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Slovo vydavatele
Byli dva sourozenci. Jako každí sourozenci se meli obcas rádi, možná spíš proto, že jim to tvrdili rodice. Taky se obcas prali, zvlášt proto,
že spali spolu v jedné ložnici. To, co mel jeden, druhý chtel taky, ale jak to dostal, prestalo se mu to líbit.
Pres to spolecné prání (a výprasky) oba vyrostli do krásy. Každý byl svérázný a plný sebejistoty.
Jeden den prišel domu tatínek a oznámil rodine, že bude zmena. Nereknu vám presne jaká, ani zda bylo nutné okamžite rozhodnout, co
s tím. Bylo jasné, že pro rodinu nastala krize. A tak, krátce po tom, v ložnici jedna postel zustala prázdná.
Presýpací hodiny zacaly téct. Po case bylo slýchat plác na rodinném hrobe a vyskytla se dve další jména, zatím co v jiném koutku sveta
zaznel zurivý krik novorozence. A presýpací hodiny tekly pravidelne dál. Jara se promenila v léta, roky v dekády. A pak, z niceho nic, jednoho podzimního podvecera se ozvalo klepání na dvere. Bratr vstal a zpomaleným krokem šel otevrít. A opet, po dlouhém case, stáli jeden
pred druhým, dva bratri, potichu, pred klesajícím sluncem, které vysílalo poslední paprsky nad Prahou.
Vaše predstava o tom, co se stalo (nemluve o tom, jaká osoba ci moc vlastne otocila hodiny, který bratr vlastne odešel a na kterých dverích znelo zaklepánO, je predznamenáním tohoto císla. Je to neco, co se nás všech týká, už proto, že tento casopis je vydáván clovekem,
který se narodil v exilu.
Martin Jan 5tránský

Jednoho dne

Exil, emigrace, krajané

Jednoho dne mel clovek všeho po krk. Pak jednoho dalšího dne vstal ráno naposled ze své postele. Naposled uvaril ranní kávu, naposled kousl do nakyslého ceského
chleba a naposled umyl doma nádobí. To je takový atavismus prý. Jako když peclivá
starenka pred smrtí naposled vysmejcí byt, aby ji "potom" sousedky nepomluvily. áš
clovek odešel za hranice s presvedcením, že odchází navždy a nenávratne. Odcházel
vyzbrojen filozofií, že ješte nikdy nebylo, aby jaksi nebylo, a že být muže jedine lépe
a radostneji. Tam kdesi. Nekdy. Když se o to priciní.
A z cloveka byl emigrant ci exulant. Jak jsme však vznikali my domácí, kterí jsme
do domácího chleba nikdy naposled nekousli? Protože emigrace je nekolik posledních
desetiletí prirozeným stavem ducha ceského casoprostoru, nenašli bychom patrne jediného dospelého Cecha, který by nekdy s myšlenkou odchodu za hranice nekoketoval.
Vetšinavšak zvážila všechna pro a všechna proti a zjistila, že je to zde sice blbé, avšak
snesitelné, a zakopala se na linii víkendových chat a chalup a cekala. Menšina, tvorená "chlapci a devcaty, co spolu mluvili", zase vycházela z pocitu, že ona je tu konec
koncu doma a nikdo ji nemá co vyhánet. Že je to zde sice blbé, avšak za tech pár
facek že to stojí. Vyzbrojila se filozofií, že ješte nikdy nebylo, aby jaksi nebylo, a že
být muže jedine lépe a radostneji. Tady doma. Nekdy. Když se o to priciní.
Za hranice zrejme odcházeli ti energictejší, ti s vetší schopností riskovat. Doma
zustávala chalupárská vetšina s vetší schopností prežít a menšina, pozdeji zvaná disidentská. Všechny tri skupiny spojuje jedna základní pravda: nikdo nemusel udelat to,
co udelal. Nikdo nemusel odejít, nikdo nemusel zustávat. Nešlo-li o život, a posledních dvacet komunistických let o život nešlo, nešlo o nic. Jen o pohodlí telesné ci
duševní. Všichni volili cestu pro sebe nejschudnejší.
Když jsme se už všichni tri ve svých svetech zabydleli, padající berlínská zed nám
je rozvalila. A uvideli jsme se ve svetle pravdivejším, než by nám bylo milé.
Chalupárská vetšina uvidela svoje cerné svedomí v disidentech. Disidenti poznali vlastní nedostatecnost v konfrontaci s mocichtivými postrevolucnírni chalupári. Z exulantu
se v ocích chalupáru rázem stali obycejní emigranti, zatÚTIcoexil spatril svuj domov
nahatý a dost málo mytý. everme krásným poverám. Holá pravda bývá málokdy
základnou dobrých vztahu a vztahy mezi ceskými chalupári a ceskými emigranty
podle toho vypadají. Zvlášte když se mezi nimi zadrhl uzel majetkové zloby.
Po listopadu se v restitucích a privatizaci rozdávalo majetku za bilion korun.
Chalupári se svižne vykolíkovali svuj claim zákony o trvalém pobytu a o obcanství se

