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Život národa se nezastavil nacisty způsobeným přelomem před 20 lety ani
komunistickým únorem 10 let později. A přece na jedné straně někteří
z nás žijí jen tomu, co bylo před 20 lety, jiní zase příliš rychle vstřebali
extrémy toho, co přišlo potom — doma i venku.
Tři abstrakce . . .
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vystihují formou subjektivní literární črty tyto extrémy exilového života:
“bezvýchodnost emigrace” starších a příliš materialistické pojetí života
mladšími.
Nezájem čs. veřejnosti v cizině o věci exilové a její neúčast na práci Českého
a slovenského tisku v zahraničí je rozvedena v odpovědi čtenáře na úvod
ník lednového čísla Zápisníku.
Právo mlčet II
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Návrat stalinismu do čs. kultury se projevuje režiinním zákrokem proti
všem — kdo v roce 1956 žádali odkomunizování literatury a umění.
Čistka mezi spisovateli je předzvěstí chystaného sjezdu “socialistické kul
tury”, na kterém strana hodlá opět nařídit, že “fialky”
Vž zase m usí vonět
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Inzerce v čs. tisku je často spolehlivějším ukazatelem celkové životní úrov
ně nežli data vládních statistik. Ani tento zdroj však nenasvědčuje tomu,
že by občané v ČSR sváděli zápas “o holé živobytí”, jak někdy v jakési
pomýlené zaujatosti tvrdí náš zahraniční tisk.
Život v ČSR očima inzerce
Věčný tulák — Chaplinův politický profil
Československý film : F. H erm an
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Miroslav Holub (Praha)

KRIZE V NÁS

SOCHA
:Vo město vložili jsm e pěst.
A ryti reflektory všemi
jak nehtem v oranici hvězd.
Ale ten kámen táhne k zemi.
Ale ten kámen táhne k zemi.
Na město vložili jsm e pěst.
P iděl jsem chlapce jednou ráno
(na nebi lehký mráček p lu l},
na žulu kreslil. Nevídáno.
A pejsek se tam namanul.
P iděl jsem kloučka jednou ráno,
jak obláček tam kolem plul.
Viděl jsem děvče. Na sukýnce
kamínky nesla z povzdálečí.
A třeba měla metr třicet,
nežli ta socha — byla větší.
Viděl jsem děvče. Nezbednice.
N ežli ta socha byla větší.
Slyšel jsem trávu růsti tiše
ve spárách dlažby, noc a den.
Slyšel jsem dech, jak město dýše
a dme se, dme se nad kámen.
Slyšel jsem město rů sti liše
li paty sochy. Noc a den.
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Ivan Zvěřina
Když umřel Karel Čapek, říkali někteří lidé, že to bylo, jako by se mu
opravdu už nechtělo žít, protože jeho a náš svět se hroutil. Byly Vá
noce 1988, doba bohatá na symboly zlé předtuchy. Čapkův odchod pobořil
mnoho z toho světa, který ještě zůstal nám, a jeho zbytky rozmetal
následující březen. Byl to přelom, který v dějinách národů přichází
jednou za mnoho generací a poznamenává generace budoucí. Pracné dílo
dvaceti let bylo rozmetáno přes noc a dalších dvacet let je nemohlo a
nesmělo d át dohromady. Zůstává nezodpověděnou a dnes již skoro aka
demickou otázkou, zda i za příznivých podmínek zrekonstruovaná replika
původního díla by nebyla jakýmsi anachronismem. S odstupem času a
ve světle toho, co přišlo po něm, nacismus nám dnes někdy připadá jako
špatně režírovaná opereta, jež mohla dopadnout jedině tak, že všichni
diváci začali házet na jeviště sm rdutá vajíčka. Nebyli jsme však jen
diváky, museli jsme hrát na jevišti statisty a proto nám ani po sto
letech nemůže připadat navenek směšná bublina Hitlerova režimu jako
fraška. Většina z nás je dnes v cizině nejen proto, že ve staré vlasti
je komunismus, ale také proto, že tam byl šest let nacismus. Jedna klet
ba následovala druhou tém ěř neznatelně a bez oddechu, a je celkem
jasné, že ta druhá nemusela nutně být, kdyby nebylo první.
Přelom v životě národa je především krizí jednotlivců. Dnes už si to
ani nedovedeme představit, ale každý z nás, a ť už je ve staré vlasti
nebo v některé z mnoha nových, by jistě dělal něco zcela jiného než
dělá právě teď , nebýt onoho prvního, hlavního zlomu před dvaceti lety.
Tak třeba ty tisíce přerušených studií. Ještě dnes jsou mezi námi už
ne mladí studenti, kterým se často Škodolibě a někdy závistivě říká
"věční”. Jsou tu schopní soustružníci, dokonce majitelé vlastních pod
niků, kteří neměli ponětí, jak soustruh vypadá, protože studovali práva.
Je nepravděpodobné, že by například Jan M. Kolár žil právě ve francouz
ské rovníkové Africe a napsal ve francouzštině román "Drobné nazpět”,
který vyvolal mezinárodní ohlas. Je možné, že nebýt onoho přelomu před
dvaceti lety, pan Kolár by dnes byl napsal stejně dobrý román doma,
který by nevyvolal vůbec žádný ohlas ve světě, protože — jak dokazuje
v jedné exilové kulturní ročence J iří Pistorius — měla česká literatura
k skutečné světovosti vždy daleko. Ta ročenka by ovšem nikdy nebyla
vyšla, ani tento časopis.
Nestálo by celkem za to hovořit o tak nepředstavitelných věcech, pro
tože dvacet let je dlouhá doba (a řekli jsme kdysi n a těchto stránkách,
že si na výročí nepotrpíme), kdyby krize, tehdy vznícená, se v každém
z nás nějakým způsobem ještě stále neprojevovala. Opadlo nadšení prv
ních let, kdy jsme objevovali n o v ý svět kolem sebe. Podvědomě se brání
me zapojení celé duše do svého dnešního života: ve střízlivých chvílích
jej přijímáme, protože jsme s i jej svobodně zvolili, a najednou přijdou
pochyby a vzdorujeme mu, protože ve svém nitru slabě ještě cítíme, že
je zradou n a našem životě dřívějším, že nám byl vnucen okolnostmi
mimo naši moc. Ale je to tuhý boj. — Svědčí o tom nejlépe periodicky
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oživované, nekonečné debaty o tom, zda je správné přijmout cizí státní
občanství. Pak jsou mezi námi lidé, věku našich rodičů, kteří tento boj
často už nemohou vyhrát. Jeden z příspěvků na dalších stránkách tohoto
čísla nazývá tento problém starších exulantů “bezvýchodností emigrace“
— právě této naší tak dlouhé emigrace. Pro méně šťastné starší
z nás se totiž exil a krize, jež jej přivodila, stávají doživotní tragedií,
protože oni v sobě nenacházejí schopnosti obnovy a přizpůsobivosti. Ví
dáváme je na oslavách výročí spojených s první republikou a zahanbují
nás procítěností své víry a svých vzpomínek. Uvědomujeme si také, že
kdyby neměli toho, nezbývalo by jim už nic. Ale tážeme se: co po oslavě,
co mezi oslavami? Nelze přece dlouhá léta ignorovat nové prostředí do
té míry, že se nenaučíme pořádně ani jazyku, bez něhož nepořídíme ani
své denní potřeby. Je to také jako bychom nechtěli žít, protože náš svět
se zhroutil,
Toto je jeden příznak krize v nás: pojem domova končí tam, kde začal
přelom v našich dějinách. To, co přišlo potom, neuznáváme, protože se
s tím nemůžeme sm ířit. Je to morálně správné, avšak nerealistické. Ná
rod doma nepřestal žít ani před dvaceti ani před deseti lety. Nemůžeme
na příklad ztrnout v starém pravopisu a odmítat nový jen proto, že se
vytvořil za vlády komunismu. Jazyk doma je jistě živější než náš a
musíme s ním držet krok. Zrovna tak je slepé hanit z nějakého pomý
leného protikomunismu Škodovku a Jawu na mezinárodním autosalonu
nebo stůj co stůj držet palce Američanům v hokejovém zápase s česko
slovenským mužstvem na Štvanici.
V článku, o němž jsme se zmínili, je velmi výstižně zachycen druhý
příznak krize v nás — její druhý extrém. Projevuje se tím, že se úplně
uzavíráme před svým dřívějším životem, odmítáme mluvit česky, Číst
české knihy, žijeme jen tomu, abychom měli poslední ledničku a auto
mobil a nosili výhradně ponožky s nejnovějším vzorkem z Páté Avenue.
Je to jako bychom uťali sekyrou své vlastní kořeny.
Z krize se dostaneme se zdravým rozumem, uvedeme-li v soulad oba
její extrémy, dáme-li dohromady staré s novým v zdravé míře, stanemeli se dobrými občany svých nových domovů, budeme však současně hájit
kulturní bohatství, jež jsme dostali do vínku. Krize v nás, v cizině,
je však jistě podružná: něco, co by mohlo zajímat psychologa, který se
pozastavil nad tím, že v Austrálii bylo nebo snad ještě je tak velké
procento uprchlíků v ústavech pro choromyslné. Krize v nás je přede
vším v národě doma, a tam na ní záleží. Ani jednotlivec ani národ ne
mohou žít neustále v krizi, někde na oné cestě dvaceti let muselo být
několik zastavení, kdy jednotlivec i národ považovali jistý stav věcí
za normální, kdy zatažená obloha byla zalita představou slunce.
Bylo by jistě tragedií, kdyby národ považoval za normální to, co má dnes,
protože mnohdy v dějinách ukázal, že si zaslouží a dokáže mnohem víc. A
přece, aby žil a šel dál, národ potřebuje aspoň představu normality, ja
kýsi modus vivendi. Jistě to neznamená, že přijím á daný stav jako ideál
ní řešení, i když mladá generace jinou normálnost nezná. My venku se
se svou krizí vypořádáme v několika letech. Národu doma to bude trvat
déle, pokud však ve zdravém úsudku bude považovat dnešní norma
litu za oddech na strm é křížové cestě k dalšímu a vyššímu zastavení,
najde si cestu i z tohoto přelomu dějin.
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NEMOCNA POLITIKA Zvykli jsme si v ne

dávných letech na lo, že vedoucí politi
kové a státnici mají srdeční záchvaty
a rakovinu. Je to cena, kterou v starém
věku platí namáhavou prací a svým zdra
vím za výsadu “dělat” politiku a véat.
Mnohdy jejich práce je nedocenčna a
stává se terčem posměšků. V demokratic
ké společnosti ostřílený politik nebo di
plomat z povolání jistě nečeká, že se
mu veřejnost bude klaněl, a kritiku při
jímá s dobrým humorem. A přece když
tito lidé vážné onemocněli, stali jsme sc
svědky jakési formy modloslužby. Kde
ještě před několika měsíci zahraniční po
litika Johna Fostera Dullese byla podro
bována bodavé kritice západoevropského
i amerického tisku, dnes z jakési divné
piety k člověku na smrt nemocnému ra
kovinou se téměř všude píše, že to vlast
ně byl genius, bez jehož vedení se stavba západní politiky vůči Sovětskému
svazu rozpadne jako důin z karet. Byli
jsme svědky podobného úkazu, když pre
sident Eisenhower měl srdeční záchvat
a potom vážnou střevní operaci. Je 10
zcela obvyklý lidský projev podpory a
sympatie v neštěstí.
V případě Dullese, který je jistě tragič
tější, protože není naděje na jeho uzdra
veni, překvapuje však bezradnost a ne
připravenost, s kterou celý vládní apa
rát ve Washingtonu sledoval průběh je
ho operací a prostě čekal, Bylo to skoro
jako kdyby proti všem zákonům přírody
a za každou cenu právě tento člověk, kte
rý sloužil už více než šest let a v prů
běhu své tak zvané “osobní” zahraniční
politiky sjezdil a nalétal statisíce mil,
musel sloužit až do svého posledního
dechu. Proč? Což není opravdu v celé
obrovské mašině americké vlády, kon
gresu, odborových organisací a hospodář
ství dost kvalifikovaných mladých kan
didátů na úřad ministra zahraničí?
Je jím Dullesův nástupce Hcrtcr? Dosud
nikdo neměl proli němu vážných námi
tek a není patrně o nic méně kvalifi
kován než jiní. Podivujeme sc jen tomu,
že poté, co tolik politiky bylo nadikto
váno doslova z nemocniční postele, padla
volba na člověka nž také starého, který
si do svého nového úřadu přináší berle,
protože má zanícené klouby, a který se
musel podrobit důkladnému lékařskému
vyšetřeni, aby sc zabránilo případné kri-
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VĚCNÝ TULÁK
Ferdinand Peroutka
Když před lety Cliaplin Opouštěl Spojené slály. bylo to v ovzduší vzájnmného
opovržení a mnoho ošklivých slov padlo na obou stranách. Dnes, ve své vile ve
Švýcarsku, sedmdesátiletý král kom iků stále vede svůj "hoj” s americkými úřady,
omezuje se však na to, že nechce p latit daně, které dluží. Asi před měsícem pro
hlásila trojice význačných kulturních pracovníků západního světa na televizi, že
Chaplina stále považuje za největšího kom ika současné doby. Na druhé straně
pražský tisk, který ještě nedávno nenacházel slov, kterým i by Chaplina dost vyna
dívali!, se dnes vyslovuje v tom smyslu, že chce-li za svoje filmy tak přehnané
peníze, a ť si je tedy nechá a že jeho socialistický postoj ostatně není dost “vyhra
něný” — Na předm ěstí New Y orku, na Long Islandu, je tnalý biograf, který za
posledních sedm let snad pětkrát zbankrotoval a změnil majitele. Je to trochu
z ruky a nikdo tam celkem nechodil. Jednu neděli asi před měsícem stála před
tím to biografem dlouhatánská fronta na lístky a v okruhu jedné míle sc nedalo
autem zaparkovat. H ráli tam Chaplinovu M oderní dobu. —red. —

