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Žumpa před Bílým domem
Emil Ludvík
Kdo má rád vzrušení nejen ve filmu nebo v knihách, nýbrž í ve vlastním
skutečném životě, mohl si přijít na své koncem dubna a začátkem května ve
Washingtonu. Protiválečný, protistátní, protidemokratický atd. maratón začal
pro pořadatele velmi slibně a za plně blahovolné spolupráce úřadů i bezpečnostních orgánů.
První efektní atrakcí mnohadenního
programu byla dramatická inscenace
přepadu vietnamské vesnice vojáky USA
na volném prostranství u Bílého domu.
Diváci viděli symbolicky předvedenou
brutalitu Američanů vůči domorodcům
a zničení iejich sídliště. Lze jen litovat,
že nějaká konservativní organizace se
včas nerozhodla dodat této scéně více
názorné objektivity, zapojit se do hry v
severovietnamských
uniformách
pod
prapory Viet Kongu a začít všechny
ostatní herce i když ne rovnou pobíjet
a znetvářet. tedy aspoň symbolicky mlátit po hlavách třeba 'baseballovými pálkami. Takovýto doplněk by byl dodal
představení více realismu, zábavnosti i
poučnosti nejen pro přihlížející, nýbrž
především pro producenty a ansámbl.
Počáteční pasivní postoj veřejnosti i
oficielních míst povzbuzoval "mírové"
demonstranty k stále provokativnějším
a násilnějším akcím, až konečně devátého dne i trpělivost Washingtoňanů dosáhla hranic. Když se organizátoři rozhodli zastavit všechen život v městě
(dnes již převážně černošském) zablokováním mostů, křižovatek a důležitých
ulic, odhodlala se nejen policie (rovněž
z velké části černošská) k rázné akci,
nýbrž konečně i cvivilisté k sebeobraně.
Automobilisti už nezastavovali poslušně
před demonstranty, stojícími uprostřed
vozovky za účelem znemožnění dopravy,
nýbrž klidně do nich vráželi, když se
včas neuhnuli.
Někteří i vystoupili z
aut, aby chytili a zfackovali výtržníky,
kteří se snažili zatarasit ulice popelnicemi. Následkem toho skončil plán na
3. květen naprostým fiaskem pro pořadatele.
ZBABĚLOST M A S K O V A N Á
PACIFISMEM
To ovšem nemusí nikoho překvapovat.
Mezi protiválečnými demonstranty se
totiž Obvykle vyskytuje jenom malé
procento komunistů a jejich vědomých
přisluhovačů, kdežto většinu tvoří prostí
zbabělci, kteří se snaží zakrýt svou zbabělost nálepkou ušlechtilého pacifismu.
Pouze v masových shromážděních se
cítí odvážní a dokud se jim nikdo nepostaví na citelný odpor, pokoušejí se
sami sobě i jiným dokázat svou kuráž
vandalstvím a násilnostmi (čímž ovšem
jasně dokazují, že jejich mírumilovnost
je pouze lží a přetvářkou). Zatčení jim
příliš nevadí, protože ve vězení se naopak cítí bezpečni a jisti, že se o ně
někdo stará. Kromě toho se domnívají,
že jim to dodává aury mučednického
hrdinství. Ale z výprasku a větší f y zické bolesti vůbec mají strach jako malé děti.
To je rovněž docela pochopitelné. Ve
většině případů jde skutečně o mladistvé, třeba i někdy značně inteligentní,
u nichž se však dosažení duševní a emocionelní dospělosti z nějakého důvodu
pozdrželo nebo i (často následkem soustavného kouření marihuany) úplně zastavilo. Svou chronickou dětinskost se
pak vědomě či podvědomě snaží zamaskovat divokými fousisky.
SMEČKA SE R O Z U T E K L A
I tito jedinci sice dnes mají volební
právo, avšak o nutnosti respektovat

pravidla civilizované společnosti je lze
přesvědčit pouze způsobem, který odpovídá stupni jejich mentální dospělosti.
Tomu nasvědčuje i jejich reakce na zveřejněné oznámení rázného representanta sdružení tradicionalistických protestantských církví Rev. Dr. Carla Mclntirea z Collingswoodu v New Jersey,
že v sobotu 8 května povede Washingtonem manifestaci loyalistů, jejíž účastníci se nebudou vyhýbat konfrontačním
střetnutím s výtržníky. Ačkoliv demonstranti ještě den předtím tvrdili, že z
hlavního města tak hned neodejdou,
když tam ve čtvrtek 6. dorazil Mclntireův před voj, z původních více než
200.000 jich náhle bylo k spatření už
jenom asi 500. Troufali si terorizovat
celé milionové město (počítáme-li i obyvatele Velkého Washingtonu, kteří pracují ve federálním distriktu), dokud se
domnívali, že před jejich smečkami každý ve strachu uhne a v nejhorším případě je policie odveze na nocleh do vězení. Ale jakmile zjistili, že na jejich
násilnosti je někdo ochoten odpovědět
stejným způsobem, ukázali podstatu
svého pacifismu a vzali do zaječích.
Ne ovšem všichni. Vůči těm ostatním,
kteří plně vědí, co a proč činí, nejsou

zbabělí, neváhají dopouštět se vandalství a násilností i za předpokladu vážného střetnutí s policií nebo občanstvem
a nejsou ochotni přijmout pravidla lidsky důstojného chování za žádných okolností, vůči těm je nutno zaujmout
postoj jiný. Konečně demokrat, který
respektuje svobodu a práva druhých a
nechce jim vnucovat svůj vlastní způsob života, musí přece uznat, že rozhodne-li se někdo svobodně, vědomě a
dobrovolně chovat se jako divoká škodná zvěř, má plné právo na to, aby s
ním bylo jako s divokou škodnou zvěří
i nakládáno.
PŘÍSLUŠNÍCI P Á T É K O L O N Y
v amerických politických kruzích byli
ovšem velmi zklamáni neúspěchem plánů demonstrantů. Proto ihned zahájili
kroky, jež mají zaručit, že se podobné
fiasko už nebude moci v budoucnosti
opakovat. Např. senátoři Jacob Javits a
Ted Kennedy obvinili washingtonskou
policii (nikoliv výtržníky) z protizákonného jednání, poněvadž při nezbytném
rychlém zatýkání celých skupin demonstrantů v pondělí 3. května nedodržovala
všechny zdlouhavé formality, které litera zatýkacích předpisů požaduje, takže
přechodně zadržela i několik nevinných
chodců. Je ovšem jasné, že kdyby byli
policisté postupovali podle obvyklých
složitých formalit, nebyli by mohli včas
zabránit plánovaným a veřejně avizovaným násilnostem. S ohledem na to, že
v předešlých dnech demonstranti zničili
výbušninami i část parlamentu a netajili se podobnými úmysly i s jinými
vládními budovami, bylo velmi vážné
nebezpečí v prodlení a eventuelní přechodné zajištění i několika nezúčastně-