Už samotný vývoj souhrnného pojmenování
mnohatisícové skupiny tech, kdo opustili ceskou
(donedávna
ceskoslovenskou)
vlast, vyjadruje
nesnáze, které se vztahem k dotycným domácí
spolecnost mela a má. Ti, kterí odešli pred druhou svetovou válkou, bývali krajany. Ti, kterí
odešli v dobách komunistické vlády, byli tehdejšími úrady oznacováni jako emigranti. Pár mesícu po sametovém listopadu se všichni stali exulanty. Duraz na zmenu pojmenování je vzhledem k moderním dejinám zeme hodnototvorný:
exil je vyhnanství, emigrace pouhý odchod.
Jenže: každé souhrnné oznacení nehierarchizované množiny je nepresné a nevýstižné. Lidé
odcházeli
z každé zeme a v každé dobe
v devatenáctém století tak
z mnoha duvodu.
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I

pricházeli do Ameriky lidé z duvodu nejen hospodárských, avšak i politických a stejne tak se
v uteceneckých táborech objevovali v sedmdesátých ci osmdesátých
letech lidé motivovaní
k žádosti o azyl ledajak, steží však politicky.
(Vzpomínám, jak mi bratr, který tehdy odešel do
Rakouska, v jednom z prvních dopisu s ponekud horkou
ironií napsal,
že v odbocce
uteceneckého
tábora, v níž cekal na udelení
azylu, je na procenta podstatne víc komunistu
než v ústavu, v nemž v Praze pracoval.)
Z této zeme tkrátka odcházeli lidé dobrí,
lepší i méne dobrí, proste všelijací, stejne jako
v ní všelijací žili. Nekterí ji dokonce
proslavili
mnohem víc, než by se jim to povedlo doma,
a nekterí zase zustávali pro ty doma symbolem
svobody, nadeje, kultury. Mnozí z nich byli
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zjevným úmyslem nikoho k zázracné bonanze nepustit, anebo pustit jen výjimecne.
Tím a teprve tím se z exulantú stali emigranti, což je ovšem pravdivejší pojmenování
pro motivy odchodu drtivé cásti našich nekdejších spoluobcanu za hranice po roce
1969. Emigrace ekonomická vysoce prevyšuje exil politický. Obe strany dnes tahají
z l1lkávu falešná esa. Naprostá vetšina militantních chalupáru objevila svoje totalitní
utrpení až po listopadu, emigrantský stesk po domove se zmenil ve vresk po majetku.
Dalo se tomu zabránit velice snadno. To by ovšem ve federálním a pozdeji ceském
parlamentu nesmela zvítezit svatá sobeckost, více než ochotne akceptovaná známou
mlcící vetšinou. Mlcela a mlcí ráda, však nemlcí zadarmo, vždyt i jí cosi z onoho bilionu káplo. Bycha spravedlnosti už dohonit nelze. Restituce nemely být bud vúbec
žádné, nebo pokud možno úplné. Zmírnení nekterých majetkových krivd je poklytecká berlicka. A k privatizaci meli mít prístup všichni, kdo byli ceskoslovenskými obcany
kdykoliv po únolU 1948. Zvláštní kapitolu napsali postrevolucní chalupári i o volebním právu držitelu dvojího obcanstvÍ. Omezit jeho uplatnení na vlastní území republiky znamená vyloucit vetšinu krajanu s ceským obcanstvím z voleb. Ceská, velice ceská
kapitola.
Jsme jedné krve, ty i já. To není citát, to je pravda. Pravda až moc pravdoucÍ. I krajané totiž ovládají modlitbu za chcípnutí sousedovy kozy, nemají-li oni dostat žádnou.
Zádná proceská lobby, nedostane-li se také jim restitucní kozy! (Otázka, která musí být
vyslovena: není to z nouze ctnost? Jsou vubec posrpnoví emigranti schopni nejakou
lobby vytvorit?) Oni do nás provázkem bez zvírete, my do nich pomluvami. V krajanském tisku, na verejnosti, kdekoliv!
Co by nás melo napadat pri vyslovení slov exil a domov) Snad neco o harmonii,
vzájemné úcte a pomoci. Zelený strome života! Ceský postrevolucní chalupár si pri