Je jako po karnevalu, maska visí
ve skříni, hůlka vedle kalhot jako
pytel, směšný klobouček, a někde
se povaluje slavný knírek. Milého,
dojemného tuláka Charlieho už_není. Jeho tvůrce Charlie Chaplin sám
ho odsoudil k zániku. Bydle ve Švý
carech, vytvořil nový, snad svůj po
slední film, jehož stručným obsa
hem je, že má rád Ameriku, a že
si přeje, aby to bylo známo. Bude
mu sedmdesát let, a tohoto výročí
vřele vzpomenou všichni, kdo milo
vali pestré příběhy jeho tuláka i
jeho duši, a snad ho s obmyslnou
pompou vzpomenou komunisté, kte
rým se tolikrát zavděčil. Před pěti
lety mu už přiřkli svou Cenu míru,
kterou udělují těm, kdo se nějak
přičiňovali, aby demokratické stá
ty odzbrojily a komunistické zůsta
ly ozbrojeny. Chaplin se zachoval
s obvyklou ostražitostí: přijal vy
znamenání, ale odmítl jet do komu
nistického Berlína, aby je přijal
osobně. Přátelil sevŽenevč sChruščovem, Bulganinem a čínským Chouen-laiem, ale rozmyslel si prodat jim
své filmy za nízkou cenu, kterou
nabízeli. Dvakrát byl vyzván, aby
jel filmovat do Ruska. Dvakrát řekl,
že nepůjde. — Když přijde řeč na
Karla Marxe, praví, že to nikdy
nečetl, poněvadž je to příliš nudné.
Vůbec ve vztazích mezi ním a ko
munisty bylo plno vzájemné opa

trnosti. Oni jaksi cítili, že jeho vý
bušný a hádavý nervový systém má
pro ně větší cenu, jestliže prodlévá
v jiné zemi, než v jejich vlastní, a
on cítil, že pro něho je nejvýhodněj
ší prodlévat na pomezi dvou světů
a nezavázat se ani tu ani tam. Jmé
no pro tuto atitudu je souputník.
Ačkoli několikrát a s jakýmsi tvr
dohlavým potěšením prokázal demo
kracii špatné služby, přece stano
visko, které k němu zaujmeme, ne
má popírat fakta. Jako o někom,
kdo má bujnou kštici, nemáme říci,
že je holohlavý, jen proto, že je ko
munistický souputník, tak ani v
oprávněném rozmrzení nemůžeme
popírat, že Chaplin byl velký umě
lec. G. B. Shaw o něm řekl, že je
to jediný genius, který vyvstal z ří
še filmu, a, vzpomínajíce na svoje
vlastní uchvácení, nebudeme proti
tomu polemisovat. Dosáhl toho, co
snad je nejvyšší metou v umění:
učení a neučení, děti a šedovlasí
intelektuálové, chudí a bohatí stejně
milovali jeho tuláka Charlieho. Měl
slávu téměř v čisté formě. Státníci
a králové se ucházeli o jeho přátel
ství. Prý jen indický světec Mahat
ma Gandhi, když mu ho představi
li, se zeptal: “Kdo to je?“ Když
měl rýmu, noviny neváhaly to ozná
mit, Snad největším důkazem jeho
výjimečné posice bylo. že sám jedi

ný, když všichni ostatní spěchali
se podrobit, po deset let vzdoroval
velké události přeměny němého fil
mu ve film zvukový a dále vyráběl
tiché filmy, jejichž “velké, krásné
mlčení” velebil.
Cestou k lidskému srdci je dojetí
nebo smích, a Chaplin byl virtuos
v obojím. Dosti dlouho jeho filmy,
i když neodolatelně komické, byly
jen burleska, často hrubá a vždy
upomínající na cirkus, plná ran do
nosu, kopnutí do zadku, dortů hoze
ných do tváře. Chaplin měl cha
rakteristickou známku clownovského povolání: pro vtip byl ochoten
rozvrátit svět. Postupně přidával
citu, a tu a tam rozkvetla na dojetí
bohatá scéna ze života chudých, ura
žených a ponížených. R. 1921 jeho
film “Chlapec” (Kid) dokonal pře
chod od komedie k tragikomedii.
Je tam symbolická scéna pro tento
přechod: tulák Charlie najde na
ulici opuštěného hocha a už nazdvihuje mříže od kanálu, aby ho tam
hodil. To by bylo dosavadní clownovské počínání. Ale tentokráte
Charlie se zarazí, zavře zase kaná
lovou. mříž, vezme hocha za ruku
a jde se s ním protloukat světem,
v dobrém i zlém. Tato citově dospě
lá postava tuláka Charlieho je ona,
o níž cítíme, že náš svět by byl
prázdnější, kdyby jí nebylo.
Chaplin prožil dětství v Londýně v
chudobě, která byla ještě hlubší
než chudoba chudého okolí, upro
střed kterého bydlil. Někdy spal
venku na lavici. Z té doby si při
nesl sympatie k chudým a nechuť
k bohatým. V jednom z jeho sta
rých filmů tulák Charlie z vyššího
balkonu upustí zmrzlinu na nižší,
a zmrzlina padne do výstřihu dámy.
Mluvě o této scéně, Chaplin ji vy
světlil takto: “Je bohatá, dostala,
co jí patří.” Snad je možno se po
kusit odhadnout, zda jeho souputnictví s komunismem vychází z je
ho sympatií k chudým a celkové
nechuti k bohatým a k těm privi
legiím, které dávají peníze. Pokou
šejíce se o to, musíme shledat, že
naprosto nemá nechuť k jednomu
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bohatci, k bohatému Charlie Chapli- Kritikové, kteří shlédli jeho posled kromý i veřejný život člověka jako
novi. Vždy pečoval, aby jeho zná ní filmy, v podstatě s ní souhlasili. v komunismu, kterému je ochoten
mé bohatství se nezmenšilo, a, kdež Dokonce se ozvalo slovo, které pro prokazovat služby. Bojovně se posta
to bohatá dáma zaslouží, aby jí nikoho nemůže být strašnější než vil proti nacistické totalitě, ale jeho
zmrzlina padla za výstřih, bohatý pro Chaplina: “nudné”.
mysl jakoby vzdorovala tomu faktu,
Chaplin zaslouží podle svého míně V životě člověka, který zůstává při že komunismus je totalitární. Jeden
ní, aby byl zbaven obecné povinnosti poután k dětství, bývá okamžik, kdy z jeho filmů byla nesmrtelná satira
platit daně podle zákona. Když mu jeho mysl se zavře novým dojmům na průmyslovou mechanisaci živo
bylo 28 let, jeho příjem byl již a skutečnostem. Také Chaplinovo ta. Jak se stalo, že neví, že nejúpl
milion dolarů ročně, nejvyšší v Hol souputnictví s komunismem vychá nější průmyslová meehanisace je
lywoodu. Když se odstěhoval z Ame zí z mysli, která se uzavřela. Ne ideálem v sovětském Rusku? Je z
riky, odvezl čtyři miliony. Ve Švý snáze a tíseň člověka se mění od těch, o nichž bylo řečeno moudrým
carsku bydlí v zámečku, který stál epochy k epoše, a Chaplin jakoby mužem hned toho roku, kdy komu
350.000 dolarů, a mátřináctičlenné ani nepostřehl, že z utlačovaných nismus se zmocnil vlády v Rusku:
služebnictvo. Přes to jeho švýcar se stávají utlačovatelé.
“Nevíte, co činíte, jestliže z touhy
ská sekretářka musila se s ním sou Ale nikde autorita státu a vůdce po svobodě spějete k marxistickému
dit, aby jí vyplatil dlužnou gáži, a nečiní si tak velké nároky na sou- komunismu.”
americký stát nebyl schopen vydo
být z něho půldruhého milionu dluž
ných daní, ačkoli dal i navrtat tři
jeho pokladny, aby objevil jeho skry
té peníze.
Kdysi jeden z kritiku napsal: “Cha
Jaroslav Burger
plin musí uzrát jako muž nebo ze
m řít jako umělec.” Asi to byla nej
horší rada, kterou mohl dostat. O tiskujem e subjektivní literárn í četu čtenáře, kterou považujeme za obdobu “Zpo
Pravděpodobně platí o Chaplinovi vědi dítěte svého věku” z lednového čísla Zápisníku. Je to jak ási “zpověď z této
pravda právě opačná: buď zůstane strany , i když není jasno, jaké procento naší zahraniční veřejnosti by sc ztotož
dítětem nebo zemře jako umělec. nilo. i ve chvilce nejupřím nějšího eebezpylování, s jejím i názory. N erozhoduje
Jistě není náhodou, že první ho ob ovsem, zda pisatel tlumočí m íněni většiny, skupiny nebo jednotlivce. Považujeme
jevily děti a založily jeho úspěch. za svou povinnost nezavírat oči před jakým koli názorem, pokud vyvěrá z upřím né
Jak by se to bylo mohlo stát, kdy snahy potýkal se s problem alikou našeho života.
by nebylo příbuznosti mezi ním a
nete, neboť se bojíte břemena, jež
jimi? — Slavný tulák Charlie měl
by na vás padlo, kdybyste musel
všechny kořeny v Chaplinově dět
ství a mládí. On je jeden z těch Stává se vám, že najednou něco ve nést i jejich přiznání, že také vidí.
umělců, kteří podle nevyzpytatel vás jako by vystoupilo z času a vy Co vidí? Tisíce čar. Na některé pa
ných zákonů umělecké psychologie se v zapomnění svého já dívali na dá tíseň z pavučin reklamy Čedoku
zůstávají připoutáni k svému mlá svůj osud a osudy svých blízkých v Timesích. Únik z dosahu onoho
dí. Dokud Chaplin byl velký, stále jako na klubko malinkých perliček světa, který inserátem sahá do va
opakoval, a krásně opakoval situa v dlani? Je to podivný stav, v němž šeho příbytku, je pořád v nás. Vzpo
ce, které poznal před dávnými lety. se zmocňujete průmětu času. Vise menete na zvláštní moc, kterou má
Ale lichotníci, někteří z nich zálud naléhavá tlakem toho, co se člověku v sobě hranice. Jakoby neviditelná
ní, mu našeptávali: pryč s tímto! jeví jako dokonané v přítomnu. Vi stěna, o kterou se zastavují motor
staň se vůdcem! vyslov svou so díte třeba otce nebo matku v bez ky esenbé. A teď TO?
východnosti emigrace a bojíte se Není slabosti, jen lidskost: ostat
ciální filosofii!
Naslouchaje tomu a své vlastní pý přiznat platnost svému zážitku. P ře ně — podívejte se znovu do očí
še, Chaplin se rozhodl “dozrát jako kousnete, musíte překousnout, pro onoho pána, který na počátku exilu
muž.” Zabil postavu svého tuláka, tože v prvním okamžiku cítíte, že ještě věděl, kdy to skončí. Zahleď
opustil okruh inspirace, kterou mu přemoci tuto vteřinu je tak důle te se do nich tak dlouho, abyste
dávaly vzpomínky na dětství, a za žité jako udržet se na voru. Za viděli, že dostáváte odpověď na to,
čal vkládat filosofii, jak jí rozuměl, chvilku se ptáte, zda oni to vědí, co si myslíte. A něco vám sdělí, že
do svých filmů. Ale jeho švýcarská zda si přiznávají, co vidí. Hned na on si to myslí také. Řeknete si hu
sekretářka o něm pravila: “Je to to se tážete, zda lidé, s kterými se rá? Generační problém vyřešen?
prvořadý clown, má způsoby druhé stýkáte, jsou “zasvěcení” či nevido Zvítězili jsme? Pocítíte zadosti
ho řádu a filosofii šestého řádu.” mí. Nikdy na to odpověď nedosta- učinění nad tím, že jeho pohled
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skrývá stud, že jeho srdce tiká jen
chvěním, že před zrcadlem cítí k
sobě odpor? Mnohdy jsem si myslil,
jak by se mu asi plakalo na mém
rameni.
Ale není třeba plašit takovou před
stavu, protože je ještě těžší uvažo
vat, co by člověk řekl? Co říci? Pa
ne, hleďte, já sice nikoho neznám,
ale vidíte, tady mám ruce, ještě sil
né ruce, ty něco dokáží . . . nebojte
se, vše dobře dopadne, ale vám je
k sedmdesátce, myslím si, z čeho
vlastně žijete, ptám se, máte social
security, co vám vlastně zbývá . .
a jak velká musí být síla vašich
představ, abyste se v nich udržel,
abyste nevypadl jako hmota z pro
storu, protože jste beznadějí příliš
těžký.