DVOJÍ FRONTA
Dr. Jiří Veselý

V jednom z čísel "Světu práce", které
se mi náhodně dostalo do rukou, jsem
nalezl článek "Řešení rovnice" od jakéhosi Jana Lipavského. Jde o typickou
ukázku oné pathologické drzosti, s níž
si režimní šmoci, a ť již pod vlastním
jménem nebo pod pseudonymem, troufají předkládat porobenému českému lidu staronové lži o tom, jak se komunistům za první republiky křivdilo a jak
to vše šlo dobře a správně za stalinismu.
Jak se potom těm pravým komunistům
znovu ukřivdilo v době tak zvaného liberalismu, kdy už jen pojem dogmatika
znamenal politickou diskriminaci, a jak
nyní, když se to k "spokojenosti drtivé
většiny" národa (ovšem, jak jinak!) vše
šťastně vyřešilo za pomoci Sovětského
svazu, někteří nerozumní jedinci si idea1 i sují ono liberální údobí asi tak, jako
asi kdysi jejich nerozumní rodiče idealisovali první republiku. Autor pochopitelně kritisuje systém více politických
stran a znovu opakuje, jak je dobře, že
je národ "sjednocen". To je prý ta pravá
fronta komunismu — nikoli zdiskreditovaného, nýbrž důsledně dovršeného
marxismu. Autor ovšem přehlíží, že tato fronta dávno už ztratila účinek, poněvadž jí nevěří ani ti, jimž domněle
slouží k ochraně, totiž okupováni občané, ani ti, kdo ji sami tvoří, totiž
takzv. ideologové a novináři. Je totiž
velmi obtížné dokázat, že komunisté byli v době liberalismu doopravdy utlačováni, a že většina národa zvítězila za pomoci sovětských tanků. Čím více političtí řečníci typu páně Hrbkova křičí,
tím je jasnější, že nepřesvědčí nikoho a
dokonce ani sami sebe. Zapomíná se na
koncentráky a systematické vyvražďo-

vání národa, jak je velmi účinně líčí
kniha Jaroslava Brodského "Řešení Gama", a mluví se jen o tom, jak se velmi
křivdilo některým zdánlivě dělnickým
mluvčím, kteří sice za liberalismu nemusili být zticha, ale nesměli už mlátit
přes ústa nikoho, kdo přišel s odlišným
názorem. Článek pana Lipavského mi
jen připomněl, jak se to i po únoru
1948 rojilo takovými brožurami jako na
př. z pera Svobody, Svobodové a Tučkové "Jak to bylo v únoru", kde se s
nestydatou samozřejmostí překrucovala
fakta, stavěla falešná obvinění, vymýšlely roztodivné pohádky, aby se méně
informovaný čtenář přesvědčil, že v ú-
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ných osob lze považovat za nezbytnou a
rozhodně nízkou cenu za jeho odvrácení.
Ostatně ti nevinní chodci, kteří pouze
nečinně přihlíželi všeobecně známým přípravám darebáků k násilnostem vůči
ostatním spoluobčanům, se nemohou vyhnout určité míře spoluzodpovědnosti.
Neboť podaří-li se páté koloně opravdu
znemožnit policii výkon její povinnosti
při ochraně bezpečnosti spořádaných
občanů, nezbyde nakonec civilistům v
zájmu vlastní sebezáchovy nic jiného
nežli uchýlit se k sebeobraně jako za
dob Divokého Západu.
Ani v dobách
pistolníků nebyly bezpečí, práva a civilizovaná budoucnost tolika lidí tak
vážně ohroženy jako dnes.
Tehdy jenom poměrně malé a vzájemně soupeřící bandy organizovaných darebáků přepadávaly většinou pouze banky, dostavníky a stáda dobytka za účelem vlastního obohacení a zabíjely
zpravidla jenom ty, kteří se jim přímo
postavili na odpor. Dnešní tlupy však
vyhazují do povětří úřady, universitní
budovy, laboratoře, rafinerie a jiné objekty bez ohledu na to, kdo při tom
přijde o život, zapalují nebo jinak beze
smyslu ničí domy, automobily i jiný majetek pokojných občanů
(jako např.
právě před rokem v Kentu) a na čím
menší odpor narážejí při svém zběsilém
řádění, k tím větším násilnostem si
troufají. A nikdy v minulosti nebylo tolik prodejných a se zločinci táhnoucích
šerifů jako je dnes politiků a politikářů,
a to i na nejvyšších místech. Pokud jim
bude ovšem "mlčící většina" i nadále
bezmyšlenkovitě odevzdávat své volební
hlasy, ponese sama primérní zodpovědnost za svůj další osud.
noru došlo k vítězství našeho lidu, a nikoli politického gangu podporovaného
Moskvou.
Články takových Lipavských a jiných
v dnešním čs. tisku jen ukazují, že novinářská a publikační činnost v Československu se vrací ke staré taktice
a stylu první formy marxismu, oné
naivní formy, jež je sice mocensky natolik silná, že si smí dovolovat i nesmysly, ale morálně tak slaibá, že se
musí uchylovat k silným gestům, aby
ještě jakž takž přesvědčila sama sebe.
Po příchodu sovětských vojsk, jak víme, odešla do exilu řada "politiků", kterým předtím ani tak nevadily ty koncentráky, ani jiné formy organisovaného
nátlaku kulturního a politického, ale
jimž se znelíbilo, že dokonce v jejich
jménu a s jejich heslem přišel kdosi,
(iPokrač. na str. 2.)

Hostující profesor z ČSSR ke svému kolegovi: "Za takovéhle pedagogické úspěchy
nám musejí v Praze zvýšit prémie — v tuzexových bonech, — není-liž pravda?
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INFORMAČNÍ ČRTY
R U D A Č l N A DO OSN?
(Přijetí Mao Ce-tungovy Číny do OSN
se souhlasem USA je dnes už jen otázkou času a nalezení taktiky, která by
co nejméně pobouřila protikomunistickou část americké veřejnosti. President
Nixon bude nepochybně říkat, že už
dávno uvažoval o změně dosavadního
poměru k Pekingu v zájmu zmírnění
světového napětí, s ohledem na uznání
tamního režimu i některými členskými
státy N A T O ( v posledních měsících i
Kanadou a Itálií) atp.
Jeho hlavním
důvodem j e však situace ve Vietnamu.
K uvolnění amerických pasových omezení a rychle následujícímu zájezdu stolních tenistů do Číny došlo totiž krátce
poté, kdy okolnosti vylíčené v minulém
čísle přiměly spojence k stornování jejich akce v Laosu, jejíž eventuelní úspěšné provedení poskytovalo poslední
možnost vítězství v jihovýchodní Asii.
Nyní už zbývá jenom jediná naděje na

Dvojí fronta —
(pokrač.)
kdo je jednoduše vyhodil ze sedla a nabídl výhody jiným.
Tito emigrovavší
marxisté nyní dělají povyk po západní
Evropě, zakládají své časopisy, poukazují, jak se ukřivdilo především jim, a
ohánějí se nezřídka svou marxistickou
rákoskou i po těch, kdo přišli do exilu
dříve, hovořili proti komunismu důrazněji a tím podle nich neobstáli, zvláště,
když si ani nechtějí dát od nich radit
či dokonce poroučet. Člověk se teď v
*ásti exilového tisku vůbec dočítá podivuhodné věci.
V jisté emigrantské
tiskovině z Paříže např. stojí, že ti z
nás, kdo se s těmito sebevědomými
marxistickými uprchlíky nechtějí smířit,
jsou vlastně fašizujícími elementy, které je třeba odehnat jako 'dotěrný hmyz'.
Na takové termíny nebyl člověk v exilovém tisku moc zvyklý. A to jde o
autora, který si přece jen vynucoval
jistou dávku úcty a jehož čtvrtletník
přinášel často informace hodnotné a důvěryhodné. Nedomnívám se, že ti, kteří
ještě včera doma kádrovali, mají dnes
mezi námi spoluurčovat hodnotu a směr
exilní kultury a politiky. Víme, jak
rychle se emigranti tohoto typu nyní
formují do hlučných a poměrně silných
skupin. Je však opravdu nutno, aby se
i někteří opravdu zkušení politici nezkompromitovaného jména rozhodli, že
tento politický přírůstek v exilu pěkně
přivítají? Na západě se vytváří v demokratických státech nová fronta marxismu, který se sice distancuje od sovětské formy, ale lecos ze starých vlastností mu zůstalo: odsuzování všech, kdo
"zaostávají" za "nutným" vývojem.

