedlí
k rajan é k tvorbě nové. Svědčí o tom
malý zájem krajanské veřejnosti i o dí
la našich předních spisovatelů, nemluvě
vůbec o lhostejnosti k prvotinám začí
najících autorů. K onec konců i m oder
n í divadlo se střetává s týmiž p otížem i:
výborně režírovaná a zahrané h ra, kte
ro u neuvádí le titý krajanský spolek, neZa tohoto stavu si k rajan é stěžují, že
‘‘ti noví” se k nim nedovedou přiblížit,
a vidí v celkem nedaleké budoucnosti
konec českého k u lturního života, nepodaří-Ii se zajistit p řiliv “mladé krve”.
Přitom je ovšem zajím avé, že myšlenky,
k teré v sobě m ají kultum ě-politickou
sílu, již vstřebal am erický způsob živo
ta — ja k o n a p řík la d ideu sokolskou,
náboženské myšlenky českobratrské atd.
O katolictví n e k e v tom to smyslu hovo rit p ro jeho universálnost. Z de dochá
zí k tom u, že k u ltu rn í ú silí k rajanů se
po am eríčťu jc: vezměte do rukou řasopisy A merického Sokola, věstníky círk
ví, konečně i orgány bratrských spolků
— a uvidíte, že polovina je psána anglic
ky, polovina česky nebo slovenský. Což
svědčí o tom , že kdyby idea byla nese
na k u ltu rn ě tvůrčím prostředím , doved
la by ž ít ve své národně-kulturní čisV zhledem k tom u, žc čas nelze ani za
stavit ani otočit, jediná cesta k zacho
vání českého jazyka a k ultury zde v
Americe je vytrvale a systematicky na
hrazovat literatu ru a divadlo m inulého
století k u ltu rn ím i projevy soudobými,
zvedat vkus a kulturu! úroveň české a
slovenské veřejnosti. Jin a k češství v kul
turním slova smyslu zem ře spolu s těm i
padesátníky a šedesátníky, k te ří je dnes
mezi k rajan y u držují.
Lze se p tát, zda je vůbec možné tento
k u ltu rn í p růlom uskutečnit. Pochybnos
tem sc meze nekladou. Avšak několik

věci by mohlo pomocí. Především by
mělo d ojít k dohodě m ezi českými na
kladatelstvím i, je ž b y m ěla spojit své
síly finanční a technické, požádat schop
né literáty o vypracování edičního pro
gramu — a publikovat dobré české kni
hy ve větším nákladu. K dyby se dosáhlo
tohoto “celonárodního” program u, kra
janský tisk by nepochybně dal české a
slovenské knize náležitou publicitu.
Za d ruhé by některý orgán — snad Čs.
n árodní rada — m ěla p o dohodě s čes
kým! doplňovacím i školam i ustavit od
bornou pedagogickou kom isi, která by
zjistila potřeby těchto škol, a učinila
příslušné návrhy školním výborům, jež
vyučování vydržují. To se týká ja k modem isace výučných pom ůcek, tak i na
p říklad soutěží, d o nichž by sc mohli
zap o jit žáci všech škol, a je ž by slou
žily jako pobídka k větším u zájm u o
české k u ltu rn í věci u žactva i rodičů.
Za tře tí b y se m ělo začít s osvětově-kultu m im program em — snad opět p o do
hodě s Čs. n árodní radou, Sokolem a
katolíky, jehož cílem by m ěla být je d 
nak podpora prvních dvou projektů, je d 
nak šíření kultury jako takové. Je za
tím dosti alarm ující, že n a p ř. Společnost
pro vědu a um ění sc nemá k životu, a
že se dosti zřetelně v je jím program u
neobráží právě tato p otřeba zk ulturnit
život krajanské A m eriky. M á nepochyb
n ě nejm éně stejnou povinnost Šířit kul
turu v národním životě ja k o ji předsta
vovat světu.
Váš M ilan Václavik