žujete, že v okamžicích si myslím, tika. Věc se musí vyhrát obchva
že mohou mít pravdu. A před očima tem. Když oni nabídnou Indonésii
se vám znovu objeví obraz otce ne sto milionů, my musíme nabídnout
bo matky v bezvýchodnosti emigra dvěstě milionů. Když oni m ají rundce a bojíte se přiznat platnost své funk n a sedm kilowatů, my musíme
mu zážitku, Překousnete, musíte mít na deset. Když oni chtějí 300
překousnout — protože v prvním milionů oceli, my musíme mít 500
okamžiku cítíte, že přemoci tuto milionů. A potom ten Nasser a olej.
vteřinu je tak důležité jako dostat
se z kolotoče věcí, za nimiž stojí po Jsou chvíle, kdy intelekt dostane
litika, o které nebylo zatím ani slo injekci novinky. Bob Hope se o to
va, atomovky, nemohoucnost atomo- před měsíci postaral — mimoděk,
vek, které zamrzly svět v nehyb protože filmy z Moskvy mu dodal
nosti strachu, protože pohnout se by Kreml. Balet, národní tance, živelmohlo znamenat šlápnout na kno nost lidí — lidí — lidí. Taková je
pak intelektuální rozmluva: v těch
flík.
Rusácích něco je ; -politicky to vy
h rá t nemohou; kulturně to bude asi
II.
jejich éra; biskup Sheen od Ruska
Jste intelektuál v druhé rovině ži čeká obrodu; netáhneme za kratší
votní abstrakce? To už máte cho- konec?
robnost doby zpracovánu vědecky.
Pronikne občas i výkřik — jako
Vidíte spleť červených čar, které
Catonův — kletba noblesy carského
spojují historické -ismy. Které ve
důstojníka západní civilisace: on se
dou až k dnešku, v dnešku se otočí
v zápase světů vidí u zdi, jen chce
zpět a slévají svou červeň s těmi
křičet, volat, protože mu svět drtí
v minulosti — a tak dokola. Při
svět, a on v něm jako za háv chy
každém intelektuálním oběhu mysli,
cený otrok pod balvany faraónských
při každém tepu exotičnosti nalez
pyramid.
nete novou formuli, která nic ne
řeší, Vaše útěcha je v tom, že tř e  Je znakem intelektuála, že toto tře
ba Camus na tom není lip.
ba odmítnout, neboť slabá chvilka
je horší než slabá chvilka, v níž při
Estéství intelektu dnešního světa
chází
představa starého pána bez
je umrlé, protože mu chybí vůle
sáhnout na já. Ale jinak jsou zá social security: boří se koncepce,
mizí
nadšení,
tra tí se smysl, tlí síla
konitosti doby jasné. Rozum vládne,
protože zná mašinérii. Komunistic nihilismu. Debata končí otázkou —
co
bys
dělal,
kdybys
měl moc peněz?
ký svět nevyhnutelně spěje k demokratisaci. Západní svět nevyhnu Nebo vtipem: vše je zkažené. Kdy
telně postupuje k větší sociálnosti. by intelekt dovedl plakat, stavěli
Technologie brzy ovládne politiku: bychom archu Noemovu.

Jsou mladší . . . jsou ti, kteří se
přehlušují a přehlušují tím, že ne
chtějí vidět. Sedíte na prkně plo
várny v klubu, protože exklusivnost
klubu je něco, co tvoří stěnu mezi
vaším já a vaším mozkem. Ne, ne,
ne, to není bezstarostnost naivku,
kteří si myslí, že Československo je
v severní Africe, kterým horizont
končí na párty u souseda. Tito se
obedňují dvojitou hranicí — nejen
tou, o kterou se zastavily motorky
esenbé; i tou, za kterou se uchyluji
před sebou. Myslíte, že jsou šťast
nější, protože jejich zájem o módu,
znalost lázní, posledního vzorku na
fuseklích z páté avenue hovoří žar
gonem zasvěcených? Chudí jako
prázdné krabice, jejichž svět je jen
v obalu, jejichž já je za hranicemi
klubu a za hranicí ještě méně vý elektronické mozky a IBM budou
lučné společnosti, kterou se obklo registrovat vůli lidu v pěti tisíci III.
pili.
nách vteřiny — či kolik je vlastně
rychlost elektromagnetických vln Moderní filosofie, které vlivem em
A jste také sám, sám s novinami
pirismu odmítla kritickou filosofii
tam z té druhé strany, které vám — a ze světa se stane něco jako s jejím zájmem o hranice lidského
starořecká
demokracie s přímým
syčí do ucha s hypnotisujícím ryt
poznání, platí svůj dluh. Rozpadá
voličským
úkonem.
Brzy
lékařské
mem — jsi na smetišti, hochu, jsi
se. Přestala být výsadou myšleni a
na smetišti, už jsi prohrál — a do vědy odhalí všechny léky na naše stala se nástrojem státu. Proto ona
toho děvčí chechtot propagandy. břicho a hlavní starostí bude psy východní zrůda se drží. Ne vlastní
Ne, řeknete si, tisíckrát ne. A vez chiatrie, protože lidé se z toho vše silou, nýbrž slabostí druhých. Du
mete jiné, ty své noviny, po chvíli ho zblázní. Bude pro nč rezervace chovní sterilitou západního světa.
čtení se v á m něco pohne v hrdle na jiné planetě.
Relativismem, v němž nikdo nevěří
a polknutí pohne nahoru a dolu ja  Lidské problémy? Exil? Triviálnost. na nic. Svět si hraje na jepice mód
blkem. Jen aby to oni nevěděli, uva Methoda je, oč běží. Strategie, tak ních přehlídek v myšlení. Jakou hráz
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proti organizované ideologií posta
ví duchovní komsi-komsa?
Je známkou jepice, že vidí blikání
jiných jepic, že ohmatává 2áblesk
vteřiny a noří se do ní. Ssaje ji ja 
ko nejdokonalejší přijímač a uniká
po po jeho vlnách, chvíli sem, chví
li tam. Tíha poznání je silou, která
ji žene. Neboť poznat, to znamená
poznat oči starého pána bez social
security, slyšet rodinnou rozmluvu
“byvšího” člověka na Vinohradech,
než ho vyhodí z bytu, poznat my
šlenky novomanžela, který od naro
zení děcka kroutí už desátý rok na
uranu, básníka, který sí memoruje
verše, protože má jen kavalec a mří
že, poznat Picassovy modré námě
ty, problémy nových vzorků pono
žek, poznat to, že svět se motá v

kruhu — a být přitom člověkem,
tedy nést. Poznávat dnes jest brát
na sebe břímě technologie, jejímž
prostřednictvím se hovoří o lidech,
o tragediích, o nevýslovném i nevy
sloveném smutku, o pomalém umí
rání, o malé nadějí na dosah ruky,
o velké naději. Poznávat — to je
ztotožňovat se s člověkem, z něhož
jety, televize a dálnopisy učinily
mého bratra v prostoru. Jak málo
je sil nést tíhu tohoto bratrství.
Nést, to jest obětovat. Kdesi v hlou
bi duše je však cítit, že jen jedna
oběť byla dosti veliká, aby z brat
rů v prostoru mohla učinit bratry
v lidskosti. Ona nese lidské životy,
osudy, tragedie, nevyslovené smut
ky, pomalé umírání i naděje všech
věků.

ZASE MUSÍ VONĚT
Na sjezdu československých spisovatelů v Praze roku 1956 se přihlásil
k slovu Dominik Tatarka, a pravil:
“ Představte si, frajerečky a přítelkyně moje, že vám donesu kytičku fialek a zeptám
se vás: voní? Vy přivoníte, přivoníte po dru h é, ale nic m i nereknete, N aléhám :
voní? — v přesvědčení, že všechny fialky voní. “ Drahá moje, ovšem že krásně
voní!” — vám se čelo zamračí a řek n ete: “ N evoní!” — “ Ale neříkejte, drahá, vo
n í!” — “ Ba, nevoní!”
Rozveďme tuto absurdní věc. Kytička se stane jablkem sváru o moc, o zásady.
Kytička hluchých fialek jin ak nevoní. Ale pravděpodobně podle všech předpokla
dů, kterým jsm e uvěřili, a podle všech zásad, které vyznáváme, a tedy i podle
našeho svátého přesvědčení by měla vonět. Ale ona nevoní! Ale celá naše ideová
organizace tvrdí, předpokládá, očekává, věří, žc musí vonět . . . Je jedno, žc ne
voní, i kdyby nevoněla, musí vonět ze zásadních příčin musí vonět. Členové vole
ného orgánu, který představuje m orální jednotu pracovníků našeho ideového úseku,
my všichni, chceme být vzorem jednotnosti a souhlasu. Voní, nevoní, to nikoho
nezajímá, už o to ani nejde. My tvrdím e a v nejsvětějšítu přesvědčení souhlasíme
všichni spolu, že jakkoli nevoňavá kytička voní nám všem povědomou vůní. A
činitel M ataj, který te ď tuto oblast usm ěrňuje, se ujm e slova sc vší rozhodností,
vahou moci svého postavení prohlásí ubohou kytičku, která stále ještě nevoní, za
voňavou. Všichni víme, co následuje: Pod vahou osobnosti činitele Matuje 8 mi
lionů výtisků tvrdí, roz.hlasové stanice hlásají, arm áda osvětových knihovnických,
propagačních, vědeckých a popularizačních pracovníků rozvádí, vysvětluje, apli
kuje, učí, hlásá: kytička rozvoněla, dojemná vůně naplňuje ovzduší naší e p o ch y ..