číny krátce po odchodu americké armády:
ochota Pekingu k nějakému
kompromisu.
Když byl v r. 1963 z rozkazu J. F .
Kennedyho svržen tehdejší jihovietnamský president Diem a komunisté využili
následující demoralizace a rozkladu saigonské armády k rychlému obsazení
dvou třetin země, USA měly ve Vietnamu pouze 16.000 vojenských poradců
a přidělenců, ale žádné vlastní organizované bojové útvary. L . B. Johnson,
který j i ž za několik týdnů po smrti
Diema vystřídal rovněž pak zavražděného J. F. Kennedyho v Bílém domě,
neměl zprvu v úmyslu přímo angažovat
regulérní americké vojsko ve válce v
Asii. S ohledem na zmíněný rychlý postup komunistů projevil prostřednictvím
diplomatů spřátelených států, které již
tehdy měly zastoupení v Pekingu a Hanoji, ochotu smířit se s brzkým "sjednocením" celého Vietnamu pod vládou
Ho Či Minha za předpokladu, že jeho
komunistický režim bude aspoň tak nezávislý na Číně jako Titova Jugoslávie
na SSSR. Mao Ce-tung však dal najevo, že dovolí Vietnamu jenom takovou
míru nezávislosti, jakou dovoluje Moskva Polsku.

ASIJSKÝ P L A N KOMUNISTŮ
Ho Či Minh byl totiž stěžejní postavou a Vietnam stěžejní základnou v
plánu komunistů na dobytí celé jihovýchodní Asie, na němž se dohodl SSSR s
Čínou ještě v době naprosté soudružské
svornosti r. 1952. Podle tohoto plánu
měl Ho Či Minh v tamní části světa podobnou funkci, jaká byla původně určena Castrovi pro Latinskou Ameriku.
Po obsazení Jižního Vietnamu měl přijít
na řadu Laos, pak Thailand, Malaysia,
atd. Proto Ho Či Minh musel zůstat organickým článkem agresivního systému
a nemohl se stát nezávislým Titem.
Vlády ohrožených zemí obvinily USA,
že tyto inscenací Diemova pádu umožnily rychlý postup komunistů, jsou zodpovědný za nebezpečí, které nyní hrozí
sousedům Vietnamu, a mají tedy morální povinnost zastavit Ho Či Minhovu
ofenzívu v jejím současném stadiu třeba
i vlastními silami a znemožnit tak uskutečnění dalších fází zmíněného plánu.
Johnson to nakonec uznal (zejména s
ohledem na důležité suroviny, které
Malaysia dodává Spojeným státům i západní Evropě) a začal posílat do Indočíny americké vojsko, které na čas úplně převzalo obranu Jižního Vietnamu,
postupně vytlačovalo komunisty z většiny jimi obsazeného území a pomáhalo
i znovu od základu vybudovat novou
armádu pro saigonskou vládu.
V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH
se však podařilo v Indonésii svrhnout
prokomunistického presidenta Sukarna,
jenž měl ve druhé fázi uvedeného plánu
pomoci soudruhům útokem na Malaysii
Ale i při této myšlenkové krisi věa Filipíny z jihu (a dostat za to Sarařím, že exil by se sjednotit mohl. Mohly
wak, Brunei a Sabah); vynikající straby odpadnout zbytečné osobní třenice,
tég Ho Či Minh zemřel a jeho nástupci,
jimiž se exil oslabuje. A kdo by se nepostrádajíce jeho vůdcovskou schopnost,
chtěl sjednocovat na ideologii křesťanindividualitu a iniciativnost, se stali jeské, i jiný podklad je možný.
Snad
ště závislejšími na Pekingu než byl on
opravdu nějaké to "Řešení Gama", které
sám; a poměr mezi Čínou a SSSR se
nemilosrdně odhaluje a neomlouvá ani
zhoršil natolik,- že Čína nemůže už ani
kompromisu nesjednává. Takový program by mohl pomoci k utvoření silné _ v sovětském bloku nakoupit mnohé suroviny a stroje, jež nutně potřebuje k
posice nám, kteří toužíme-po tom, aby
vlastnímu dalšímu "budování socialise v Československu obnovila skutečná
smu" i doma.
demokracie, a kteří na tom všem chceme pracovat, ale ne ruku v ruce s
Za těchto okolností president Nixon
marxisty, zejména ne s těmi, kteří mají
nyní doufá, že Mao Ce-tung uzná, že
zásluhu na tom, že většina našeho žibez schopností Ho Či Minhových, bez
vota ztratila spojení s domácí půdou a
pomoci Indonésie a bez spolupráce s
leckdy zdánlivě i smysl, zatím co oni
SSSR se eventuelní provedení původního
si dlouho poměrně spokojeně vládli. Je
plánu na bolševizaci jihovýchodní Asie
zapotřebí, abychom se dnes, při tak bovelmi ztíží (ledaže by je chtěl uskuhatém a různém dění, rozhlédli. N a tečnit SSSR ve vlastní režii a obklíčit
pravo či nalevo? Nezáleží, jak to naČínu i z jihu), takže by bylo lépe odzveme. Ale bude to cesta kupředu. Bude
ložit jej prozatím na neurčito. A že za
to svobodná diskuse, tolerance názoroumožnění členství v OSN (jež by přivých odstínů uvnitř, ale navenek rozneslo automaticky i místo v Bezpečhodná demokratická jednota, která bude
nostní radě) a za navázání obchodních
cizinu i nadále varovat nejen před So-. styků, v jejichž rámci Čína dostane od
věty, nýbrž i před marxismem jakého- * USA těžce postrádané suroviny a ' výkoli odstínu.
robky, by Peking mohl být ochoten nařídit svým satelitům v Hanoji, aby aspoň
odvrácení bolševizace celé bývalé Indo-