slovu exulant vybaví chamtivce zazobaného, ceský exulant si pri vyslovení slova
domov nutne vybaví chamtivce pritroublého. Možné výjimky potvrzují pravidlo. Nic
víc.
Vytratila se nám tretí skupina. Skupina tvorená lidmi, pro které je stav vlastní mysli
duležitejší, než stav jejich kont. Disidenti tehdy a disidenti už zase. Byli obtížní tehdy
a zacínají být na obtíž dnes. Odmítají prísahat na jedinou zjevenou pravdu, odmítají
verit, že to, co hreje, není slunce, nýbrž rozpálené zlaté tele. Dovedou rozlišovat mezi
exilem a emigrací, protože nezaponmeli na pomo, exilem jim poskytovanou. Zajímají
dnes ješte nekoho? Meli by zajímat. Exil. Potrebovali se navzájem, potrebují se
a budou se potrebovat tak dlouho, jak dlouho se budou ceští chalupári hádat s ceskými emigranty. Dost dlouho tedy.
Jirí Hanák
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vyhnáni, ne všichni však byli vyhnanci. S výjimkou státních a fízlovských struktur však v minulém režimu témer všichni požívali doma respektu, daného jejich rozhodnutím odejít.
Sametový listopad však tem, kdo odešli, dal
krome nového a tento respekt stvrzujícího názvu
exil i nový a paradoxne
rozporu plný obsah:
exulanti se stali i potenciálními souperi v souteži o odstátnované vlastnictvÍ. Co víc, exil náble
získal novou a opet paradoxní roli na domácí
politické scéne: s postojem k nemu se dalo
manipulovat. V programu restitucí byl v rámci
politické hry dokonce populisticky hozen pres
palubu.
Exilu bylo náhle i co vycítat: nedokázal prece
díky vnitrním rozporúm v nejmocnejších zemích
vytvorit dostatecne vlivné zájmové skupiny, které
by prosazovaly ceskou (dríve ceskoslovenskou)
vec. Kouknete na Poláky a Madary, psalo se
a ríkalo. (Neco na tom bylo: ti kdo odešli po
osmactyricátém, se težko shodovali s osmašedesátníky a ješte novejšími. Nemohlo tomu však být
jinak. Ceské národní povedomí proste bylo, je
a bude ve srovnání s našimi severními i jižními
sousedy mnohem vágnejší.)
Nicméne je pet let po sametovém listopadu
a exil, zdá se, dostává opet nový obsah: stává se
víc než co jiného tématem historickým, až na
nekolik výjimek politickou i kulturní soucasnost
príliš neovlivnuje. Zní to možná cynicky, ale
doufám, že je jen otázkou casu, kdy se stane
skutecnou historií. Nebot, Bertold Brecht necht
promine parafrázi, štastná ta zeme, z níž se
neodchází do exilu, ale jen do emigrace.
Jarosla v Veis
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Dopisy ctenáru
/Prostituce ceského národa/
Dr. O. A. Horna, Bethesda,

MD, USA

Chtel bych jen pár slovy komentovat
úvahy pana M. Ignotuse. Ponekud precenuje devizový prínos silnice E 55 k ceskému
financnímu hospodárství.
Stabilita ceské
koruny a malá nezamestnanost má asi jiný méne erotický - duvod. Denne prechází
hranice do Nemecka a do Rakouska tisíce
lidí, vetšinou remeslníku, kterí pracují
stavebnictví, opravárství atd. Prirozene
v éR z toho neplatí dane a v SR
v Rakousku zamestnavatel
nemusí za

ve
že
ci
ne

platit vysoké tzv. sociální príspevky. Tedy
ekonomicky výhodné pro obe strany. Jak
veliký vliv na pevnost koruny tento prumysl asi má, je videt z toho, že "kurs" Kc vuci
nemecké marce je v pohranicí mnohem
lepší (asi o 10 - 20 %) než ten oficiální.
Myslím, že tato skutecnost asi není tajemstvím, protože o tom ví každý poslanec ci
clen vlády, se kterým jsem mel zde možnost mluvit. Pro casopis je to ovšem méne
zajímavé téma.