Z

VIDĚL JSEM ŠTOLLA jen jednou. Bylo to
před jedenácti lety za únorového puče.
Ti lepší lidé ve straně byli tehdy zdě
šeni, třeba H alas — ti horši byli na
koni, třeba Šloll. Vášnivě debatoval, hájil
puč a na námitky odpovídal oněmi trap
nými větami, které patří k výzbroji
každého m oderního násilníka v masovém
m ěřítku: Když se kácí les, lítají třísky.
Velká voda, kalná voda. A tak podobně.
Dnes tedy opět n ekulturní člověk byl
pověřen správou kultury. Štoll zřejmě
prohrabal staré ročníky časopisů, pozor
ně okem roťáka sledoval, kde kdo vy
bočil z řady, aby ho poslal na rapori.
Je prý velká revoluce a chce být jejím
topůrkem . Dřevorubce seká, třísky lítají,
seká, seká, až nakonec zbude pařez. Z
celé národní kultury zbude je n topůrko
a pařez. Topůrko bude mít radost z pa
řezu, pařez z topňrka a budou tomu
říkat “ k u ltu rn í revoluce”.
Štoll napsal jednu knížku, vlastně pam
flet: T řicet le.t české poezie. Dokázal v
ní jetlno: že poezii, zvláště, Kalasově
poezii, vůbec nerozumí. Když spisovatelé
směli na sjezdu v rore 1956 prom luvit,
ukázalo se, že velká část jich dlouho
trpěla tím , žc nemohli povědět, jak
trapná jim byla tato Štollova knížka.
Dva roky pak Štoll chodil a domlouval
vedení strany, aby mu to dali do ruky,
že to dá do pořádku — totiž tu kulturu.
Konečně se dočkal. K onečně je to s ko
munismem zase tak špatné, že potřebuje
lidi typu Štollova.
Spisovatelé mu dali jasně najevo, že
se jim zdá hloupý. Na to ovšem nemůže
zapomenout, a tak se mstí. Konečně
se zase může mstít. H rom adí funkci na
funkci, jc rektorem, je předsedou poroty
literárnč-krítické, dostal se do předsed
nictva Svazu spisovatelů, ačkoli místo
pera třímá pendrek. Je to úroveň: Rybák, T aufer, D rda, Štoll! Už ten jazyk,
jím ž se vyjadřují! Štoll už zase ‘''bojuje
na literárn í frontě”, “účtuje s projevy,
které odznčly z tribuny”, vytýká spiso
vatelům , že mají strach, aby ‘neupadli na
dogmatickou pozici”, a domlouvá jim , ze
“ vymknout se z ideologie nelze”.
Cteme-li Šlollúv “zásadní projev”, zdá
se nám, že mu nic jiného nezbývá,
chcc-li být u kultury, než j í dělat poli
cajta. Psát neumí. Umění nerozumí. Tak
um ění sekýruje. Jeho život nemá jiného
smyslu než “bojovat” .
A tak jsm e tedy opět v kulturním stali
nismu. Zbývá otázka, na jak dlouho.

—ph—

Spisovatel Dorainik Tatarka byl v
roce 1956 zvolen do vedeni Svazu
čs. spisovatelů. Počátk em března le
tošního roku byl z vedení vyloučen
spolu s Jaroslavem Seifertem, V á
clavem Kaplickým a Františkem
Rachlíkem, protože režim se rozhodl
skoncovat s “ trad icí d ucha II. sje z 
du spisovatelů” a odstranit jeho
p ředstav itele.

P rovedením restali-

nizace české a slovenské lite ra tu ry
byl pověřen Ladislav Stolí — Mataj.
Byly vyhlášeny nové téže — nové
směrnice p ro kulturu, z nichž nej
důležitější je tato: hluché fialky
komunismu opět m usí vonět.
1. a 2. března se totiž v Praze konala
celostátní konference čí. spisovatelů. By
la svolána jaksi potají a za podivných
okolností. Předcházely jí konference
skladatelů, filmových pracovníků, výtvar
níků a vědců. Na všech těchto shro
mážděních šlo o totéž: zahubit všechny
polosvobody, jež dosud intelektuálům a
umělcům v Československu zbyly z doby
“ tání”.
Aby bylo zřejmo, nač sc nyní soustřeďu
je režimní ofenzíva, přetiskujeme pa
sáže z projevů vyloučených spisovatelů,
které pronesli před třemi lety. Tehdy
naše starší spisovatelská generace vyslo
vila požadavky umělecké svobody: bás
ník je svědomím národa a jeho mluv
čím ; v komunismu je pak nevoleným
zástupcem lid u , má-li odvahu psát prav
du; je povinnován jen jedné tradici —
tradici literatury vlastního národa a tra
dici spisovatelských manifestů.
Režim celkem bystře pochopil, jaké ne
bezpečí se v těchto požadavcích skrývá.
“Jde tu zřejmě o ideologické pozůstatky
zvetšelébo haraburdí masarykovsko-benešovské ideologie”, pravil nyní Stolí. Na
razily prý na ostrou kritiku politbyra
a počaly sc proto “kamuflovat a splývat
s rcvizionistickýnii tendencemi”, jejichž
nositeli jsou dnes především m ladí spi
sovatelé a básníci. Štoll lim mimoděk
potvrdil naši dřívější domněnku, že
vzdor generačnímu odstupu a neznalosti
poměrů První republiky, m ladí autoři
ve své ideologií nicméně navazují.
"Na podzim rokn 1956 zachvátila mno
hé spisovatele v Polsku úplná posedlost
‘tvůrčí svobodou’. Proklínali minulost,

slibovali si, jaký nevídaný rozkvět zažije
literatura “osvobozená” od výchovných
funkcí a společenských povinností”, po
kračoval Štoll. “Stopy toho (lze najít)
na vývoji i některých velm i talentova
ných básníků a prozaiků. Mám na mysli
Monology Milana Kundery . . . To
platí t o posledním díle našeho velmi
nadaného mladého prozaika Karla Ptáč
níka stejně jako o knize novel tolik sli
bujícího slovenského prozaika Alfonze
Bednára. A konečně bych se chtěl zmí
nit o knize . . . Škvoreckého, kterou
bych se nejraději vůbec nezabýval, pro
tože j e celým svým duchem hluboce
cizí naši literatuře . . . Tu neběží o
žádnou uměleckou originalitu, ale o
lacinou pontlouvačnou senzaci, o cosi
jako československý bestseller.” “Bylo by
ovšem velm i poučné prozkoumat, jakou
roli p ři tom měla naše literárn í teorie a
kritika, jak neblaze tu zapůsobila smíř
livost k revizionistickým tendencím a ne
přátelským ideologickým vlivům, jaký
podíl na rozkolísanosti některých nedosti
pevných mladých, nadaných tvůrčích pra
covníků měli např. někteří kritikové
zc skupiny kolem Května.”
“ Mám na mysli např. způsob, jak čás-l
naší kritiky přijala knihu novel Alfonze
Bendára, jak charakterizovala např. kni
hu Edvarda Valenty a podobně. Přczí
raní autorovy ideologické pozice se pro
jevuje i při hodnoceni odkazu literatury
z období mezi dvěma válkami, v pří
stupu k dílu Čapkovu, v přístupu k
odkazu ftaldovu a jiných . . .”
“ Bylo např. zajím avé, jakou m ódou se
náhle stala TJemingwavova povídka Sta
řec a m oře . . . Hemingway v ni jako
by vyrctuíoval sociálně historické po
zadí, aby mu zůstal čistý obraz, zná
zorňující člověka a příro d n í živel. NŠkteří teoretikové sc snažili z toho udělat
program, podepřít tím své “anti-idcologické teorie". Proto se z toho stala
“Mnozí z našich pracovníků, dokonce
marxistů, od nichž by se dalo očekávat,
že budou usilovat, aby sc včci pohnuly
kupředu, se zastavili na jakémsi podivném hledisku domnělé neutrality . . ."
Na šesti novinových stranách řekl Štoll
“ např.” ovšem mnohem více. N ež i
drobné ukázky nasvědčují jednoznačné
mu závěru. N a sjezdu roku 1956 se
spisovatelé dožadovali plného odkomunizování knltnm iho a veřejného života.

Když neuspěli, zaujali ‘protiideolagické”,
‘neu tralistické” pozice, shovívavé k “ci
zím ideologickým tendencím”. Je zřejmé,
že režim, který se dlouho pokoušel
domlouvat és. intelektuálům, sáhl nako
nec k rázným personálním opatřením.
Jedním z nich je vyhazov L. Fikarn,
ředitele nakladatelství Československý
spisovatel. Druhým je jmenování Josefa
Ryháka šéfredaktorem Literárních novin.
Další patrně budou následovat.
Je však také zřejmé, že tyto Číny
režimu u veřejnosti sympatie nezískají.
Kdo stojí proti dnešní re-stalínizari?
Všichni kritizovaní autoři; nejméně dal
ších 8ÍI procent mladých básníků, spiso
vatelů, literárních k ritik ů a výtvarníků.
K čemu může konflikt vést? K zevnímu
vítězství režimu a k stm elení protirežimní fronty inteligence.
Politbyro zapomíná, že fialky vonívaji,
až když ledy roztají.

Z PROJETO VYLOUČENÝCH SPISO
VATELŮ
František Rachlík
“Chtěl bych říci, že teď , když u i ne
máme pocit scvrenosti a můžeme se
vskutku svobodné rozletět, že tím i
stoupla nesmírně naše odpovědnost, ne
boť zeď u i nemůže b ý t vým luva na nic
než na vlastní svědomí a přesvědčeni a
uvědomění . . . Každý, kdo by chtěl
mezi námi zrazovat, každý by na to
strašlivé doplatil, zvláště v Čechách . . .
Čím nám byl N eruda, o tom — doufám
— nikdo nepochybuje. Co vše se ještě
můžeme na jeho díle naučit, v Sem
všem sc můžeme na jeho básních posí
lit, a to nejen na Nerudovi! Všichni,
Máchou počínajíc, jsou našimi učiteli, a
to nejen jako básníci, ale i jako bojov
níci. Měli charakter, m ěli sílu, měli
odvahu, byli posvěceni odbojem , vzpou
ro u proti všemu, co náš živ o t snižovalo,
utlačovalo, a to sílilo jejich zbraně, bylo
jim dáno do kolébky. Dala jím to naše
země, kteron uhájili a odevzdali čistou
a žírnou nám. A zde znovu musíme, si
uvědomovat
obrovskou
odpovědnost.
Dnes, kdy naše hlavy' hoří převratem,
který se v nás udál, nalezneme v našich
předchůdcích, jako ve všech bouřných
časech, bezpečnou oporu a světlo.”
Václav Kapličky
“Je to snad náhoda, že se náš sjezd
koná právě v této budově Národního
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shrom áždění? A je to snad také náhoda,
že tento náš sjezd se koná na prahu
nové převratné doby, kterou zahájili zá
stupci sovětského lidu na XX kongresu?
Lid náš od nej východnějších hranic re
publiky až po Aš, od nejjižnějších hranic
až po nejzazší sever, sleduje pozorně
naše jednání a čeká od nás možná i více,
než nm můžeme, dát. Bezděky jsm e se
stali jeho mluvčími, protože není naděje,
že by se sesli poslanci a oni prom luvili.
N echť tedy manifest, jím ž se obrátíme
z tohoto sjezdu k českému a slovenské
mu národu, jc v duchu staré tradice
spisovatelských manifestů.’’

to z úst nikterak nevýznamných, že je
zapotřebí, aby spisovatel psal pravdu.
To znamená, že spisovatelé v posledních
letech pravdu nepsali. Psali nebo ne
psali? D obrovolně či nedobrovolně?
Ochotně či neochotně? Bez nadšení či
s vřelým souhlasem ? V racím se do m i
nulosti české literatury, a marně hledám,
že by některý z velkých českých bás
níků, a zvláště některý z těch, kte ří vc
svých básních form ulovali postuláty
českého národa, ja k o byli N eruda, Čech,

- . . Jsem přesvědčen, že naší povinností
je přistoupili ihned k odčinění křivd, A
naléhavé požadavky sh rn u ji do těchto
dvou; 1) Vyzvete umlčené a neprávem
vyloučené spisovatele, kteří jsou ovšem
toho jm éna hodni, k spolupráci. Neče
kejte, až přijdou sami a budou prosit.
Sotva by přišli, neboť není hodno spi
sovatele, aby prosil. Dejte jim možnost,
aby odpověděli dnes na útoky, na které
nenudili odpovědět, když byli vylučo
váni z literatury, já to za žili 2) Uva
žujme o spisovatelích uvězněných, mysle
me na jejich lidský osud . . . Všichni
dohře, víme, jak je možné - - vím, že
je situace těžká — pokusit se o to, aby
jim jejich osud byl aspoň troclu<
Znovu a znovu slyšíme tu zaznívali, a

Machar a Dyk, zastavili se uprostřed
svého díla, a stanuvše, oznámili svému
národu a svým čtenářům , že nemluvili
pravdu, č i vzpomínáte si, že by někdo
z nich byl někdy p ro h lásil: ‘Čtenáři,
odpusť m i, chodil jsem kulem tvých
bolestí a kolem utrpení českého lidu a
zavřel jsem oči. Nem luvil jsem pravdu?
Smlčí-li pravdu kdokoliv jin ý , může to
být taktický manévr. Smlčí-li pravdu spi
sovatel, lže.”