počkali s dalším pokusem o dobytí celého Vietnamu až do slušné doby po evakuaci amerického vojska.
R A F I N O V A N O S T ČÍNSKÉ T A K T I K Y
Starostlivé reakce severovietnamského tisku a rozhlasu na čínskou "pingpongovou diplomacii" by mohly nasvědčovat tomu, že Nixonovy naděje nejsou
naprosto neopodstatněné. Pokud ovšem
nejde opět jenom o další komunistický
trik.
Je však zřejmé, že čínská zahraniční
politika doznala určité změny, a to nejen ve vztahu k USA. Není to ovšem
změna k lepšímu, nýbrž pouze k chytřejšímu, taktičtějšímu a rafinovanějšímu.
Doposud byl Peking ochoten podporovat jakékoliv revoluční hnutí proti jakémukoli stávajícímu nekomunistickému
(a v sovětské oblasti někdy i komunistickému) režimu. Tím proti sobě popouzel stále více vlád, jejichž postoj k
Číně by byl jinak příznivý nebo aspoň
neutrální a jež pak podnikly různá preventivní opatření, která omezila možnosti další práce čínských agentů.
Proto bylo ministerskému předsedovi
Čou En-lajovi konečně dovoleno obětovat čisté, ale kontraproduktivní zásady
revoluční ideologie pragmatickým požadavkům úspěšné strategie, jež jsou uplatňovány tč. i ve vztahu k občanským
válkám v Bangla-Deši a na Ceyloně.
V prvním případě Peking otevřeně
podporuje oficielní a do značné míry
"buržoazně-konservativní" vládu Pákistánu proti bengálským povstalcům, kteří
se těší sympatiím Indie. Na Ceylonu je
situace poněkud komplikovanější. Tamní revoluci zahájila maoistická mládež
proti stejně již velmi levicovému a Číně
přátelskému režimu ministerské předsedkyně
Sirimavy
Bandaranájakové.
Vláda obdržela rychlou pomoc od Británie, SSSR a Indie, v jejímž důsledku
povstalci pozbyli naděje na úspěch, ač
dosud pokračují v záškodnických akcích v některých venkovských oblastech.
Peking a Colombo se pak tiše dohodly,
že oni revolucionáři nejsou maoisté, nýbrž guevaristé (Che Guevara je mrtev,
ten to snese a nemůže namítat, Že on
sám byl vlastně přece také maoista) a
Čína proto s nimi nemá nic společného.
Bude zajímavé pozorovat, zda západní
státy začnou nyní sedat na lep nové
pekinské zahraničně-politické
taktice
stejně nadšeně, jako sedají už několik
desetiletí taktice sovětské.
P I N G PONG A P O L I T I K A
V souvislosti s návštěvou stolních tenistů v Číně americké sdělovací prostředky zdůrazňovaly, jak přátelsky se
i tamní prostí lidé chovali vůči hostům
z USA. Zřejmě ještě přátelštěji nežli
vůči týmům Kanady, Anglie, Kolumbie
a Nigerie, které se rovněž zúčastnily
zájezdu. Přitom komentátoři opakovali
komunistickou propagandu, že čínský lid
miluje lid americký a nenávidí pouze
americkou vládu pro její politiku. Takže
zřejmě jenom neomluvitelně zatvrzelá
politika USA vůči hodným a přátelským
komunistickým národům stojí v cestě
všeobecnému mezinárodnímu sbratření
a světovému míru.
Není ovšem žádným tajemstvím (leda
pro zmíněné sdělovací prostředky), s jakými sympatiemi vítá převážná většina
občanů v zemích pod komunistickou vládou návštěvníky
zUSA jako posly a
živoucí symboly svobody.- A kritizuje-li
americkou vládu, 'pak převážně jenom
proto, že zahraniční politika Ů S A se patrně nesnaží o osvobození Moskvou nebo Pekingem zotročených národů. Není
zatím důvodu k domněnce, že by postoj
a smýšlení Číňanů byly podstatně odlišné. Zejména když (na rozdíl třeba i
od Rusů) si většina z nich dosud pamatuje doby před komunistickou vládou a
poměrně nedávno zažila na vlastní kůži
"kulturní revoluci".
VYVSTÁVÁ VŠAK OTÁZKA,
jak se zachovat vůči čínským sportovcům, kteří mají v budoucnosti přijet na
oplátku do USA. V mnoha amerických
městech (ba i v některých jiných, např.
Londýně) je zvykem, že u příležitosti zájezdů* sovětských umělců (třeba baletu)
členové Svazu přátel porobených národů
a podobně zaměřených organizací pořá-
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dají protestní manifestace před budovou
nebo i v budově, kde se koná představení.
S ohledem na mentalitu Číňanů
by v případě jejich vystoupení na Západě nebylo vhodné demonstrovat proti
jejich přítomnosti jako takové, nýbrž
pouze proti jejich režimu. Dát prostě
najevo, že " i americký lid miluje lid čínský", ale odsuzuje krvavou, agresivní a
otrokářskou politiku jeho vlády i jejích
"běžících psů" v jihovýchoní Asii stejně
jako v Americe.
AGNEW MĚL PRAVDU
Zájezd amerických sportovců do Číny
poskytl obyvatelům U S A i další příležitost k posouzení, zda Agnewova kritika zdejších televizních společností,
obzvláště CBS, byla opodstatněná. Mezi
účastníky výpravy se vyskytovali stoupenci různých politických názorů a zmíněné společnosti si vybraly k vysílání
interviewy s těmi, kteří nejlépe vyhovovali jejich specifickým propagandistickým snahám. Nejprokomunistiétější
rozhovory přinesla CBS, relativně nejobjektivnější (ale zato dosti naivni)
ABC.
Jako podobné měřítko mohly posloužit i večerní televízní zprávy 1. května.
V ten den se v mnoha městech Spojených států konaly manifestační průvody
dvojího druhu a zaměření, zpravidla z
iniciativy organizací bývalých vojáků.
Na jedné straně demonstrovala levice s
prapory Viet Kongu, komunismu a a(Pokrač. na str. 3.)

hořký cocktail
VELKOOBCHOD SE SMRTÍ
Nehledě k mravnímu problému potratů je zřejmé, že se po legalisad staly
obrovským obchodem s výhledem na
trvalý vzrůst. J e zvláštní, že ti, kteří
protestují proti smrti ve válce, nejčastěji tleskají smrti v normálním životě. O těch, jež zemřeli za války, se
říká: byli to milovaní manželé, otcové
a synové. Těm, kteří zemřeli při potratu, je upírána sebemenší míra lásky.
Pro živé je snadnou záležitostí odepřít
život nenarozeným.
Takové jednání
však staví člověka do pozice, v níž
hraje úlohu Boha; a právě to by se
mohlo stát zdrojem největší lidské tragedie.
(Walter Trohan v redakčním
článku Chicago Tribune).
*

*j

*

AKCE ROSENTHAL
Dvojice newyorských členů Kongresu
za Demokratickou stranu — Benjamin
S. Rosenthal a Lester R. Wolff — se
vydala do Paříže k jednání na vlastní
pěst s oficielními zástupci Severního
Vietnamu. Jednání bez pověření a souhlasu presidenta, kongresu a senátu byla vedena v době, kdy ve Washingtonu
vypukly masové protiválečné demonstrace. Časová shoda obou nezodpovědných akcí nebyla jistě náhodná. Uvedení podnikavci slíbili zástupcům Hanoje úplné skončení války se strany
USA ke konci tohoto roku za jediné
podmínky — budou-li propuštěni všichni
američtí váleční zajatci.
Velezrada — to je jediné označení pro
jednání s nepřítelem v době války, pokud je vedeno bez vůle a bez pověření
vlastního národa a jeho zvolených oř?
gánů.
Bylo by zajímavé znát postoj Rosen thalových partajních kolegů v této provokativní a krajně nezodpovědné akci;
máme na mysli pány Hale Boggse,
Muskieho, McGoverna a ostatní úzkostlivé "obránce" zákonnosti, občanských
práv a svobod; všechny tyto vymoženosti jsou podle jejich absurdních teorií
ohrožovány organizací F B I a jejím šéfem E. Hooverem.
Tato země se dostala do nebezpečného
stadia, kdy si kdekdo dovolí ignorovat
veškeré stávající autority. — Edgar
Hoover j e pro takové živly nepříjemnou překážkou v uskutečňování jejich
podvratných cílů; jedině ták si lze vysvětlit bezuzdnou demagogickou kampaň vedenou proti jeho osobě.
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Črty —