Ludmila Kálalová, Písek
Jako dukaz zbabelosti našeho národa je
casto uvádeno, že bylo tak málo chartistu.
Autori techto úvah zrejme žijí v jiném svete.
Neumejí pochopit, že vetšina obcanu nemela vubec možnost si chartu precíst, natož ji
podepsat, zvlášte lidé žijící mimo Prahu.
V našem 30tisícovém meste byl jen jeden
chartista, který v té dobe pracoval v Praze.
Za sebe mohu ríci, že jsem Chartu 77 cetla
až po listopadu 1989.
Zcela se zapomíná, kolik odvahy a vytrvalosti museli projevit aktivní ochránci prírody (organizovaní i neorganizovaní), kterí
museli svádet boje s tupostí úradu. Nekdy
to bylo i nebezpecné, protože funkcionári
mohli udelat z ekologického problému problém politický (to jsem sama zažila). Už
pred casem jsem navrhovala,
aby Josef
Velek dostal státní vyznamenání in memoriam. Dnes už se na nej témer zapomnelo.
Už se ani neví, že v dobe gigantických
staveb socialismu bylo v plánu postavit pre-

hradu na Rejštejne. Tím by bylo zatopeno
údolí Vydry, jedno z nejkrásnejších
míst
naší krajiny. V této dobe hluboké totality se
našli odvážlivci, kterí se proti této prehrade
postavili a zabránili realizaci této stavby.
Jiste to bylo nebezpecné, mohli být oznaceni za neprátele
socialistické
výstavby.
Jména techto lidí se asi nikdy nedovíme,
kdoví, jestli jsou naživu.

/Nemoc, zdraví
a zdravotnictví/

a lékar - pojištovna (byt daná zákonem) by
mela být podstatne omezena a nahrazena v prvním prípade demokratickým zastoupením pojištencu ve správních radách pojištoven, v druhém profesními organizacemi
poskytovatelu.
Komora težko muže zcela
nahradit vedecké spolecnosti v jejich úloze
posuzování a zavádení nových lécebných
metod. Zde ovšem, jako v mnohém jiném,
chybí orientovaný partner na strane státní
správy. Ta by také mela být tím, kdo (kvalifikovane
a demokraticky)
rozhoduje
o cílech a postupech
zdravotní politiky,
resp. v naší situaci o cílech a postupech
transformace zdravotnictví. Pokud je do této
role nucena komora, vyvolává to zcela zbytecná obvinení z uzurpace moci, skupinových zájmu a podobne.

MUDr. Jaromír Jiránek, Praha 3
Patrím k tem mladším (je mi "teprve" 64
rokú), a tak o predchozí PRÍTOMNOSTi vím
jen z vyprávení svých rodicu a jejich vrstevníku. Práve proto jsem s netrpelivým
zájmem ocekával první císlo NOVÉ PRÍTOMNOSTI. Nebyl jsem nicím zklamán.
Naopak! Od výberu autoru, pres vysokou
úroven jejich príspevku, jazykovou cistotu,
až po grafickou
úpravu jde podle mne
o casopis zcela výjimecný, který podstatnou
merou zaplnuje dosavadní vakuum v casopisecké publicistice.
Za nejvýznamnejší však považuji skutecnost, že Váš casopis není názorove apodiktický, nerku-li dogmatický, a naopak vybízí
ctenáre k hlubokému zamyšlení nad otázkami a problémy soucasnosti. Patrne všichni
ctenári - a nepochybuji,
že jich bude
mnoho - ocení také skutecnost, že každé
císlo bude monotematické a bude tak nutit
ctenáre k soustredenému

zamyšlení.