K ŠEDESÁTINÁM Jána Sm reka (prosinec
1958) napsaly bratislavské Slovenské Pohl’ady mim o jin é : “J e niečo dětského
v jeho slnečnosti, v teplom a srdečnom
siniechu nad všedným dňom člověka. Je
to naivná obraznost’ d ieťaťa, ten závideniahodný dar, ktorý ztrácame s vekom.
Uvolňuje 8a 1’ahúčko zo zauzlenín kaž
dodennosti do slobodných poloh snenia,
do k rajin za skleným vrchom a diaman
tovou riekou. Ona d lho umožňovala
Sm rčkoví stavať “anjelský h ra d . . . na
stračej něžke pokojnej fantazie” . V ňom
k v itli krásné ženy a voňali ruže, alebo
voňali ženy a k v itli ru že; nebo tu bolo
m odré ako usmiate oko pána B oha; člo
věk sa tu těšil a bol vel’in i — vcl’mi
šťastný.”
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RAKETOU NA MĚSÍC

Nad Fudžijamou Zeppelin
ruší sen dřevorytů.
A už zase klouže jeho slin
po tichomořskéni třpytu.
Obletí zemi v triumfu,
v rekordně nízkém řase.
A jiný sníží dobu tu
a přetrumfne ho zase.
Olt,starý Verne Julie,
jak vzlet tvých fantasií
pomalu dnes už malý je

Obletěl zemi v týdnech dvou,
pak v jednom, potom za den —
rekordy půjdou za sebou,
jak pož.adavek kladen.
Však více ještě přijde již,
když program porozvinut —
jednou se půjde ještě níž,
do hodin jen a minut.
Podlehne prostor, vzdá se ěas
náporu lidské vůle,
největší triumf řeká nás
v tom rozrojenétn úle,
vrcholný rekord, jaký jen

zůstancm sedět doma.
Rozhlásek Eduarda Basse v Lidových
Novinách 24. VIII. 1929
Když se lidstvo nabažilo sputniků, těch
malých kulatých, pak větších, hranatých,
v jejichž útrobách pes zaznamenává na
elektronickou pásku poslední tep svého
srdce, dokonce i takových, jež tnají roz
měry dvou železničních vagonů a na
povel promlouvají hlasem presidenta Spo
jených států, zatoužilo podívat se zblíz
ka na měsíc. Jednou za čtyři týdny vzdá
lenost mezí Zemi a jejím stříbrným spo
lečníkem na pouti vesmírem je pouhých
225,000 mil a dnešní raketa to snadno
“uplave” za dva a půl dne, ovšem, po
kud se strefí. Američané si vystřelili na
Měsíc čtyřikrát. Dvakrát se jejich rake
tám nechtělo od země, další uplavala

asi čtvrtinu cesty na Měsíc a jedna do
konce asi 70.000 mil. Rusové to prý zku
sili čtvrtinu cesty na Mčsíc a jedna dojejich střela, ne na Měsíc, rovnou na
Slunce! Zaostřit se na předmět tak malý
jako je Měsíc je partně velmi těžké.
1 když tento komentář je, řekněme, žer
tovně neuctivý, nepochybujeme za dneš
ního stavu vývoje včdy o tom, žc dosa
žení Měsíce, dokonce přistáni na něm,
je pouze otázkou krátké doby. Naše neuctivost — jež by snad měla být spíše
smutným pokyvováním hlavy, vyvěrá ze
skutečnosti, že předhání-li dnes lidstvo
denně starého Julia Vcrnea, činí lak ni
koli s nezištným zápalem čisté vědy, ný
brž z neoblomných posic studené války.
I’od mlhou takového nazíráni se ztrácí
sto detailů skutečně vědecké ceny, zda
je lépe používat raketových paliv teku
tých, či hmotných, zda je výhodnější vy
střelovat umělá nebeská tělesa s hladiny
mořské, či s některého himalájského vr
cholu, zda paralelně s rovníkem a vc
směru rotace zemské, či podél poledníků
a kolem obou pólů; zda přístroje, jaké
se do sputniků dnes ukládají, opravdu
nám mohou říci, jak to tam nahoře vy
padá. Zdá sc, že jc dnes daleko důle
žitější chválit jednu stranu a hanit dru
hou, jak to učinil nedávno jistý německý vědec, který prohlásil, že americké
rakety jsou jako komplikované temperané, že není divn, když se po každé ani
neodlepí od země. Ruské rakety, řekl,
jsou prý jako levný, ale spolehlivý bu
dík, kterým praštíš o zeď a jde dál.
Třeba je na tom něco pravdy. Pamatu
jeme si ještě dobře na dojem, který na
nás zanechal pohled zblízka na první so
větský tank: švy na jeho pancéři byly
tak neumělé, jako kdyby je svářel dva
náctiletý mechanik první den na učení.
Měl však dolirý kanón a jel.
Když před více než jedním rokem So
věty ohromily svět prvním sputnikem,
řekl mi jeden přítel: “Víš, těm Rusům
snad patří budoucnost proto, žc už mají
sputniky, ale na nohy se jim ještě lepí
hnůj”. Jestliže je to pravda, pak určitý
primitivismus partně vede zkratkou k
neohrabanější, ale lepší raketě; a počá
teční dekadence dnešní americké civilisace, jakkoli jinak technicky vyspělejší,
může vést k překomplikovanosti a tudíž
nespolehlivosti.
Ale buďme upřímní: není obyčejnému
člověku po čertech jedno, zda ta, či ona
raketa je lepší a doletí na Měsíc nebo