Různé ¿právy
Sdružení čs. exulantů zaslalo dopis
presidentu Nixonovi ve kterém odsoudilo útočnou kampaň proti řediteli FBI
J. Edgar Hooverovi a zhodnotilo jeho
významnou práci pro bezpečnost U S A
právě dnes, kdy Komunistické podzemí
řízené z Moskvy a Pekingu usiluje o
vnitřní rozvrat. • Novým opatem Benediktinského opatství v Lisle, 111. byl
zvolen Tomáš J. Havlík. Bude uveden
do svého úřadu v úterý 1. června t.r.
ve 3. hod. odpol. v novém opatském
chrámu v Lisle. Dosavadní opat Daniel
Kučera podal resignaci, aby se mohl
věnovat řízení vzdělávacích učilišť opatství koleje a akademie. • Společný výbor českých a slovenských organisací v
Chicagu uspořádá opět počátkem června
t.r. zájezd k lidickému pomníku v Crest
Hill u Joliet. Podrobnosti budou oznámeny v denním tisku. • V den zdobení
hrobů, 30. května, položí delegace Sdružení květiny na hroby svých zesnulých
členů a na hrob býv. předsedy čs. vlády
Dr. Milana Hodži k uctění jejich památky. • Župní sokolský slet koná se
v neděli 13. června ve 2. hod. odpoledne
na stadionu Riverside-Brookfield vyšší
školy v Brookfield, 111. Sletu se zúčastní
členové všech jednot chicagské oblasti,
jakož i cvičenci ze St. Louis, Mo. a Milwaukee a Raci ne, Wisc. • Svaz 6s. sportovců v zahraničí pořádá svůj výroční
sjezd opět v Chicagu ve dnech 4. až 6.
září. • Jak sdělují kanadské Naše Hlasy
byl v Torontě spáchán atentát na jejich
redakčního spolupracovníka Petra Třebíčského. Byl střelen do levé ruky neznámým pachatelem, který vnikl do jeho bytu. • Kongres ČJs. nár. sdružení v
Kanadě konal se ve dnech 8. a 9. května
v Niagara Falls, Ont. • 22. Československý den a Sokolský slet koná se v
neděli 4. července v Torontě, Masaryktown. • Knihu "Pepa Maleéek vypravuje" sestavenou red. M. Tůmou vydal
Svaz čs. sportovců v zahraničí. Objednávky vyřizuje M. Neuman, 2071 Park
Rd. N.W., Washington D.C. 20010. • Dle
západoněmecké vlády čítá bilance Berlínské zdi 152 lidských životů od r. 1961
kdy byla vybudována. Většina obětí byla
zastřelena hlídkami východního Německa. • V Mnichově se vytvořilo nakladatelství CCC Books, které bude vydávat
české a slovenské knihy. Tvoří se nyní
Čtenářský klub při tomto nakladatelství.
Adresa je: OOC—Books, 8 Muenchen,
13, Arcistr. 41-IV. •
Ve Frankfurtu
konala se schůzka zástupců evropského
exilového tisku (Text 71, Okno dokořán,
České slovo a Frankfurtský kurýr). •
V Berwyn, 111. zemřel ve věku 79 let
Frant. Křišťan,
dlouholetý
předseda
Společenského klubu Amerických Čechoslováků, který v letech 1948 do 1955
vykonal velký kus podpůrné práce pro
čs. exulanty v uprchlických táborech v
Německu. Jménem přátel a spolupracovníků rozloučil se s ním Jar. Rabas.
• V minulých dnech jsme obdrželi zprávu, že ve Washington, D.C. zemřel před
časem bývalý čs. podnikatel Mir. Švestka. • Nečtěte na dluh — zašlete předplatné co nejdříve!

JARNÍ KONCERT LYRY

Chicagský mužský sbor L Ý K A , jenž
v minulém roce oslavil sto let své existence, zahájil letošním májovým vystoupením druhé století své umělecké
činnosti. Sbormistr F. J. Kubina, úctyhodný hudební nestor, řídí L Y R U již
téměř půl století. Pěvecký výkon sboru
je obdivuhodný vzhledem k vysokému
věkovému průměru členů. Bylo až jímavě dojemné, s jakým fortelem si stříbrovlasí junáci zapěli Rombergovy "Statečné muže" — pochod, který většina z
nich zpívala již v době mladické svěžesti.
Program sboru byl zpestřen
účastí sólistů — půvabné sopranistky
Consuelo Lopez-Šroubkové a tenora F.
Červeného.
V souvislosti s činností L Y R Y se vnucuje otázka: Jak dlouho lze pokračovat v této ušlechtilé vlastenecké práci,
udržující při životě vědomí národní pří-

(pokrač.)
narchismu proti válce ve Vietnamu, proti americkému demokratickému a právnímu systému atp.; na druhé straně pochodovali loyální občané pod vlajkami
U S A s účelem právě opačným. S výjimkou Washingtonu a San Francisca převyšoval počet zúčastněných loyalistů
všude mnohonásobně počet státoborců.
A přece celoamerické televízní sítě přinášely obrázky právě pouze z Washingtonu a San Francisca a vůbec se nezmínily o tom, že mnohem více lidí po
celých Spojených státech manifestovalo
v téže době své vlastenectví, oddanost
americkému politickému zřízení a podporu demokraticky zvolené vládě. A miliony dalších lidí se o pořádání těchto
průvodů vůbec nedozvědělo, předem ani
potom.
ÚČEL K L A M N É H O
ZPRAVODAJSTVÍ
Pokud zde nejde o náhlou epidemii
akutní reportérské neschopnosti, je účel
a efekt tohoto jednostranného zpravodajství očividný:
Vzbudit u občanů,
kteří se o průvodech loyalistů nedozvěděli z jiných pramenů, klamný dojem,
že americký systém, režim a politika už
dnes nestojí nikomu ani za pochodování;
takže budoucnost náleží levicovým akti-

vistům a kdo nechce být považován za
beznadějného hlupáka a zpátečníka, a ť
se s tím raději smíří.
Pouze lokální televizní zprávy přinášely obvykle záběry z obou manifestací.
Ale i zde bylo politické zaměření jednotlivých stanic patrné z toho, kterému
pochodu věnovaly větší pozornost, zda
uváděly u obou počet účastníků a jak
který komentovaly.
Televize ovšem není jediným sdělovacím prostředkem, jenž často usiluje o
jednostranné ovlivnění smýšlení obyvatelstva zkreslenými referáty. Např. na
březnovém kongresu
Společnosti
pro
slovanská studia ( A A A S S ) v Denveru
přednášel mj. bývalý americký velvyslanec v Moskvě Bohlen. Ve svém projevu
se zmínil i o teoretických možnostech
zmírnění světového napětí a zlepšení
vztahů mezi USA a SSSR, kdyby byly
splněny určité předpoklady. Hlavní coloradský deník Denver Post pak reprodukoval jeho řeč tak, že vynechal
všechna "kdyby", vykreslil ony možnosti jako už dávno existující a zřejmě
se snažil vyvolat dojem, že pouze nezodpovědná zatvrzelost americké zahraniční politiky dosud znemožňuje jejich
konkrétní uskutečnění. Kýžený efekt na
čtenáře je opět oividný: Všichni opravdoví znalci se shodují na tom, že Rusové
jsou laskaví beránci, toužící po míru
a přátelství, a jenom vláda USA se snaží udržovat mezinárodní napětí a stra-