MUDr. Petr Sucharda,
predseda SCL, Praha
K clánku "Jak uzdravit zdravotnictví"
si
dovolím nekolik pripomínek:
Jsem presvedcen,
že komora musí být
garantem správného
vztahu (odborného
i etického) mezi lékarem a pacientem, což
samozrejme implikuje i vztahy mezi lékari
navzájem.
K tomu však potrebuje
bud
povinné clenství, nebo disciplinární pravomoc nad všemi lékari. Naopak soucasná
role komory ve vztahu obcan - pojištovna

3

Vera Vceláková,

Praha 6

Se zájmem jsem si precetla
2. císlo
Vašeho casopisu - hlavne proto, že jsem
zdravotní sestra. Marne jsem však hledala
ctení o naší profesi. Sestry by jiste patricne
doplnily
názorové
spektrum
na naše
"nemocné" zdravotnictví. Ze svého pracovište i z vyprávení známých mám asi tyto
zkušenosti:
- Skutecný zájem o pacienta je zatím videt
velice vzácne.
- Vetšina personálu nemá potrebný vztah
k nemocným.
- Vázne komunikace
mezi zdravotníky
a pacienty.
- Informovanost pacientu je minimální.
- Zdravotnická etika nikomu nic neríká.
Zásluhou stávajícího financního ocenení
zdravotníku - sestry odcházejí mimo svuj
obor, nebo za valuty do zahranicí. Znacný
úbytek sester zhoršuje péci o pacienty
a také klade otázku - jakým personálem by
se obsadila uvažovaná, tzv. "ošetrovatelská
lužka"? Další cást viny nesou mnozí prednostové oddelení, kterí ve své funkci nejsou
dostatecne duslední jak v kontrole, tak i ve
výchove podrízeného
personálu.
Leckde
tolerují nešvary (vc. alkoholu), které by ve
vyspelých státech vedly k okamžitému rozvázání pracovního pomeru.
Lékarum se z oboru nebude odcházet
lehce, ale sestry nacházejí snadno uplatnení
témer kdekoliv. Mám pocit, že se nad touto
smutnou skutecností a alarmující blízkou
budoucností nikdo nezamýšlí.

matické zkratky najdeme ale zase i smerem na východ: Jestli Ceská
republika okamžite nepresídlí všechny kazašské Cechy zpátky do jejich
historické vlasti, bude \'inna tím. že se brzy stanou obetí etnických cistek.

Náš prístup
k zahranicním

Lidé jsou všude ruzní
Domov, exil. kazašští Ceši, volynští Ceši - s kolektivními kategoriemi
se vždycky pohodlne zachází, ale mají jednu vadu: není to pravda. Mezi
Cechy v Kazachstánu jsem se setkal s mnoha krásnými, ryzími lidmi,
kterí skutecne touží odstehovat se do zeme, kterou sice neznají, ale
jejímž jazykem mluví od malicka se svými rodici a prarodici (kterí do
dalekých kazašských stepí zabloudili neuveritelnými cestami, vetšinou
pres Ukrajinu a Moldavsko). Jejich touha je v leccem trochu naivní, ale
tak silná, že jsou odhodlaní za sebou nechat dum, kde bydlí, zahradu,
pole, celý svuj život, na který jsou zvyklí, ve kterém umí chodit a ve kterém by nakonec asi našli dustojné místo i v nove se krystalizujících
pomerech po rozpadu SSSR.Nedockají se ráje, který jim vykreslili propagátori kolektivnmo presídlení, ale prece verím, že se v Cesku zabydlí
a sžijí, že je tu budou mít lidé rádi a budou si jich vážit. Videl jsem ale
i jiné, jejichž zájem dosáhnout a zúcastnit se nejaké státem od A až do
Z organizované jednorázové akce je evidentne motivován predevším
vidinou pohodlného získání neceho zadarmo. Když prijedou, rekne leckterý prostoreký soused: prijeli rusáci. Videl jsem také dost takových,
kterí se moc nikam stehovat nechtejí. A videl jsem, jak jinak, spousty
odstínu mezi tím vším.

krajanum
Teprve se ucíme pristupovat normálne k tomu, že neco
kolem dvou miliónu Cechu žije mimo hranice dnešní
Ceské republiky. Patrí to k tem vecem, o kterých pred
tím, než vypukla naše dnešní nová prítomnost, nebylo
vetšinou možné mluvit a uvažovat bez všelijakých
zábran.
Jaromír Plíšek
zakázané ovoce