ne? Lépe řečeno, nezáleží mu především
na tom, zda má slušný plat, domek, ro
dinu a svobodu rozhodnout o svém způ
sobu života, a teprve potom na té ra
ketě? Jestliže se ještě dnes ruskému člo
věku lepí vůně na boty, jc to právě
proto, že se Sovětům podařilo vystřelit
prvního spulnika a sestrojit raketu, jež
nechala Měsíc daleko za sebou. —iz—
REŽIM A LITERATURA Jen namátkou ně
kolik pražských hlasů <> poměrech v do
mácí literatuře a na knižním trhu. Praž
ská Rráce 5. ledna:

"Knihy veršů vydali tři význační slo
venští básníci, příslušníci starší genera
ce. Ján Poničan sbírku “Riava neutichá",
Ján Smrek “Obraz světa" a Ján Kostra
“šípky a slnečnice”. Všechny tři sbírky
by bylo možné charakterizovat takto: je
více rozruchu kolem nirh, než vzrušení
v nich.”
“Platí to především o knize Jána Smreka “Obraz svcla” (Ján Smrek je básní
kem tohoto čísla Zápisníku — red.) . .
Kdybychom tuto poezii chtěli charaktcrisovat, velmi dohře by nám posloužil
vlastní Smrekův verš: “Ja neoriem, iba
z okna hl’adim von.”
V listopadu psal o Smrekovi Michal Mi
chalko : žije vc světě, který není dnešním
světem, nezaujímá stanovisko k “barbar
skému útoku na Koreu”, k počinům
“kolonialistů vc Vietnamu", “imperialis
tickým hrozbám v Egyptě” a “americ
kým atomovým vyhrůžkám".
Rráce dne 6. ledna později: "Literární
snobismus — kdy určité knihy se stá
vají módou a mnozí je. kupují nikoliv
pro jejich hodnotu, ale poněvadž se to
‘nosí’ — je zjev nezdravý. Nevzniká
ovšem mimovolně, vždy nějak souvisí sc
společenskou atmosférou, s dobou. Pa
ny osud mohl potkat před několika le
ty Karla Čapka: Jeho knihy se přeplá
cely, prodávaly pod rukou, lidé, kteří
předtím kolik let nekoupili knihu, chtěli
mít pojednou doma v knihovně Čapka.
A tohle všechno platí i pro současného
nejznámějšího autora amerického, Ernes
ta Hemingwaye. I jeho u nás potkal
zatím smutný osud: stal se — a stále
je — “módou”. Mnozí lidé ho čtou jen
proto, aby se tím mohli pochlubit, mno
zí si udělali z Hemingwaye symbol zá
padního světa.”
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MOSKEVSKÝ SJEZD komunistické strany
SSSR, v jehož průběhu sedmihodinový
projev byl spíše pravidlem než výjim kou,
nepřivodil letos výbuchy, které následo
valy po pam átném sjezdu dvacátém před
třem i lety. Tehdy se skácela modla Sta
linova a je jí pád vykřesal jiskry, jež
zanedlouho zapálily ohně v Polsku a Ma
ď arsku. Jugoslávie se zdála být na cestě
zpět do lůna ‘rodné' struny a v ledové
kře. jež pokrývala východní Evropu, za
čaly pukal škvÍTy, Mezi dvěma sjezdy
maďarský požár byl uhašen a z polské
ho zůstalo jen žhavé uhlí, K ra je tenčí
než před lety a všechny trh lin y nezamrzly: proudí jim i stále vzduch literár
ního uvolnění a pravidelnějšího, avšak
stále usměrňovaného styku s vnějším
světem. Mythus kolektivního vedení měl
krátký život a v Chrušéovovi se objevil
na scéně opět jeůnojediný pán, avšak
realističtější než Stalin. A ni mythus sblí
žení mezi Moskvou a Bělehradem neměl
dlouhé trvání: hynul paralelně se záni
kem mythu prvního, v přímé závislosti
na vzrůstu sebedůvěry, kterou sovětské
mu vedení daly dálkové rakety a sputnici ve chvíli, kdy jí mělo nejvíce za
potřebí.
Byla to tato sebedůvěra, která umožnila
Cbruščovovi po prvé představit se je d 
nadvacátému sjezdu strany v úloze nejúspěšnějšího a v současné době patrně
nikým neoponovaného vůdce sovětského
státu. V ždyť před dvacátý sjezd v únoru
1956 přicházel s nejistotou, zda rána,
kterou strhl masku se Stalina, nesmete
Lenin v porevolučním Rusku hyl neustá
lým terčem nesmirlivé oposice. Stalinovi
trvalo deset let než ttpevnil svou posici
— a jen použitím ncjkrutějšího teroru.
Chruščov patrně dokázal víc za čtyři
roky populárním i reform am i na jedné
straně a hbitým , nekrvavým manévro
váním v ústředním výboru strany na dru
hé. Ú plného vítězství dosáhl v červnu
m inulého roku, kdy vyhnal do asijských
pustin ‘anti-partajníky’ Molotova, M alen
kova a Kaganoviée. Bulganin a ti ostat
n í jim dělali zadní voj.
Letošní kongres dal Chrušéovovi form ál
ně plnou moe. V tom je snad jeho nej
větší význam. Pokud kontrolovaný záko
nodárný orgán diktatury m ůže vůbec p ů 
sobit dojm em nadšení, takovým dojmem
prý působil na západní novináře, kteří
se sjezdu letos po prvé sm ěli zúčastnit.
Bylo to prý nadšení z víry, že pokud
se Cbruščovovi budou plány do budouc