SUĎME S ROZUMEM

Ing. B. Kobliha
Soudit a kritizovat je lidské. Ale už Co založil, co stvořil, zůstalo po šest
naši předkové si připamatovávali, že set let pýchou a hrdostí našich národů.
ve vlastním oku břevna nevidouce,
Vedeme-li naše city dále cestou rozspouštíme blesky nad mrvou v oku sou- umu, porovnáváme a posuzujeme sposeda.
lečensky závažné činy, které mají po
Změnilo se od těch dob něco?
celé generace hmotný i morální účinek
Zdá se, že ano. Lidstvo se přede- a jsou všestranně užitečné a prospěšné.
vším naučilo poněkud lépe užívat rozNevíme už dnes jakou přesnou poumu. Úroveň a hloubka citová se také dobu měla tvář Karlova, neznáme ani
malinko zkultivovala působením nábo- barvu jeho očí ani zvuk jeho hlasu.
ženství a poctivého umění; přesto se Ale to nejsou vlastnosti, které hledá
nám však naše emoce, naše vášně národ u vědců. Tak posuzujeme filmoa city někdy přece jen nezodpovědně vé hvězdy. Tam se můžeme na pár
pletou do našeho myšlení. Posuzování chvil dát okouzlit tváří, uspokojit se
nikdy nebudeme moci (ani chtít) od- dobrou režií. Život národa požaduje
stranit, i když se možná odsuzování bu- jen trvalé, účelné a prospěšné činy.
deme snažit vyhýbat. Jak však posuRoznítit oheň v dobře stavěné výhni
zovat ty, na kterých nám záleží, třeba
má
smysl jen když chceme ukout ocel.
proto, že se od nich chceme dát vést?
Nebude
kovářem, kdo na oheň zvrhne
Páv peřím, člověk rozumem se hoštoudev
splašků.
Přerýt zahradu může
nosí, dí přísloví. Úroveň rozumu tvobýt
prospěšná
práce,
ale nechat ji, aby
řila lidské dějiny. Odjakživa se lidé
do
ní
cizí
vítr
nasel
koukol,
to neudělá
dali vést poměrně rádi moudřejšími.
dobrý
hospodář.
A
tak
a
nejinak
muČasto však ti, kdo se zdáli být moudrými, byli jen chytří, mazaní, vychy- síme přerovnávat a utřiďovat své mytralí a často jen dokonalí herci. To pak šlení a emoce, když chceme zvážit ty,
na nichž nám záleží. Posuzovat lidi ponebývalo na zemi dobře.
dle
slov už dávno nestačí. Mudrlantů,
Když jsem žil ještě v Praze a když
mně bylo ze všeho co jsem kolem radilů a taškařů je na světě stále
viděl smutno, chodíval jsem na jedno dost a vytrvale budou chtít využívat
podivuhodně uklidňující místo: do hrob- důvěřivých lidí. Důvěra je ale závažná
ky českých králů ve Svatovítské kate- pocta a než ji dáme celou, musíme
drále.
Chvilku jsem tam postál a vážit a posoudit. Vážit a posoudit
díval se na kovový sarkofag, na jehož především podle činů a jejich důsledků.
V podobném zamyšlení můžeme jistě
čele byly vyryty koruna česká a římská
stát nad kteroukoliv dobou našich děa pod nimi prosté jméno Karel IV.
Každému Čechoslováku jsou ta mí- jin, a musíme-li se ještě snad zabýsta drahá a známá a všichni máme vat postavami těch šesti či sedmi měpodobný, proud myšlenek, když pak síců roku 1968, pak i zde bude účelné
vystupujeme ven dó zlatem zalité ka- zvážíme-li činy a ještě vícé jejich důtedrály. A pak dále když s pýchou sledky.
Přinesl-li výstřel do okna generála
hladíme očima kamennou pohádku
Prahy pod hradem. Stopy geniálního Windischgrátze v roce 1848 kanonádu
mozku panovníka se vtiskly do tváře nejen na celé Nové Město, ale i ponašeho města a do duše našeho státu. hromu na všechno to, co se dlouhá léta
s mravenčím úsilím připravovalo, je
opravdu třeba se zamyslet co na tom
slušnosti a původu, bez nezbytného doplnění sboru mladšími členy, bez obro"rozvášnění" bylo dobrého. Vyneslazení mladou krví?
Kdo v budoucnu
li "politika" roku 1968 zásah bleskem
nahradí sbormistra Kubinu — vlastevšemu co už dlouhá léta předtím raneckého muzikanta z rodu těch, k nimž
šilo na hlubokých koříncích, musíme i
patřil regenschori Havránek z F. L.
tu svědomitě vážit. A přijímat s citliVěka?
vým
kriticismem ty, kteří se ještě dnes
. Další existence L Y R Y je závislá na
vzájemně oslavují hrdinskými eposy z
Úobřá vůli a obětavosti, příslušníků naší
onoho období; navzájem
tléskají a
míácřŠt .generace*; jedině oni mohou přidokonce si nasazují vavříny národních
spět k záchraně hodnoty s tak dlouhou
vůdců.
a bohatou tradicí.
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šit lidi bubákem nebezpečí údajného komunistického imperialismu.
VÝVOJ DO L E V A JE F I K C Í
Není tedy radno věřit všemu, co čteme o projevech a názorech různých poditiků, diplomatů a jiných odborníků.
Nejsou všichni tak zlí, zaslepení či hloupí, jak se někdy jevi na stránkách tisku.
Jejich skutečná stanoviska jsou často
podstatně odlišná od obrazu, jaký o nich
podávají některé sdělovací prostředky
za účelem demoralizování či matení veřejnosti a vzbuzení dojmu, že kdo náhodou ještě nesouhlasí s vývojem doleva, je dnes už pouze osamocený hlupák, který zaspal dobu a navíc ještě
třeba i ohrožuje světový mír.
Je ovšem nutno uznat, že aspoň v některých odvětvích veřejného života vývoj opravdu doleva pokročil i v USA.
Tak např. tento měsíc došlo k de facto
zestátnění značné části amerického železničního systému, aniž si většina lidí
uvědomila, oč doopravdy jde.
Již několik let je osobní doprava na
četných vlakových linkách pasivní. Ale
železniční společnosti, b y ť i nerady, ji
pořád ještě udržovaly a financovaly její
ztrátovost z vlastních výdělků na jiných
úsecích. Nyní ji převzala státem ustavená organizace Amtrek, subvencovaná
z veřejných prostředků, a většinu neprosperujících linek ihned zrušila. Výsledek je tentýž jako při téměř všsch
znárodňovacích akcích:
Občané mají
mnohem omezenější vlakovou službu
nežli doposud a musí za ni platit více
než doposud, nyní dokonce i když třeba
sami vlakem nikdy nejezdí.
Neboť i
kde jízdné zůstalo prozatím nezvýšeno,
na provozní ztráty, které dříve hradila
soukromá spolenost z vlastních prostředků, musí teď přispívat všichni občané
svými daněmi anebo snížením hodnoty
svých peněz v důsledku zvýšení státního
dluhu. Skutečně znamenitý "pokrok" ve
směru "sociální spravedlnosti".
E.L.

HUMOR S CHUTÍ PELYŇKU
Dopisovatelka listu Chicago Sun-Times,
Flora I>ewis, věnovala, jeden ze svých
článků černému humoru, s nímž lidé v
dnešním okupovaném
Československu
žertují o vlastním neradostném osudu.
Měla pocit, že v Praze i jinde se na ni
odevšud usmívala čtverácká tvář dobrého vojáka Švejka. Esence švejkovské filosofie shrnuitá do základní poučky
" T O CHCE K L I D " se stala nepochybně
daleko nejpopulárnější u národa, jemuž
se po téměř celé čtvrtstoletí servíruje
moudrost 'Marxova vědeckého socialismu.
Lidé vtipkují na účet nudných, šedivých televizních programů. "Vždyť mi
už vlastně máme barevnou televizi", říkají: "černobílou s rudým programem."
"V rozhlase existují tři druhy zpráv:
pravdivé, pravděpodobné a nepravdivé.
Do prvé kategorie patří časové znamení, do druhé zprávy o počasí. Všechno
ostatní je zahrnuto v té třetí". Samozřejmě, že policie není ušetřena zlomyslných vtipů. Dříve prý chodili na obchůzky ve dvou:
jeden co uměl číst
a druhý co uměl psát. Teď má každá
patrola tři členy: jednoho, který píše,
jednoho, který čte a třetího, který ty
dva intelektuály hlídá.
Lidé se chodí bavit do bingrafů, kde
až dosud převládají filmy západní produkce. Oficielní místa mají značné potíže-s programy divadel. Cenzura byla
nucena upravit Shakespearova "Jindřicha V.", s ohledem na reakce publika
vztahující se k narážkám na tyranii;
obecenstvo doslova bouřilo při scéně,
kde anglický král říká: "Miluji Francii
tak vroucně, že budu pevně držet každou
píď její země, již teď vlastním." Nemenší potíže mají partajní odborníci na
kulturu s "Matkou Kuráží" — hrou komunistického klasika Bertolda Brechta.
Pokud jde o problémy "konsumní společnosti" na Západě, vyplývající z totálního nasycení, jsou lidem v Československu jaksi cizí. Výstižným dokladem
je výrok pražské ženy, jímž Flora Lewis
?vou reportáž uzavírá: "Vím o frustracích lidí na. Západě, ale takové my zde
necítíme; my je dokonce nechápeme.
My zde rozhodně netrpíme nouzí o nesplněná přání."
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IRVING LAYTON
M a m u t i