Lidé jsou proste ruzní, v Kazachstánu, na Ukrajine, ve Švýcarsku,
v Americe, v Cesku a všude jinde. To samozrejme neznamená, že nemáme hledat na všech možných úrovních vzájemné vazby, možnosti spolupráce. pomoci a rešení konkrétních problému. Jde jen o to, že se pri
tom nemužeme orientovat na zjednodušene pohodlné formulace typu:
presídlit kazašské Cechy - ano ci ne, vztah domova a exilu je takový
a takový - cerná nebo bná apod., ale že musíme v každém jednotlivém
prípade hledat zpusoby a pravidla hlY primerené skutecné situaci.

Obligátní dotazníkové štourání do príbuzných v zahranicí a do legálnosti jejich pobytu v zahranicí dlouhodobe budilo v cloveku pocit cehosi
nedovoleného, ba nebezpecného. Trestný cin opuštení republiky.
Nádech zakázaného ovoce melo ovšem v sedmdesátých a osmdesátých
letech stýkat se i treba s Cechy v Rumunsku. Ti, stejne jako Ceši žijící na
Ukrajine a jinde na území tehdejšn10 sovetského impéria, se sice žádného opuštení republiky sami nedopustili, ale i tak narušovali šedou uniformitu spolecnosti, ve které jakákoli odlišnost od vetšiny byla zásadne
podezrelá. Když jsme koncem léta roku 1989 zacali chystat nejakou
organizovanejší spolupráci jednotlivc\\ kterí jezdili za Cechy do jižnnlO
Banátu, brali jsme to docela automaticky jako jakousi podzemní aktivitu.
Dnes to zní neuveritelne, ale bylo to skutecne tak.

Nekdo mírí do ceska
V prípade tech kazašských (ukrajinských, moldavských, rumunských,
bosenských a jiných) Cechu, kterí mají zájem prestehovat se do CR, šlo
napríklad v první rade o otevrení samotné možnosti získat zde povolení
k trvalému pobytu (s perspektivou získání státníllO obcanství) pro ty
z nich, kterí o to za podmínek stanovených platným zákonem individuálne požádají a kterí jednoznacne prokáží príslušnost k ceské krajanské
komunite v dotycné zemi. K tomu je treba jasných kritérií (narození
a pobyt v nekteré z obcí obývaných Cechy, znalost ceštiny aj.), která
mimo jiné vyloucí rizika zneužívání takové možnosti k ciste ekonomicky
motivované migraci. Jsem moc rád, že se ministerstva vnitra a zahranicí
na takových kritériích a zpusobu jejich uplatnování již shodla, k postupnému, prirozene, organicky a bez ruzných davových psychóz probmajícímu presídlování nekolika stovek nebo nejvýše tisícu uchazecu z krajanských komunit na východ a jil1ovýchod od nás už nestojí nic zásadního v ceste. Pri vyhledávání vhodného bydlení a pracovních priležitostí,
jejichž predchozí zajištení je pro jednotlivé rodiny samozrejme základní
podmínkou povolení trvalého pobytu, se krome samotných uchazecu
angažují také nekteré nevládní organizace a církve v CR. V prípade
Nadace Clovek v tísni, která zprostredkovává
príležitosti bydlení

Schematické zkratky zavádejí
Vnejší zábrany padly, ale než se všichni, tady i venku, zbavíme tech
vnitrních, bude asi ješte nejakou chvíli tlvat. Co mužeme delat pro to,
abychom tu chvíli zbytecne neprodlužovali? Zajímat se, zvykat si, být
otevrení a být infonnovaní. Domova exil - to mohou být dve strany téže
mince, která má nejakou hodnotu. Nebo to mohou být bloky, vzájemne
podezrívavé, neduverivé a opevnené ve svých pozicích. Smula je, že
práve tohle blokové, generalizující chápání je vždycky to nejjednodušší
a nejsvudnejší. Jednoduchá schémata jsou prece tak libozvucná: Všichni,
kdo emigrovali, šli jen za materiálními výhodami, za lepším ·živobytím.
zatímco my jsme si to tady pekne den za dnem odedreli, protrpeli. A ted
by tu chtel kdekdo z venku delat machra. Nebo naopak: Kdo za neco
stál, musel pryc. Všichni, kdo v tom, zustali, jsou zbabelci a kolaboranti,
pokrivení, pokažení, nenapravitelní. My venku jsme bojovali za svobodu
staré vlasti a ona to ted nechce videt a ocenit. Podobné, neúnosne sche4
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a zamestnání pro Cechy z mimorádne vzdáleného Kazachstánu, se to již
deje dokonce i s financní podporou státu. Není ani uzavrena otázka prípadného rozšírení takové podpory na jiné prípady.