na dařit, aspoň tak jako jeho práce za
poslední dva roky, je vítězství ‘socialis
m u' n ad kapitalismem zajištěno. Bylo
znovu řečeno, že Sovětský svaz ‘dožene’
Spojené státy ve výrobě různého spo
třebního zboží, že v m oderních zbra
ních A m eriku už předhonil a za patnáct
let prý komunistický svět si zajistí přes
polovinu světového trh u . Sovětské h o 
spodářství prý poroste každý rok o osm
až deset procent, zatím co americké v
nejlepším p řípadě jen o dvě procenta.
Ve Spojených státech toto sjezdové plá
nován! vyvolalo dvojí reakci: bylí lidé,
kteří začali počítat a zjistili, že prý v
roce 1950 sovětské hospodářství se rov
nalo asi třetině am erického, loni už -13
procentům a v roce 1965 — po úkon
cení Chruščovovy sedmiletky — se b u 
de dokonce rovnat 61) procentům pro
dukce Spojených států. A také ihned
vypočítali, že roční růst amerického ho
spodářství bude muset být aspoň pěti
procentní, aby Spojené státy zůstaly vždy
o skok n apřed. A jsou jin í lid é, kteří
být celkem jedno, zda Sovětský svaz je
dohání, či ne. N aopak, řík ají, Američa
né by měli být rádi, že sovětské hospo
dářství roste a sílí, neb o ť to bude zna
menat postupné zvyšování životní úrov
ně obyčejného člověka v komunistickém
světě a blahobyt, nebo to, co rozhodně
bude vypadat jako blahobyt ve srovnání
s včerejškem a dneškem, jednoho dne
komunismus odzvoní. Setrvávají ta k v
teorii, kterou po prvé vyslovili někteří
západní političtí a hospodářští studenti
Sovětského svazu již p řed rokem : že první televizory, ledničky a automobily na
kom unistickém spotřebním trhu probu
dily c huť po dalším a dalším zboží
a tato chuť poroste sc zvýšenou výrobní
kapacitou; že komunista-pán u plného
stolu, i ten, který pod ním sbírá drobky,
m ají jednu to u h u : stát se vlastníky pro
středků, jež v nejlepši buržoasní tradici
zpříjem ňuji a u lehčují život a které člo
věku dává do rukou m oderní technika
v nebývalé míře. T ito teoretikové tvrdl,
že je to logická, nekrvavá cesta k zdeluokratisováni kom unistické společnosti
V edení K rem lu sc patrně postupnému
rozšiřování spotřebního trhu nevyhne, i
když jeho cil ve vyhlašování hospodář
ského souboje se západním kapitalismem
je p rim árně to to : zachvátit obchodem
ty oblasti, z nichž západní národy mu
sely ustoupit před rostoucím nacionalis
mem Asie a A friky, z těchto nových po