Irving Layton
Cože, komunisté ještě existují?
Ach ano
huňatí potomci
ledové doby
třicátých let
Mamuti
s ulámanými kly
A ť si bloudí
po amerických
a evropských pláních
V Rusku
tento druh zvířat
už dávno
a beze stop
zmizel
a nezbylo po něm nic
než holá lebka
okázale vystavená
v skleněném mausoleu

ZE SVÍTÁ
Americký dolar ztratil v evropských
zemích na své směnné hodnotě, zejména
vůči německé marce. Důsledky? Německé exportní zboží stane se pro americké
zákazníky dražší, američtí turisté po
Evropě obdrží za své dolary menší protislužby. q Hnutí "Černých pantherů"
se rozštěpilo ve dvě frakce, které se
nyní vzájemně potírají, prý ideologicky.
Jednu vede H. P. Newton z Kalifornie,
druhou řídí z exilu v Alžíru E. Cleaver,
uprchlík před amer. spravedlností. • N a
Haiti zemřel tamní
černý
diktátor
Francois Duvalier. Ještě před smrtí ustanovil za svého nástupce svého 19letého syna Jean Claude-a, který nyní
dovolil, aby se z exilu vrátili oponenti
jeho režimu pokud nejsou komunisty. •
Chilská odbočka jihoamerického "Hnutí
na obranu Tradice, Rodiny a Majetku"
konstatuje ve svém bulletinu, že přestože Chile je z 89% katolickou zemí a
církev tam má neobyčejný vliv na obyvatelstvo, tamní kněží otevřeně podporují komunism nebo marxistické kandidáty (což umožnilo vítězství presidenta
Allendeho) a vnášejí zmatek do protikomunistického smýšlení lidu. • Papež
Pavel V I . vydal apoštolský list, v němž
se praví, že křesťané se dnes ocitají
pod silným vlivem socialistických proudů, aniž si uvědomují, že tyto jsou inspirovány namnoze ideologií, která je
nepřátelská jejich Víře.
Varoval před
nebezpečím
akceptovat
marxistickou
strategii třídního boje a ignorovat typ
totalitní a násilné vlády, ke které tento
proces nutně vede. • Americký senát
projednává návrh senátora Mansfielda,
dle něhož by se měla US posádka v
Evropě, čítající v přítomné době na 300.000 mužů, snížit na polovinu. •
Nejoddanější gauleiter Moskvy v Evropě,
gen. tajemník komunistické strany Východního Německa, Walter Ulbricht, odstoupil ze své funkce.
Zanechává za
sebou notoricky pověstný pomník své
"státnické velikosti" — známou berlínskou Zeď hanby. • U.S. státní tajemník W . P. Rogers dlel na návštěvě v
Egyptě, kde měl rozhovory s ministrem
zahraničí a presidentem Sadatem. Poté
navštívil Jeruzalém k rozpravám s představiteli Izraele. Jedná se o znovuotevření Suezského průplavu, odsun izraelských jednotek z okupovaného území
a o konečný rozhodný krok k vyřešení
krise na Středním Východě.
•
Na
Kennedyově Mysu na Floridě se připravují k odpálení druhého meziplanetárního vehiklu určeného k průzkumu
planety Mars.
Předcházející pokus z
počátku tohoto měsíce zklamal selháním rakety Cent aur. Nezdar připravil
tak projekt "Mariner" o 77 milionů dolarů.

Jan Svidřík
Irving Layton patří mezi nej lepší kanadské básníky dnešní doby. Narodil se
roku 1912 v montrealské židovské rodině, v níž prakticky založená a podnikavá
matka dominovala nad otcem-snílkem,
zcela oddaným knihám a náboženským
meditacím. A č v dobách svého zrání
stál Layton pod vlivem kavárenské bohémy, léčící své komplexy méněcennosti
jedovatými slinami G. B. Shawa a drtí
z komůrek levicových červotočů, opustil
později všechny tyto falešné idoly a
rychle vystřízlivěl.
Vystudoval zemědělství, ekonomii a politické vědy na
McGillově universitě v Montrealu, zvolil
si pedagogickou kariéru a po dalších 25
let pracoval s nesmírnou pílí a houževnatostí jako středoškolský profesor a
lektor v různých kulturních organisacích. Přes toto zaneprázdnění vydal 22
básnických sbírek a roku 1969 se habilitoval jako profesor angličtiny na
universitě v Yorku.
Vědecká a pedagogická činnost vedla
Laytona ke snaze vyjadřovat se co nejsrozumitelněji. Na rozdíl od mnoha jiných moderních básníků, kteří proměnili své dílo v záhadný rébus, do jehož
tajů laik jen stěží pronikne, aniž by
prostudoval pár tlustých učebnic dějin
literatury, psychoanalysy a psychiatrie,
a o jehož správný výklad kritikové
později svádějí zuřivé boje, vyniká Layton jednoduchou, stručnou, jasnou a
přesnou dikcí, nevyhýbá se hovorové
řeči a užívá převážně volného verše. Po
této formální stránce podobá se z našich
básníků nejvíc Maeharovi.
Jako vědec a pedagog dával se Layton vždycky unášet spíš rozumem než
citem a na rozdíl od mnoha moderních
autorů, kteří si osobují roli politických
vůdců bez odborné průpravy, přímo studoval ekonomii a politické vědy. Nepřekvapí nás proto, že se ve svých básních i kritických studiích stal jedním z
nejnadšenějších obhájců svobody a myšlenkové nezávislosti a zapřísáhlým odpůrcem jakýchkoliv dogmatických doktrín a totalitních politických isystémů
od Hitlera až po velkého Maa. A nezůstalo jen při pouhých básních. I na
veřejnosti zaujal Layton výrazně proamerický a protikomunistický postoj a
k zděšení všech kanadských "pokrokářů" už několikrát vyjádřil svůj souhlas
s americkou pomocí Jižnímu Vietnamu.
Touto politickou angažovaností připomíná našeho K . Čapka.
Ruku v ruce s liberalismem vleče se
Laytonovým dílem jako červená nit i
jeho averse k levicovým intelektuálům.
Způsob, jímž demaskuje jejich tupost,
mělkost a skryté sobectví, překvapuje
svou jednoduchostí i krajně účinným
dopadem, a hrdé, sebevědomé já, vyznívající z těchto básní, já, které chce jít
"backward through time, through madness, to redeem power", nám opět nejednou připomene našeho Machara z dob
jeho slavných bojů proti rakouskému
kléru. Bystrý pozorovatel však nemůže
nevidět, že tato bojovnost jen zastírá
citlivou lidskou duši, bolestně zraňovanou tím, že všude kolem sebe vidí jen
lakotu, sobectví a krutost, či tím, že
i básníci lhou.
S Macharem Laytona spojuje i láska
k životu a smyslům. "Anglosašští básníci mají pouze akademické porozumění
pro obrazotvornost a vášeň. Sensualismus je pro ně neznámou oblastí", říká
v jedné své kritické studii. Ale přesto
se na pouhý sensualismus nikdy neomezuje.
Kdesi v hloubi jeho veršů se
vždycky skrývá morální, didaktické jádro, obvykle tak dobře zamaskované,
aby v čtenáři, který je najde, vzbudilo
dojem, že je objevil sám. Např. jednu
ze svých milostných básní končí slovy:
"When all is destroyed and undone I
háve nothing less than a life to give
you."
Avšak daleko nejpozoruhodnější je
Laytonova jasnozřivost, s níž strhává
s věcí falešné pozlátko. Layton správně
vystihl, že pacifismus je velmi často založen na licoměrné přetvářce. "Co vám
dosud neřekli prolhaní básníci", píše, " j e