PRÁVO M LČ ET -II

Jaroslav Seifert
“ A právě dne3 chtěl bych říci: Kéž
bychom v této chvíli my spisovatelé byli
opravdu svědomím svého národa, kéž
bychom bylí svědomím svého lidu. Ne
boť, věřte, obávám se, že. jsm e jítn
nebyli již po více let . . . K de jsme
byli my všichni, když po roce 1948
zasedal nad českou literaturou člověk,
který neum ěl česky a který rozhodoval
o osudu českých spisovatelů a českých
knih? Kde jsm e byli, když tento muž
rozeslal po tiskárnách zástup dvacetile
tých dívek a mládenců, kteří s vervou
svého m ládí poručili rozm etat sazby
českých kn ih . A byla mezi těm ito k n i
hami i díla klasiků, která dints vydáváme
znova. Byl mezi nimi i Ja n Amos Ko
menský. K de jsm e byli, když nejeden
knihovník z opatrnosti, ze zbabělosti,
ze zloby a z nemístného nadšení vlastní
rukou ničil naše knih o vn y a s grunderským nadšením počal budovali knihovny
nové, a to z knih, které vyšly až po
únoru roku 1948?

9

í příspěvků, je ž došly redakci jako odpověd na výzvu lednového ú vodníku, uve
řejňujem e kritickou poznám ku čtenáře z Virginie. Současné žádáme další čtenáře,
aby se k této otázce vyslovili.
Otázka jc : Proč mlčíš? Výzva je : p ro 
mluv! Mám za to, že mlčením se rozumí
pasivní postoj k exilovým publikacím a
nikoli pasivní postůj k světovým i m íst
ním problém ům posledních patnácti let.
Opak mlčení je. mluvení, psaní. Inteli
gentní člověk, když chce mluvit nebo
čem chce m luvit, musí aspoň teoreticky
zajím at toho, kdo mu bude případně na
slouchat, v tomto p řípadě čtenáře exilo
vého časopisu.
Nejsem novinářem z povolání a nechci
soutěžit s A'eu> Y o rk Tim es v odbor
ných kom entářích o světové situaci. Prav
děpodobně by jc nikdo nečetl. T ož o čem
psát? Jde tedy o specifickou funkci, kte
rá má vztahy k staré vlasti. Vím jen
málo o tom , co se dnes v Československu
děje a jak se na to m oji bývalí spolu
občané dívají. Zbývá tedy je n problem a
tika tak zvaně čistě exilová. Co my tady
v cizině můžeme dělat, abychom ovlivnili
situaci podle našich, p řán í? Ja k udržet
Československou myšlenku živou mezí pa
desáti tisíci bývalých Čechoslováků, kteří
žijí ve všech koutech světa? T o , zdá se
mí, jc souhrn všeho, o čem by se dalo
mluvit.
První otázka: Ja k ovlivnit situaci. Je
jisté, že každý z nás muže svým způso
bem přispět svým chováním, projevy,
názory v debatě politické i nepolitické.
Všichni to víme a pochybují, že. by o
tom někdo chtěl číst v exilovém časopisu.
Pokud někdo z nás by snad přece přišel
na nějaké světoborné řešení, bylo by
jistě, mnohem účinnější napsat o tom do

místních novin nebo se pokusit o nějaký
ještě účinnější propagační prostředek.
Toto není míněno jako útok na kvalitu
nebo úroveň exilového tisku, je to prostě
velká a malá násobilka. Nelze jistě oče
kávat, že exilový časopis může ovlivnit
situaci více než takřka jakýkoli jiný ko
munikační prostředek.
Druhá otázka: Jak udržet československou
myšlenku? N ejprve, co je ta myšlenka:
cítit se Čechoslovákem více než Američa
nem, Australanem? Snažit se o vytvoření
jakési velké rodiny, kterou pojí jeden
ideál? Zachovat na živu m ateřštinu? Sta
tistiky o názorech exulantů na tyto
otázky nejsou dosažitelné, myslím však,
že bychom se klam ali myšlenkou, že vět
šina se nás chce cítit Čechoslováky.
Být skutečným občanem Československé
republiky v současné době není pro nás
jistě žádoucí. Proč byehom hýli opou
štěli vlast p řed deseti lety? Dosažitelná
budoucnost v tomto směru není slibná.
A čechoslovártví se redukuje na jakousi
sentim entální touhu po domově, rodném
městě, příbuzných a přátelích. T ento po
cit se nedá ani vyvolat, ani potlačit člán
kem v novinách — českých nebo cizo
jazyčných.
Nemyslím, že je správné, žádat věrnost k
nějakému pomyslnému, budoucímu nebo
minulému státu na úkor loyálností ke
společnosti, v níž právě žijem e a již se
máme snažit ovlivňovat, jak nejlépe umí
me. Rodina Čechoslováků-exulantů jc
jistě krásný ideál. Bohužel skutečnost —
a zkušenosti, jež každý z nás za deset
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let nastřádal — ukazují, že exil snad
vytvořil několik dobrých charakterů, ale
daleko více jich pokazil. P o této stránce
by snad exilový tisk mohl mnoho učinit,
výsledky však sc zdají být opačné.
Zachovat rodný jazyk naživu je zásluž
ná práce, kterou hy každý z nás měl
podporovat co nejvíce. Ale pokud mohu
posoudit svůj vlastní příspěvek, vidím ,
že můj pravopis kolísá mezi pravidly z
roku 191? a novým socialislicko-realistíckýrn,
leni-stalinistieko-trávníčkovským
pravopisem, o němž jsem sc dočetl v
PřeMedu, pokud ještě, vycházel. A moje
slabé literární schopnosti hy k tomuto
záslužnému cíli dostatečně nepřispěly.
Negativní postoj ovšem není žádný po
stoj - - kéž hy tato hluboká moudrost
mohla ovlivnit západní politiku — a
proto připojuji několik podnětných řá
dek. Jsou tu dvé otázky: Je vůbec n ěja
ký důvod k podpore exilových časopisů?
A v případě, žc ano, co od nich očeká
váme? Můj osobní názor na první otáz
ku je zřejmý z toho, že jsem si p řed
platil tento časopis. Můj souhlas je však
podmíněný. Myslím, že v exilu bychom
měli mít dva druhy časopisu: jeden
hy měl přinášet zprávy z domova. Mno
hé z ttás ješté stále zajím á, co sc u nás
doma děje, kolik vydělává průměrný
dělník, co si za to koupí, co h rají v
N árodním divadle, jak a co m aluje pan
Sedláček, a kdo vyhrál ligu v kopané.
D ruhý časopis by měl být převážně kul
turní. Básně a povídky, psané dobrou
češtinou, úvahy, podložené něčím, co
prům ěrném u exulantu je nedosažitelné, a
to je zase hlavně situace domova.
Abych to ukázal na hm atatelném příkla
dě, z lednového čísla Zápisníku jsem
považoval za zajímavé články O vztahu
k domovu. Z pověď dítěte svého věku.
Zbabělci, Český jazz. Poznámky o Mikojanově návštěvě, moskevském kongresu,
i článek Evropský trh , jsou podle mého
názoru mrháním papírem , mohou však
zajím at někoho, kdo čte jen místní no
viny, jako třeba M ontgom ery Messenger.
O těchto otázkách sc jistě každý z nás
může dokonale informovat z kterýchkoli
lepších západních novin a časopisů.
A lexej B o řk o iec

Předplatné. Zápisníku
$ 4.00 na jeden rok

Život v ČSR očima inzerce
Pavel Berka
“P říro d n í chlorofylová zeleň zaručuje vždy svěží dech. Z ubní pasta a ústní voda
T 32 s chlorofylem plně využívají absorpční schopnosti chlorofylu, který odstraňuje
nepříjem ný pach z úst." T o není překlad reklamy z americké televise, nýbrž oznámka z pražské M ladé vesnice, časopisu Svazu mládeže. A tím současné konstatujeme,
že inzerce nikterak nevymizela z tisku lidově dem okratického Československa. Na
opak — je j í poměrné dosti. Jen je jí funkce a smysl se změnily.
Především je mí třeba si uvědomit, že z
hospodářského hlediska je inzerce v ko
m unistické zemí naprosto odlišná od vše
ho, nač je zvyklý čtenář vc svobodném
světě. Z národněním se stát stal monopo
listou: nepodléhá soutěži a nepotřebuje
tudíž inzerovat, aby někoho přesvědčil,
že jeho výrobky jsou lepší než jin é. Jiné
než státní výrobky totiž neexistují. K ro 
mě toho stát nepotřebuje prodávat víc
než chce. Každým rokem hospodářský
plán již dopředu určuje, kolik má činit
roční obrat maloobchodu — tedy kolik
se do obchodů dodá zboží, aby se pro
dalo. Obrat se určuje ze dvou hledisek:
zboží musí být tolik, aby pro jeh o ne
dostatek nevznikl černý trh. Zboží však
není nikdy příliš mnoho, protože komu
nistický průmysl slouží především jiným
účelům než spotřebiteli.
S touto připom ínkou lze projít “ sociali
stickou” inzercí, která se v podstatě dělí
na dvě velké skupiny: oznam ují národní
podniky, tedy stát, a inzeruji soukrom
níci. Podle toho také noviny přinášejí
“malý oznamovatel” (classified advertise
ments ) a štočkové, obrázkové inzeráty
národních podniků. Venkovský tisk má
ještě jednu zvláštnost: něco jako podni
kové inzeráty v “ business section” ne
dělní přílohy newyorských Timesů. T y 
pické takové oznámení vypadá takto:
“P 0T 0C H E M A národní podnik Hradec
K rálové — přijm e ihned: 2 jem né me
chaniky — 1 řezače film u a papíru —
strojníka pro strojní klim atizaci — 2
svářeče” atd atd.
S T Á T N Í IN ZE R C E
Aby závěry tohoto více méně reportáž
ního článku byly pokut! možno nejpřes
nější, prolistovali jsme všemi českoslo
venskými deníky {Rudým, právem, Svo
bodným slovem , Práci, Lidovou dem o
kracii, Mladou, frontou, V ečerní Prahou,
Pravdou, Prácou, V ečerníkem , L’udein,

N ovou svobodou) a několika krajskými
časopisy (plzeňskou Pravdou, olomouc
kou Stráží lid u , libereckou Cestou m íru,
jihlavskou Jiskrou, budějovickou Jiho
českou pravdou a hradeckou Pochodní
v prům ěru po dobu dvou měsíců. Poli
tické listy jako Rudé právo a bratislav
ská Pravda (hlavní orgány komunistické
strany) nemají vůbec, žádnou inzerci.
Na opačném pólu Svobodné slovo, B ud
a Večerník věnují až čtvrtinu svého ob
sahu inzercí: dvě z osmi stran nedělního
vydání.
Proěítá-li čtenář tisícovkami těchto
oznámek, klade si otázku, proč. vůbec
existuje státní inzerce, není-lí hlavním
motivem hospodářská soutěž. Část ozná
mení má účel vcelku jasný: odčerpávat
peníze spotřebitelů tam, kde jsou “pře
bytečné”. T o se týká nabídek kožichů,
lázeňského pobytu, šití šatů, prádla a
obuvi na míru, zakázkového nábytku,
pojištění, spoření a loterie. U inzerce
služeb je funkce čistě oznamovací: režim
prosté dává lidem vědět, kde lze co
obstarat, neb o ť jednotlivé firem ní rozli
šení služeb bylo sdružením podniků v ko
munálech a družstvech setřeno. U inzerce
jednotlivých výrobků lze předpokládat,
žc se veřejnost upozorňuje na produkty,
které se. nové zavádějí — tedy které jsou
podle plánu již vyrobeny bez, ohledu na
předchozí poptávku a u nichž je tedy
nebezpečí, že hy mohly zůstat vc skla
dech, neboť veřejnost na ně není zvyklá
(typický příklad: “ ATOMA - - hotová
šlehačka v bombě, dosud novinka v
Domě potravin, si jistě brzy získá i vaši
oblibu” cti: etc.) Zbytek oznámek lze po
kládat za veřejnou službu: podobně jako
noviny oznam ují programy divadel, kin,
koncertů, výstav atd., oznam ují také vylosování různých soutěží, knižní novinky,
ceny letecké dopravy a podobně. Zřídka
kdy se Vyskytují politické inzeráty —
na přiklad výstavy sovětské knihy. Ta-

kovám reklama je vyhrazena hlavnímu
obsahu listů.

o známky do těchto dvou skupin, i když
je to m nohdy velm i těžké.

v Práci, o něco méně oznámek
V ečerní Praha a ostatní listy.*)

To, nač státní inzerce upozorňuje, lze
rozdělit celkem přesně do takovýchto ka
tegorií : 1) kosm etické, čisticí a podobné
výrobky pro domácnost, 2) oděv a
obuv, 3) potraviny a nápoje, 4 ) sport,
lázně, foto, 5) slátní loterie a soutěže o
ceny, 6) letecká doprava, 7) m echa
nická zařízení a televize, 8) motorismus,
9) veřejné služby, 10) zábava a podniky,
11) pojištění a spoření, 12) knihy a
časopisy, 13) nábytek, zařízeni bytu.