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sic konkurovat kapitalistickém u hospo
dářství a dokázat zemím , jež nemohou
čekat na pom alý vývoj svobodně se roz
růstajícího obchodu a průmyslu, že ko
m unistická cesta k blahobytu je jistější
a rychlejší. V pevné víře, že všechno
dopadne takto a ne jin ak , učinili je d 
notliví řečníci na moskevském sjezdu
různá šlechetná gesta vůči západu: Chruš
čov pozval Eisenhowera na návštěvu do
Ruska a dodal, žc p rý není nutné aby
on, Chrušíov, m usel proto být zván do
Spojených států ; M ikojan, který po celý
svůj pobyt v Americe opakoval do omr
zení, žc am eričtí průmyslníci si přejí
obchod s Ruskem , ale státní department
ne, n abídl s řečniště sjezdu Spojeným
státům sedmiletou obchodní smlouvu.
Byla tam i gesta nešlechetná a pralo se
špinavé prádlo. Jugoslávii se láteřilo
tém ěř denně, protože stále jd e svou vlast
ní cestou a jc stále jasnější, že necítí
nejm enší p otřebu, politickou nebo ho
spodářskou, obcovat se Sovětským sva
zem, tím méně p ak obesílat sjezdy jeho
komunistické strany svou delegací. K
rozvratnické skupině pánů Molotova, Ma
lenkova a těch dalších, p řip o jil sjezd
dvě nová jm é n a: Michala Pervuchina,
velvyslance vc východním Německu, a
Maxima Saburova, ještě nedávno náměst
ka předsedy sttního výboru pro hospo
dářské vztahy s cizinou. Jak s těmito
pány strana zatočí, není zatím známo.
Chruščovovy čistky dosud byly nekrva
vé. Propadliště, které svým protivníkům
p řipravil, má však zřejmě několik po
schodí. M olotov se stal vyslancem ve
V nějším Mongolsku. Byl tam však pří
liš blízko Maocetunovi a jso u známky,
že Moskva Pekinu nevěří tolik, jako dří
ve. A ta k když Sověty a M ongolsko podepsaly novou smlouvu, Molotov u toho
nebyl.
Otázka budoucích vztahů mezi Ruskem
a Čínou je stále zajím avější. Ideologic
ky si Moskva a 1’ekin zřejmě začínají
nerozum ět a rivalita, jež z toho může
vzniknout, by měla daleko vážnější dů
sledky než spor s Jugoslávií. Sověty bu
dou usilovat za všech okolností, aby si
zachovaly prvenství v komunistickém svě
tě. Moskva nepřipouští a nepřipustí pr
venství Pekinu, ěi kohokoli jiného. Tuto
lekci převzal Chruščov od Stalina beze
změny. A to byla hlavní lekce, kterou
si Čuenlaj a ostatní zahraniční delegáti
odvezli z moskevského sjezdu.
— i—
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