Květen 1971

toto: Není na světě sladšího zvuku pro
lidské ucho než rána palicí, která dopadla na lidskou lebku a roztříštila ji
na kousky jak kokosový ořech." Uvážíme-li, kolik válek už vyvolaly mocnosti, které předtím dojemně mluvily
o míru, nezbývá, než dát mu za pravdu.
V básni "Příchod Mesiášův" vyslovil dále Layton názor, že nám všem byla dána
do vínku krutost a že člověk bude vykoupen teprve když vybije své sadistické pudy ve vraždění a válkách. Tento
obraz jistě není příliš vábný, ale a ť
už se nám líbí nebo ne, zdá se být mnohem realističtější než pacifické blouznění Bertranda Russella. V pověstné "Ódě
na konfederaci" neváhal Layton srovnat
kanadskou snahu o nezávislost (tj. o
nezávislost na U S A ) s připouštěním jalové krávy, která později při pohledu
do kaluže zjistí, že má stejně dlouhé
rohy jako předtím.
A právě tak, ač
sám Žid, nemilosrdně kritisuje různé
všeobecně známé nectnosti svých souvěrců, což mu dokonce svého času vyneslo obvinění z antisemitismu. Ani ženská emancipace
nezůstala
ušetřena.
"Propadáme zženštění i proletarisaci
současně", říká Layton. "Nastává neslavný věk masové ženy. Její vkus všude převládá — v umění, divadle, románech, obchodech, domech i nábytku —
a tento vkus je mlsný a triviální. Dionysius zemřel a jeho mrtvola se hemží
bílými červy analytiků a sociálních pracovnic."
Závěrem bych rád uvedl ještě jeden
z Laytonových výroků, dobře charakterisující úkol moderního umění: " N e j podstatnější součástí každého člověka
je peklo, které nosí v sobě, a jedině poesie může je přetvořit ve svobodu, lásku
a pochopení." A takto přetvořit peklo
v našem nitru znamená dovést nás až
tam, kde s dojetím řeknem: " I háve
nothing less than a life to give you."
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Mládež je jako dítě narozené v noci;
když spatří vycházet slunce, myslí, že
včerejšek vůbec neexistoval.
W . Somerset Maugham.
•
"Kalifornský guvernér Ronald Reagan
sarkasticky komentoval nadšení členů
amerického ping-pongového týmu za jejich návštěvy v Pekingu: Jejich obdiv
pro čínskou skromnost a disciplinu, kterou tam viděli by nepochybně v této
zemi ( U S A ) nazývali chudobou a útlakem".
Human Events, Washington.
*
"Průzkumem veřejného mínění mezi
mládeží ve věku 14-24 let, prováděným
v těchto dnech soukromou institucí z
pověření Konference o mládeži, (ustavené Bílým Domem) bylo zjištěno, že 56
procent mladých Američanů souhlasí s
Nixonovým plánem postupného vietnamizačního programu".
Z téhož pramene.

•
"Společnost, která se začne bát svých
vlastních dětí je slabošská. Ufňukanci,
rozpačitě lomivší rukama nad hlavou si
nevyslouží nic jiného, než násilnou rebelii, kterou svým chováním ještě podporují . . . Dnešní Amerika je unášena
směrem Platonovy klasické definice degenerující demokracie . . . demokracie,
která dovoluje luze, aby svým řvaním
ovlivňovala záležitosti vlády."
Vicepresident
*

Spiro Agnew.

"Kampaň, která byla rozpoutána k odstranění Vicepresidenta Agnew je právě
tak zlomyslná, nákladná, bezohledná a
nečestná jako byly kdysi ony útoky,
které zlomily někdejšího senátora J. McCarthyho,
dohnavší
ho k předčasné
smrti. T ý ž gang se nyní vrhl i na amerického patriota J. Edgara Hoovera."
The Cross and the Flag»
Kalifornie.

•

JAN BENEŠ: THE BUND MIRROR
V těchto dnecjí přichází na americký
trh nová kniha češkého autora Jana
Beneše — pod anglickým názvem "The
Rlind Mirror". * n í^ : > róMánu "Second
Breath", jehož
aútošr ^zasadil do
prostředí pracovflthoí rfc&fcora^ padesátých
let, Beneš se v r a c í š fdrmě-povídky —
žánru, jenž jecmurlOTaěle§ky^f^jvlastnější. Jde o sbírku osmnácti povídek
rozdělených zhruba do dvou skupin. Tematem prvních deseti příběhů jsou převážně palčivé problémy mladých lidí z
oblasti sexuelních zkušeností, respektive
— nezkušenosti. Zbývající povídky jsou
laděny ve vážnější, místy chmurné tónině. Dýchá z nich autorova vlastní životní zkušenost načerpaná za pobytu v
komunistických pracovních táborech.
Benešovy prózy jsou přitažlivé svou
realitou a fabulační věrohodností; jejich
základem jsou většinou skutečné příběhy a události umocněné nesmírně bohatou imaginační schopností autora. PřiČteme-li Benešovy osobité výrazové prostředky — namnoze hovorový jazyk, v
němž není nej menší stopy po nějaké
pruderii nebo ostýchavosti — pak je
konečným výsledkem přitažlivá a živá
četba. Čtenáři, kteří si přiblížili Beneše
jako autora z četby předchozích třech
knih povídek v češtině — "Do vrabců
jako když střelí", "Situace" a "Disproporce" — nebudou určitě zklamáni jeho
novou knihou. Američtí odborní kritikové hodnotí uvedenou sbírku povídek
stejně příznivě jako
předtím
román
"Second Breath."
Vyšlo u Grossmáň
Publishers, Inc. 125 A East 19th Street,
New York 3, N e w York.
PAT.

"Rodina jednoho komunistického pohlavára si chtěla v y j e t na letní byt a
žádala určitý komfort
Proto dala do
novin insérât. Chtěli vodu na koupání,
les v blízkosti, samostatný pokoj a kloset někde blízko. T o se ví, do inserátu
napsali diskrétně: Jak daleko je k . . .?
N a jedné samotě si insérât přečetli a
zjistili, že by všechno měli, vodu, les
i pěkný samostatný pokoj. Ale co má
být to " k . . ."? Šli se zeptat tajemníka místního národního výboru, jenže
ten nikdy chytrostí zrovna nevynikal,
a tak se obrátili raději na pana faráře.
Ten se chvíli také rozmýšlel, ale pak
povídal: " T o bude zřejmě nějaká zbožná
rodina a ptá se, jak daleko je kostel."
A tak Pražáci po čase dostali odpověď
na svůj insérât: "Máme pro vás velikou seknici, dvě postele, sporák s pecí,
voda a les v místě. K . . . je od nás
vzdálen pouhé dvě hodiny.
Ve všední
den můžete chodit na malou a v neděli
na velkou. P ř i velké hrají varhany."
Z čas. "Bič", Francie.
•
"Která paní, od 63-68 let, rozená ve
znamení kozoroha neb panny, znalá češtiny a němčiny (není podmínkou) a
mající zájem o rodinný život a toulky
v čarokrásném kraji nedaleko čs. hranic,
chce se seznámit s pensistou — nechť
urychleně napíše pod zn. "Svůj k svému".
Z inserátů v
Národní Politice, Mnichov.
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