Do skupiny základních životních potřeb
jsm e zařad ili: všechny oznámky potra
vin, 65 procent inzerátů oděvu a obuvi
(in zeru jí se totiž také kožichy a m ódní
zvláštnosti, jež nep atří k základním
potřebám živ o ta), 80 procent oznámek
nábytku a dekorací (“Lépe bydlet —
lépe žít — náš architekt vám poradí”
— patří k životním u pohodlí a id .), 90
procent mechanických zařízení (vyloučili
jsm e autom atické mixery, gram orádia, te
levizi a td .), 50 procent oznámek kosme
tických, čisticích a podobných produktů
(spousta voňavek a koupacích solí jc
k o m fo rt), veškeré inzeráty služeb a
veškeré inzeráty obnošeného šatstva. P ři
dali jsm e také 10 procent oznámek mo
torism u, neb o ť některé sc vztahnjí k
údržb ě firem ních vozidel. Celkový p o 
čet inzerátů skupiny základních život
ních potřeb jc 698.

Sazby za inzeráty zřejm ě sled ují “so
ciální” hledisko. Bratislavská Práca po
čítá například 30 haléřů za slovo v ru b 
rice “hledáni zaměstnání”, ale 1.50 Kčs
za slovo v rubrice “koupím domek”.
Lze tedy předpokládat, že inzerce je
dostupná každému, a je-li tomu tak,
pak malý oznamovatel vrhá ještě pro
nikavější světlo na celkovou situaci v
Československu.

P ro možnost srovnání uvádím e počet
inzerátů v jednotlivých kategoriích — a
to ja k z celostátního tisku, tak i z k raj
ských časopisů:
skupina
1)
2)
3)
4)
3)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

cel.
81
68
63
55
54
32
25
19
27
134
9
11
11

kraj.
84
108
46
40
34
—
103
104
204
19
17
37
50

Z toho je patrno, žc krajský, venkovský
tisk poskytuje inzerci poměrně vice místa
než tisk ústřední, celostátní. Jistě tak
nečiní z důvodů finančních, neb o ť tisk
jc placen z fondů režim ních organizací.
Zajímavé je však to, jak se v k rajin
ském tisku ntění důraz na jednotlivé ka
tegorie u srovnání s tiskem celostátním.
Poučná je také kategorie číslo devět
— veřejné služby. P ro venkovské čtenáře
je zřejm ě životně nej důležitější vědět,
kdo jim vyčistí šaty, kdo jim opraví
hodinky, kdo spravuje porouchané za
řízení, kdo jim vyvolá film atd. Jsou
krajské listy, které přímo vybízejí ve
řejnost k tom u, aby “sledovala naši vel
kou soutěž o rozšířeni služeb". Lze z
toho vyvozovat, že znárodnění řemesel a
živností působí režimu dosud značné
potíže a že centralizace má za důsledek
ncolirahanost a těžkopádnost služeb. Na
druhé straně jc tato malá statistika velmi
poučná z hlediska sociálního. Jc totiž
nepochybné, že část inzerátů sc vzta
huje na základní životní potřeby, zby
tek pak na věci, jim iž si lze zpříjem 
nit život. Pokusili jsm e se rozdělit

Za oznámky s obsahem zpříjem ňujícím
život pokládáme inzeráty televizorů, zá
bavy, motorism u, sportu, po jištěn í a
spoření, knih a časopisů, státní loterie,
letecké dopravy, luxusního odívání, archi
tektonického řešení bytu, kosmetických
přípravků a všelijakých automatických
a mechanických zařízení. Počet inzerátů
v této skupině je 746.
V téže době bylo uveřejněno 735 mno
honásobných inzerátů národních pod
n iků, nabízejících “lepší” zaměstnání.
Třeba ovšem podotknout, že z 16 novin,
které jsm e sledovali, pouze 5 takovéto
inzeráty u veřejňuje: v ostatních jsou
“volná místa” uváděna v malém oznamoPokud tedy můžeme usuzovat, státní
inzerce m íří téměř stejnou měrou nu
základní životní potřeby jako na životni
komfort. Obráceně: slátní inzerce nena
svědčuje tomu, žc v Československu by
občané sváděli zápas o “ holé živobytí”.
SO U KR O M Á INZE R C E
Skutečné zájmy soukrom níků se proje
v u jí v malém oznamovateli, a zde také
existuje rozsáhlý soukrom ý trh . Svobod
né slovo a Lidová demokracie, Večer
n ík , Práca a L’u d věnují “classified
advertisements" v neděli jed n u stranu,
ve všední den zhruba polovinu. Polovina
strany je také rozsah soukrom é inzerce

má

Uvedeme průřez malým oznamovatelem
Lidová demokracie, Svobodného slova a
Práce (od počátku ledna na p ů li února)
a ostravské N o vé svobody (od 3. do 28.
ledna) letošního roku. T ypické kategorie
jsou tyto:
1) volná místa — 2 ) zaměstnání hleda
jí — 3 ) auta, motocykly — 4) reality —
5) prodám — 6) koupím .
V první kategorii měly časopisy v témž
pořádku, ja k byly uvedeny, tento počet
inzerátů: 16 - 13 - 41 - 750, tedy celkem
820 nabídek práce.
V d ruhé kategorii: 2 3 - 6 - 1 2 - 0 , tedy
celkem 41 poptávek p o práci.
V třetí kategorii: 30 - 98- 0 - 139, tedy
267 zájemců o koupi nebo prodej moto
rizovaného vozidla.
Ve čtvrté kategorii: 111 . 60 - 41 - 138,
tedy celkem 350 zájemců o koupi či
prodej vily, domku, chaty, parcely.
V páté kategorii (bez Nové svobody) :
43 - 20 ■ 49, celkem 112 nabídek pro 
d eje nej různějších artiklů.
V šesté kategorii (bez Nové svobody):
16 - 32 ■ 7, celkem 55 poptávek po růz
ných artiklech.
Sluší podotknout, že časopisy se zřejmě
specializují na určité obory.
N apříklad Lidová demokracie měla z
350 oznámení 111 realitních inzerátů.
Svobodně slovo přineslo 98 oznámek aut
a motocyklu v 283 položkách.
Ze sociálního hlediska můžeme Opět
učinit určité závěry. Spočítáme-Ii oznám
ky v Lidově demokracii, Svobodném
slově a bratislavské Práci, je jich cel
kem 808. 7. nich četné se dotýkají zá
kladních p otřeb: hledám zaměstnáni,
*) Poznámka: ve všední den m ají no
viny většinou 4 strany, v neděli 6 až 8.
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polovina oznámek o hledání bytu, do
brých 90 procent nabídek prodeje věcí,
snad až 30 procent realitních inzerátů, a
pak všechny nabídky vyučování a in
strukcí. (lelkem 307.
Mezi příznaky zlepšování životni úrovně
lze zařadit nabídky zaměstnání, koupi,
hudební nástroje, nábytek, auta a mo
tocykly a 70 procent realitních ozná
mek. (lelkem 501.

P rojít inzercí v československém tisku
může být spolehlivější cestou k závě
rům o celkové životní úrovni než číst
státní statistiky. Rozhodně je to cesta
zajím avější. Píše třeba režim v inzerátu
v bratislavském V ečerníku počátkem pro
since: ‘'Vaše radostné vánoce budou
ještě radostnější s výhrou mimořádné
státní loterie . . .” Režim sám tedy
není vzdálen “kapitalistickém u duchu”.
Kromě toho, ja k patrno, by sc v životní
úrovni i o ‘'bohatých” vánocích dalo
leccos zlepšit. Na d ruhé straně nabízí
Bílá labuť v L idoré dem okracii “ KO
ŽICH, ideál každé ženy, dnes již pří
stupný pro každého. Naše odborné od
dělení poradí a pomůže vám vybrat ten
nej vhodnější.” čtete malý inzerátek, kaž
dé slovo zkráceno kvůli šetření, pisatel
nabízí k prodeji rodinný n á hrdelník: to
nějaká chuděrka na stará kolena jako
“ třídní nepřítel” chce získat pár korun.
Vedle toho oznam uje “ Internacionál”, že
na XII. patře je bar, vinárna a každý
den známý taneční orchestr vyhrává až
do tři hodin ilo rána.
( o jo pro nás v zahraničí poučné, je
ono srovnání inzerce zaměřené na po
h o d ila luxus s inzerci životních potřeli.
Rozhodně neopodstatnil je takové titulky,
jaké sc občas objevují v krajanském a
exilovém tisku: V Československu stále
hůř a hůř. T o není nikde na světě. Jc
čím dál tím víc, zapotřebí vyložit lidem,
že zlo komunismu nespočívá je n ve stavu
spotřebitelova břicha.

K uriosita ze zemč plánovaného hospo
dářství; Soukroniopodnikatelsky myslící
národní podnik uveřejnil v hradecké Po
chodni tuto oznám ku: “H ledám e závod,
schopný brousit otvory o průměru
464 x 60 a povrchy o průřezu 520 x 60.
. . . Značka: “ Urychleně” . . .”

Československý film: F. Herman
František H erman pa tří k několika málo úspěšným našim film ařům v zahraničí.
Ve svém oboru pracuje již 20 let. V Praze působil v “ A ktualitě”, po příjezdu do
Spojených států studoval film ařství na University of California, poté pracoval ve
filmovém oddělení Spojených národů, v roce 1957 se osamostatnil. Nedávno jeho
film o Israeli vyhrál v Canadě 2. cenu na festivalu dokum entárních film ů. Shodou
okolností to byl také československý film z druhé strany, který vyhrál cenu první.