o opravy a vybavení ceských škol a kulturních center, opravy prístupových cest a zavádení telefonnillo spojení ceských obcí v hornatém jižním
Ban,íte a o zprístupnování zdravotní péce jejich obyvatelúm. Prípravu
jednotlivých projektú i poskytování a využívání príspevku ceské vlády
na jejich realizaci bude podrobne sledovat ministerstvo zahranicních vecí
ve spolupráci s Nadací cT. Soubežne jsou vedena jednání s rumunskou
vládou o její výrazné spoluúcasti na financování techto projektu, zejména tech, které se týkají infrastruktury (prístupové cesty, telefonní spojenf). Lze doufat, že ceská vláda pomúže v budoucnosti podobným zpusobem i jiným kompaktním ceským komunitám, predevším v Cholvatsku,
kde je rovnež potreba oprav nekterých ceských škol a kulturních center,
poškozených v nekolika prípadech i válkou. S tímto druhem pomoci
krajanúm v zahranicí pocítá ostatne i pripravovaná koncepce zahranicní
pomoci Ceské republiky. A bylo by samozrejme velmi dobré, kdyby se
do financování takovýchto projektu zapojovali prostrednictvím nevládních organizací i ceští dárci a sponzori doma i v zahranicí.

Nekdo zustává tam, kde je
Krome tech zahranicních Cechu, kterí hledají budoucnost pro sebe
a své deti v Ceské republice, je ovšem nesrovnatelne více tech, kterí
zustávají tam, kam je zanesly jejich životní osudy. Vetšina z nich pritom
stojí o udržování styku s Ceskem, ceským jazykem a ceskou kulturou.
V nektelých zemích (Chorvatsko, Rumunsko, Rakousko) existují školy
s vyucováním v ceštine, na rade dalších mist se ceština vyucuje alespon
jako nepovinný predmet. Pocet cesky psaných publikací a periodik rúzného rozsahu a úrovne, vydávaných krajany v zahranicí, se pohybuje ve
stovkách. V Austrálii, Americe, Chorvatsku, Rumunsku a možná i jinde
existují krajanská vysilání v rozhlase, cesky se také káže v nmoha kostelich a modlitebnách. Ceské spolky v zahranicí porádají nejruznejší výsta'vy, prednášky, festivaly a jiné podobné akce, cesky se zpívá a tancuje.
leckdy tak, jak jsme to u nás už dávno zapomneli.

Veškerá tato podpora je koncipována, koordinována a v rade prípadu
i prímo uskutecnována odborem krajanských a nevládních stykú ministerstva zahranicních vecí, který je s krajanskými spolky i jednotlivými
osobnostmi v pravidelném styku a zprostredkovává i nezbytný obousmerný lok informací.

Podpora z domova
Pro všechny tyto aktivity je nyní otevrena podpora ze strany CR ve
forme ucebnic, ucebních pomucek, knih, notového materiálu, nahrávek,
videokazet, filmu, pomoci pri vydávání publikací i poskytování prímých
financních príspevku na konkrétní projekty, predkládané krajanskými
spolky nebo nevládními organizacemi v CR, které s krajany spolupracují.
Zacíná se uplatnovat také systém výrazne zvýhodneného predplatného
ceských periodik. zamerený v PIVní fázi predevším na krajany v zemích
s nižší ekonomickou úrovní, pro než jsou plné ceny predplatného a poštovného zcela nedostupné. Vzhledem k soucasným cenám poštovného
do zahranicí bude zrejme opodstatnené napomáhat k zprístupnování
ceského tisku primerene i krajanum v zámorí, prinejmenším ceským
spolkum a redakcím. Krajanum je zdarma distribuován také casopis
Ceský dialog, zabývající se prevážne krajanskou tematikou. Cástky, vynakládané na tuto podporu z rozpoctu ministerstva zahranicních vecí, každorocne rostou, a v letošním roce zrejme dosáhnou (podle poctu a kvality predložených požadavku a projektu) témer 5 miliónu korun.