Red: První, co laika napadne, slyši
li o tom, že se český filmař prosa
dil v této zemi filmu, ,ie otázka, jak
dlouho to trvalo, nežli Vás “vzali
na vědomí“.
P H : Byla to vlastně shoda okolnos
tí. Sešel jsem se tady v New Yorku
s lidmi, s kterými jsem spolupraco
val v Praze — podílel jsem se také
s nimi na natáčeni pražské revolu
ce — a tak jsem začal pracovat pro
Organisaci spojených národů. To
bylo v roce 1950. Nejdříve jsem
působil jako scénárista, potom jako
střihač, a pak jsem režíroval a na
táčel. Mimochodem, od 1. května
tam opět začínám, podepsal jsem
kontrakt na jeden film.
Red: Jak dlouho jste zůstal ve Spo
jených národech?
F ÍI: Dva roky. Potom jsem se, jak
se říká, vrhl do víru komerčního
filmu.
Red: Co Vás k tomu vedlo?
PH : V UNO je to práce znameni
tá, ale není to Amerika. A já jsem
se chtěl dostat do normální americ
ké produkce. Ovšem člověk hned po
zná, že to není lehké. Tak napřed
jsem pracoval jako střihač — na
zakázku pro různé firmy. Tady v
New Yorku je spousta filmové pro
dukce. A večer jsem učil na filmo
vém institutu při City College.
Red: Kdy přišel ten "šťastný oka
mžik’’?

multánně pracovaly tři kamery na
jednou. Ten televizní program jsem
znal, protože jsem jej předtím s tři
hal. Film se povedl a už jsem u re
žírování zůstal. Pak jsem udělal
ještě 46 půlhodinovek pro televizi,
a to už potom byla jakási reputace.
Red: Při tom jste zůstal až do té
doby, než jste se osamostatnil?
FH: Ano. Ovšem mezitím jsme ta
ké natáčeli komerční filmy ve Špa
nělsku, Francii, Portugalsku . . .
Red: Jaké povahy byly ty filmy?
F H : Na příklad komerční pro Pan
American World Airlines. A v roce
1957 jsem se s dvěma spolupracov
níky osamostatnil. — Založili jsme
vlastní produkční společnost, která
dělala většinou filmy pro organisaci CARE. A loňského roku jsme
dostali zakázku filmu o automobi
lových závodech. Byl to v podstatě
barevný komerční film o vytrvalost
ních závodech na Floridě, ale byl
tak úspěšný, že ze soukromého pro
mítání přeskočil na veřejnost a do
dnes je promítán aspoň v padesáti
amerických biografech.
Red: Tomu se nedivím, protože ten
film jsem viděl. Nepamatuji se, že
bych kdy shlédl napínavější spor
tovní snímek. Co se Vám zejména
skvěle podařilo, bylo vystižení cel
kové závodní atmosféry. A kromě
toho také ta autenticita. To jste fil
movali také přímo ze závodních au
tomobilů, že ano?

F H : To byla vlastně náhoda. Jed
nou prostě onemocněl producentovi F H : Pravda. Pro celé záběry jsem
režisér půl hodiny před tím, než se byl s kamerou přivázán k závodní
měl natáčet půlhodinový televizní mašině. No a v důsledku tohoto
film. Tak jsem to po něm převzal, filmu jsme se stali odborníky na
byla to režie filmu, ve kterém si automobilové závody. Tak už to ta-
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cly chodí. Pak jsme filmovali také
závody plachetnic při American Cup
Race, snad si vzpomenete, v posled
ní fázi to byl souboj Columbie se
Scepter. Nyní pracujeme na dalších
dvou filmech,
Red: Mezi přáteli se také hodně ho
voří o výtečném filmu o Israeli,kte
rý jste natočili.
FH : Ten jsme dělali se Sašou Hackenschmiedem. Dostali jsme objed
návku od israelské turistické kance
láře, abychom vytvořili propagační
film. Tak jsme si vymínili, že bu
deme mít volnou ruku, a oni sou
hlasili.
Red: To zřejmě byla podstata úspěchu.
F1I :Myslím, že ano. Člověk pak
prostě tvoří to, v co věří, nesnaží
se jenom uspokojit klienta. Někdy
je to ovšem velmi těžké, protože
klient chce mit určité skutečnosti
ve filmu zahrnuty, ať tam patří
nebo ne. Ale i Israeli jsme udělali
impresionistický film.
Red: Jak dlouho jste tam pobyli?
F H : Dva měsíce. První dva týdny
jsme prostě jezdili sem a tam, dí
vali se a prohlíželi. Pak jsme 10
dní psali skript a zbytek času jsme
natáčeli.
Red: Kdybyste měl krátce říci,jak
to tady v kinematografii chodí, co
byste považoval za zásadní?
FH : Snad to, že filmová produkce
je ve Státech součástí soukromého
podnikání, že to není nikým sub
vencováno jako u nás doma, a že
je zde nesmírná konkurence, zvláště
v New Yorku.
Red: Proč právě zde? Obecně se
za filmové středisko pokládá Holly
wood ?
FH : Tam se soustřeďuje tak zvaná
“biografová produkce”, kdežto v
New Yorku je obrovská průmyslo
vá produkce filmů, jež nejsou urče
ny pro komerční biografy. Proto t a 
ké skutečnost, že můj průmyslovékomerční film se dostal k veřejné
mu promítání do biografů, je cel
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kem vzácná výjimka, které si také
náležitě cením. Měl na příklad vel
mi dobrou kritiku v Timesích, což
ostatně platí také o těch ostatních,
které jsem uvedl.

výborný. Bylo by dobře, kdybychom
tady měli filmy podobného ražení
pro dospívající mládež.

Red: Když se soustřeďujete naprúmyslovou produkci, proč neděláte
také komerční filmy pro televizi?
Ty jsou snad také výnosnější?

FH: Ty mají světovou úroveň, sku
tečně vynikající. Chtěl bych se ně
kdy vypravit na nějaký1 festival.

FH: Jak jsem už podotkl, takových
filmů jsem režíroval mnoho. A na
konec jsem si řekl, že ač bych pe
něžně na tom byl lip, asi by mi
brzy začalo strašit v hlavě.
Red: Proč to?
FH: Většina těch filmů sleduje čis
tě obchodní cíle a po stránce filmo
vé říkají velmi málo.
Red: To je zajímavé, protože to je
zrovna námitka, kterou proti celé
západní filmové produkci uplatňují
“socialističtí realisté” na druhé stra
ně.
FH: No, do určité míry je to prav
da, nad některými filmy člověk zde
opravdu kroutí hlavou. Jenže je tře
ba rozumět, proč tomu tak je. Film
zde je totéž jako auto nebo konzer
va- Musí se prodat a investice musí
přijít zpět.
Red: Také mě napadá, že když z
druhé strany kritizují americkou
filmovou produkci pro její komerčnost, jak to přijde, že Sověty nebo
“lidové demokracie” mají poměrně
tak málo úspěšných filmů. Dělají
to zřejmě jinak, a přitom umělecké
úspěchy jsou skrovné,
F H : To nemohu dost dobře posou
dit, protože jsem například česko
slovenských filmů viděl málo.
Red: Co Vás upoutalo?
FH : Film Vynález zkázy — zfilmo
vaná Vcrneovka. Ač technicky ob
divuhodný, bylo mi líto, že tolik na
dání a talentu bylo investováno do
něčeho, co podle mého mínění cel
kem nic neříká. S výjimkou něko
lika satirických postřehů. Na dru
hé straně jsem viděl film Výlet do
pravěku, nebo nějak tak. Ten byl

Red: Co soudíte o Trnkových fil
mech?

Red: Co považujete za znamenité
z americké filmové produkce?
F H : O tom se už napsaly celé sto
hy. Kritiky i obdivu. Jsem přesvěd
čen, že Amerika má k disposici ví
ce talentu, než je zjevno ve filmech
z Hollywoodu. V jednom směru je
ovšem zdejší produkce nedostižitel
ná — to jsou musicals. A ť už za
mořem říkají cokoli o americkém
filmu, a ť v nich vidí escapism, v
musicals neexistuje nikdo jiný na
světě.
Red: To je zajímavé, co říkáte. My
jsme před časem v Zápisníku pře
tiskli divadelní referát brněnského
časopisu o divadelní sezóně na
Broadway a Piccadilly. Tam také
se s obdivem vyjadřovali o musicals.
A snad ještě jednu otázku: Co byste
rád zfilmoval?
FH : Chtěl bych ovšem režírovat
celovečerní hraný film. To jsouale
horentní problémy. Především si
musím vybudovat takovou reputaci
“screen credits”, která by přesvěd
čila velkou produkční firmu o tom,
že FH je odpovědně schopný pro
dukovat film za nejméně čtvrt mi
lionu dolarů. Zatím můj nejdražší
film stál 75.000.
Red: Jaký filmový žánr bvste vy
tvořil?
F if: Veselohru, mírně satiristickou
komedii. Chtěl bych, aby divák, kte
rý by z filmu odcházel, se cítil lip
než předtím, aby si pískal. Je tady
tolik námětů. Třeba zase ta auta.
To parkovací šílenství. Což mne, mi
mochodem, něco připomíná.
(Poznámka: předtucha se vyplnila ne v
podobě satirického námětu, nýbrž patnáctido/arové parkovací pokuty, kterou
interview skončil.)
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ZKOUŠKA NEUTRALITY Už skoro šest mě
síců se m luví o nově berlínské krizi,
konaly se nesčetné seůze a bezpoělukrát
1>\ ly vyměněny noty. Pozice obou stran
zlulily: americké letadlo letělo ze západ
ního Německa do Berlína ve výši šesti
lisíe metrů místo tři tisíc, ja k by silo
přáli Rusové. Dva sovětské Migy hned
hrozivě zabzučely a přísná sovětská pro
testní nota chrlila slovky uražených slov.
Druhý den letělo americké dopravní le
tadlo stejně vysoko a třeli den zas. So
věty už ani neprotestují. Patrně chystají
plán, ja k zastavit americký vojenský kon
voj na dálnici do obleženého města. Za
celýeli šest měsíců se nestalo nic, co by
v ncjiiienšini změnilo situaci kolem Berlí
na, Svědomí západu vyburcoval neúnav
ně cestující západobcrlíiiský starosta a
odevšad se ozývá ‘‘My B erlín nedáme i”
Konference se Sověty ovšem bude, ano,
nejprve zahraniční m inistři a potom
snad páni šéfové sami. Ztuhlou pozicí
kolem Berlína však podle našeho soudu
také nepohnou.
Překvapeni v mezinárodní situaci vi
dinu- dnes jen tam. kde pozice nejsou
ještě tak ztuhlé jako v Berlíně. Nedáv
no došlo k takovému překvapení hned
dvakrát: v Iráku a v T ibetu. Irák se
stal první baštou komunismu na Blíz
kém východě po letech usilovného sna
žení. \ ždv jsm e se domnívali, že komu
nismus do této oblasti přitáhne Názír
svým zaslepeným naeionaliziuem a nená
visti západu. V poslední chvíli však couvl
a dnes si Moskva a Káliira vzájemně
nadávají skoro tak jak o si ještě před
dvěma roky nadávali Káliira a Londýn,
Arabský svět se rozpadl na tři části:
Nazirúv nacionalismus. který se v dů
sledku Iráku přibližuje skutečné neutra
litě, I. j. jeho vzdálenost do Moskvy je
dnes asi podobná vzdálenosti na Západ:
dosud nedopečený komunismus v Bagdá
du, který odm ítá Západ, ale odmítá i
N ázíra: a Jordán a království kolem Per
ského zálivu, hlavně však Jordán, který
odmítá ja k Moskvu, tak N ázira a zto
tožňuje se $ politikou Západu. Pak je
tu ovsem to, eo zbylo z Bagiladskébo
paklu — Turecko, Tran a Pakistan —
ale to se nikdy nepovažovalo za skntečDo Iráku se dopravuji letadly sovětské
zbraně podobně, jako kdysi se vozily
do K ábiry a Alexandrie. Moskva tam
posílá ideologicky zpracované Kurily,
kteří byli cvičeni právě pro tento úkol.
Československu, kde důstojníci všech

československých a sovětských zbrani,
dochází k srážkám mezi egyptskými a
iráckými žáky. Je velmi pravděpodobné,
že sovětský tank s bílým srpem měsíce
Názirovy Spojené arabské republiky se
jed n o u utká v poušti se sovětským tan
kem s pěticípou hvězdou nového režimu
v Tráku. Je to dnes pravděpodobnější,
než utkání sovětských tanků Názíra s
britskými a americkými tanky jordánské
ho Ilusejna. dokonce prnvděpodobnější,
než nový konflikt arabsko-izraelský. Je
10 opravdová zkouška neutrality na Blížkém východě. neutrality, jež dosud se
zdála být jen reklamním pojmenováním
jiroti-ameriekébo a proli-britskébo cítěni.
Dál na východ, v Indii, jin á a starší ne
utralita prochází podobnou zkouškou. A
nejen v Indii. Ve všedi zemích Asie,
kde m aďarská revoluce je n pootevřela
oči, ve všech zemích, kde biidhism něco
znamená, v Indonésií. Buřme, na Ceylonu. Dalaj Lama opustil T ibet, aby
unikl teroru čínského komunismu. I v
této oblasti začala válka slov: pekinský
rozblas a tisk útočí na “diplom aty” v
New D elhi, kteři si prý h rají s ohněm,
poskylují-li azyl povstalcům z T ibetu.
Dalaj Lama p rý neodešel do exilu d o 
brovolně. byl unesen Indy, těm i Tudy,
kteří v našich ocích svou často přehna
nou neutralitou zarliázeli nebezpečně
blízko kolaboranlslvi s komun ismem.
M aďarsko je n pootevřelo oři asijských
národů a mezitím se jim zase mnohdy
zavřely. Tibet je vyburcoval z p říjem né
ho polospánku neutrality. Na rozdíl od
Maďarska pokračuje v nedostupných h o 
rách a údolích H im alájí odpor proti im 
perialism u Pe.kinu. Vše naznačuje lomu,
že lo Imde sp o r vleklý, něro ja k o boj
jugoslávských partyzánů za války nebo
guerilla alžírských nacionalistů proti Fran.
eii. Jsm e vděčni za tuto zkoušku neutra
lity. Dokazuje, že nikde na světě, ani
11 m ladých a pom ěrně nevyspělýeh ná
rodů afrického a asijského světa, se ko
munismu nepodařilo zamaskovat svou
pravou tvář déle než na malý okamžik
v dějinách lidstva.
—i—
NOVÝ PRAVOPIS Od 1. ledna 1958 byl
v Československu zaveden nový český
pravopis. Nestalo se ta k bez odporu a
bez politické příchuti. Jcde-n pražský list
spatřil dokonce v novém způsobu psaní
asijských ze.měpísných pojm ů doklad o
zániku francouzského a anglického kolo

nialismu. Nová pravidla v zásadě p ři
hlížejí k vžité výslovnosti a značně zjed
nodušují některé dříve platné zásady pra 
vopisu. Pise se ledy “orgnuizaee”, “k ri
ze”, "m ilión", “z hlediska” atd., a podle
profesora Váhaly z Ústavu pro jazyk čes
ký to neni n ir nového, nýbrž je to ná
vrat ke stavu v době obrozenecké. T en
krát se prý už psalo “poezie” , “fyzika".

N ení naším úmyslem rozepsal se v léto
souvislosti o všech aspektech nových pr.iknslovensku je i dnes po v íre než je d 
noroční praxi poněkud nejednotné. Chce
me však konstatovat, že exil a krajané
nem ají v této věci volby. Živý národ
je doma ve staré vlasti, i když už dru
hou dekádu je p o d komunistickým jltcnt.
Je jistě naším přáním zachovat jednotu
s našim i doma, pokud je to možné bez
újm y pro jejic h život v nesvobodě a
jejic h vyhlídky na osvobozeni. Z toho
plyne pro nás ve věci nového pravopisu
poučení, že se jím máme říd it i v cizi
ně. neb o ť tím návrat svobody do Česko
slovenska jistě nezdržím e. Až k tomu
jednou dojde, budeme do značné m íry
odcizeni domácím u p rostředí nevyhnutel
ným vývojem tam a svým dlouholetým
pobytem v cizině. N ení třeba, abychom
lpěním na starém pravopisu loto odcize
P. K.
n í přenesli i na pole jazykové.

NA CESTĚ
Vychodil jsem desátou tříd u , ale nikdy
v životě jsem se necítil ta k rozháraný.
T ak bezmueuý. Úplné štěně. Povídal o
tom nikom u nebudu. Napíšu to do de
níku, protože je mi hrozně těžko. Deset
lei nám tvrdili, že všechny cesty jsou
p řed námi otevřené. A vida, jsou před
nám i zavřené. Proč nás klam ali a p ři
pravovali nás na lehký život? Maminky
byly celé dojaté, když jsme. se ve škol
ce učili zpívat “V Sirou tlál . .
když
jsm e zpívali, že m ladí m ají u nás všude
otevřenou cestu — ale v sedmnácti vi
dím e, že zmíněná cesta je je n je d n a:
do fabriky, m akat! N ikdo nás nepotře
buje, nikdo o nás nemá zájem.
Počáteční slo t a románu Anatolije Kuzne
cova “Legenda o řece'’ (Moskva, 1958).
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Z dopisů
Hedakci Zápisníku!
K prohlášení šesti členů Zastupitelstva
KSČ., které bylo uveřejněno v lednovém
čísle “Zápisníku”, pod nadpisem “Spasi
telé v trojském koni”, konstatuji:
l l Prohlášení jsem nepodepsal a nikdo
z podepsaných mi nesdělil, že žádá o
jeho otištění v kterémkoli exilovém listě.
2! Prohlášení, jež mělo být veřejně a
formané přečteno na schůzi členů Zastu
pitelstva, konané 6. XII. minulého roku,
jako stanovisko zástupců mladé generace
v exilu přečteno nebylo.
31 Když mě o připravovaném prohlášeni
jeden z jeho spoluautorů informoval, pro
hlásil jsem, že sice s některými jeho sku
tečnostmi souhlasím, ale že je nemohu
spolupodepsat, protože jsem do RČS ne
vstoupil až “po deseti letech činnosti v
exilu“, ale jíž r. 1951.
Vzdor některým výhradám, které jsem
proti konkrétní éinnosli RSČ měl a jež
jsem v několika podepsaných článcích
vyjádřil, jsem se nikdy nedomníval, že
patřím mezi nějaké “spasitele” a že čin
nost RSČ se okamžitě zlepší, jakmile
se stanu členem jejího Zastupitelstva.
Komentár, který redakce “Zápisníku” k
prohlášeni šesti (resp. pěti) členů Zastu
pitelstva připojila, odsuzuji, protože:
1 i je osobně zaujatý a připisuje šesti
(resp. pěti) podepsanýni členům Zastupi
telstva vlastnosti a method y, jichž ne
mají.
2 1 přirovnáni “praktik” zástupců mladé
generace v exilu k praktikám komunis
tů, je krajné nevážné a demagogické.
31 užíváni výrazů, jež nemohou — a pa
trné ani nechtějí — vést k dobré vůli
a ke spolupráci. (Jako konkrétní přiklad
takových výrazů cituji: “nadutost celého
prohlášení" . . , “pánové, kteří se do
Rady dostali milostí starších politiků"..
podepsaní se pokládají za jakési politic
ké spasitele" aid.)
Uzavírám: Podepsaní zástupci mladé exi
lové generace si mohli odpustit uveřej

ňovat prohlášeni, jež bylo určeno vý
hradně pro informaci přítomných členů
Zastupitelstva. Nebylo-li prohlášení na
schůzi formálně předneseno, nemělo být
nikde otištěno. Jestliže se kterýkoli z je
ho autorů domníval, žc uveřejněno být
má, pak jeho definitivní text měl být
předložen všem šesti podepsaným, se žá
dostí o jeho schválení, ověřené vlastno
ručním podpisem. Na druhé straně, re
dakce “Zápisníku” si mohla odpustit při
pojování komentáře.
Or. Jiří Škvor, v. r.
Montreal
Vážená redakce:
Inzerát “zástupců mladé generace” v po
litickém vedení československého exilu
hovoří sám za sebc. Odpověď redakce
je také velmi výstižná. Jako exulanti
jsme všichni prožili nepopsatelný počet
lidských i politických přemetů. Zkuše
nosti minulých let jsou tak bohaté, že
nás hned tak něco nepřekvapí. S výjim
kami, ovšem. Oznáinka podepsaných šesti
pánů je jednou t nich. Jen letmý pohled
na jména udiví čitatele rozsahem jevišt
ní scény, kterou podepsaní představuji.
Od básníka, kterého jsme si vždy vážili,
k politickému . . ., který byl vždy před
mětem odporu veřejnosti.
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vat minulé praktiky a zapomínat součas
ně, že čest a zásady mají být neodmy
slitelným základem politické Činnosti.
Váš Karel Sandor
Vážená redakce,
právě si pročítám Zápisník, číslo led
nové, na straně čisto čtyři čtu věty na
okraj Mikojanovy návštěvy v Americe:
"Na štěstí se neptal (zodpovědnější
druh amerického tisku), proč se demon
strací (proti Mikojanovi) nezúčastnili
uprchlíci z jiných středo- a východoevrop
ských zemí. Byla to otázka trapná, a
kdo by se pokusil na ni odpovědět za
uprchlíky československé, musil by kon-

exilové činnosti.”
Nevím, jak se demonstrovalo při Mikojanově návštěvě v New Yorku, Wash
ingtone, Clevelandu, Detroitu a v
městech, která dýchají vzduch z Paci
fiku. Něco o tom sice proskočilo v
tisku, něco také přinesla televize. Cel
kem to byly zprávy kusé. Velké tiskové
kanceláře více méně zprávy o demon
stracích zkreslovaly, ha potlačovaly. Byl
jsem však při demonstracích v Chicagu,
jak u hotelu Conrad Hilton, tak před
Chicagským klubem. Mezi demonstranty,
tak zvanými piketáři, i těmi, kteří při
objeveni Mikojana pronášeli výkřiky
Podepřeni znalostí minulých let vidime od plic, byli nejen maďarští uprchlici,
vedle sebc jména jednotlivců, kteří za □Ic. také čeští, litevští, polští, ukrajinští
ujímali v minulosti spíše protivné rohy i z Velké Rusi. Našich bylo možná na
politického a lidského kolbiště než spo padesát. Těžko je počítat v piketářském
lečný postup v politickém snažení. I a protestním houfu. Po maďarských bylo
když Jsme ochotni uvěřil, že čas hojí našich nejvíce . . . Nejpevněji proti
rány a politik mění své názory, jsme Mikojanovým šalbám promluvil boston
ohromeni matematickým úkonem, který ský kardinál arcibiskup Richard Cushing
převedl pod společného jmenovatele upří . . . Výsledkem všech těchto demon
mnost a zlobu s ideou a vypočítavoslí. straci, hlasů katolického i jiného tisku
Je nám také skutečně líto bývalých re bylo, že ua Floridě představitelé kato
presentantů statisíců československých vo- lické Církve, církví pravoslavných i
ličů, kteří trpně pomíjejí a často i pod ministři některých protestantských nábo
porují cirkusové zesměšňování i toho ma ženských obcí se rozhodli připomenout
lého zbytku lidské hrdosti, který nánt utrpení lidu za železnou oponou; od
okamžiku, kdy Mikojan měl vstoupit
na půdu Floridy, měly být ve všech
Podobně, jak se v nás pomalu utvrzuje
kostelích vyzváněny hrany za oběti komu
názor, že jsme v únoru 1948 i před ním
nistického pronásledování, konat boho
neudělali vše, co jsme udělat mohli, ne
služby a modlitby . . . Mikojan se
věříme, že západní civilisacc a v našem
zřejmě zalekl. Nechtěl slyšet lkaní umí
malém měřítku budoucnost národa se
ráčků a bití hran za obětí komunistické
zachrání jen výmčnou jmen vůdců.
ho teroru, bál sc, že cesta na Floridu
Podepsaní onoho prohlášení jako skupi zahalí zem slunečního žáru v prosbu
na představují jen předmět odporu apo za ty, jež sovětský režim pochoval,
a
že místy, kudy bude projíždět, bude
litické nicotnosti. Jako jednotlivci —
někteří z nich — mohou hodně přinést,
Emil Petřík.
uvědomí-li si, že nestačí jen zdokonalo
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Právě jste dočetli časopis, který graficky upravila a vytiskla česká tiskárna. — Tisk
neme tiskopisy všeho druhu — časopisy, pamflety, brožurky, brožované i vázané kni
hy a veškeré tiskopisy obchodní. Zaručujeme prvotřídní provedení i rychlé dodáni.
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GOOD MUSIC D ISTRIRU TO R S INC.
339 East 75lh Street, New York 21, New York

Taneční hudba — populární písně — lidové písně
české — moravské — slovenské na dlouhohrajících
high fidelity APON gramofonových deskách.