Ne všechno jde snadno
Samostatnou kapitolu tvorí nekteré otázky spojené s Cechy, kterí do
zahranicí odešli v posledních desetiletích, nmozí z nich nedobrovolne
jako politictí exulanti. Státní obcanství, restitucní možnosti, zúcastnovat
se voleb na ceských zastupitelských úradech v zahranicí nebo korespondencní metodou, vyplácení dúchodú a jiné podobné záležitosti v sobe
stále ješte skrývají zdroje ruzných nedorozumení, i když nekteré z nich
se již vyrešily (napríklad rozhodnutím ústavnmo soudu ve veci restitucO
a nekteré se nejspíše ješte vyreší. tady ale dvojnásob platí, že nepomuže používání žádných zjednodušujících zkratek a hesel, ale jedine klidné
a vecné jednání o konkrétních vecech mezi rádne proverenými zástupci
jednotlivých stran. ejvhodnejším paltnerem pro jednání o vetšine techto
otázek ze strany CR je komise pro styky s krajany pri zahranicnún výboru PSP CR, ustavená v kvetnu 1994 na pude ceského parlamentu.
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Podpora zvencí

Krome toho je pripraven návrh na poskytování stipendii a vysilání
ceských ucitelú pro krajany, o nemž by mela v nejbližších týdnech jednat ceská vláda.

Ale tak jako se vztahy s krajany na východ od nás neomezují ani
zdaleka jen na sdelovacími prostredky nejcasteji sledovanou problematiku presídlování, neodehrávají se naštestí ani styky s temi, kterí
pro sebe neradi prijímají oznacení krajan a mnohem radeji slyší slovo
exulant, jenom na rovine populárních problému volebního práva
a restitucí. V kulture, vede, obchodu a ruzných dalších oblastech se
styky mezi Cechy doma a v zahranicí docela slibne rozvíjejí. Nekteré
významné organizace Cechu v zahranicí se již nekolikrát angažovaly
ve prospech dúležitých cílú zahranicní politiky Ceské republiky.
Velice konstruktivne púsobí se svou prirozenou autoritou také rada
výrazných exilových osobností, mnozí z nich na duležitých místech
verejného života Ceské republiky. Práve na stránkách Nové prítomnosti, vydávané Dr. Martinem Stránským, není pro takové pozitivní
O
príklady potreba chodit daleko.

Pokud vláda návrh schválí, bude možno poskytovat studentum z rad
krajanú jedno až dvousemestrJlní stipendia na vysokých školách v CR ve
vybraných oborech (ceština, historie, etnologie, teologie aj.), ucitele
z ceských škol \' zahranicí zvát do CR k nekolikatýdenním jazykovým
kurzum a tam, kde je to treba, vysilat k nekolikamesícnímu púsobení
i ucitele z CR. V omezeném rozsahu byly kurzy pro ucitele a ojedinele
i vysilání ucitelu z CR zajištov,íny ve spolupráci ministerstva zahranicních
vecí s nevládními organizacemi již dríve.
Velký význam má nedávno prijaté usnesení vlády o pomoci krajanum
v Rumunsku, kterým je pro nejbližší tri roky vycleneno 30 miliónu korun
na podporu konkrétních projektú predkládaných krajany. Jedná se

jarolnír Plíšek, Ing., ministerstvo zahranicních
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Exil a historie

Pokusím se na následujících rádcích poukázat na jeden z aspektu, nepochybne se na vnímání emigrace podílejících, a to jak u historiku, sledujících dení s vetším ci menším odstupem, tak - což je
ješte podstatnejší - u samotných jejích úcastníku. Budu se proto
muset vrátit práve do onoho rozhodujícího 16. století.

Vystehovalectví je v našem vedomí spojeno predevším s novodobými dejinami. Teproe v nich se opuštení zeme, v níž se clovek narodil a žil, stává masovým jevem, ktetý má také své hluboké politické, kulturní ci jiné dusledky. A ktetý má ovšem také své
politické, kulturní, hospodárské ci rasové príciny.

Již delší dobu jsou v nem - oprávnene - hledány pocátky novodobého nacionálníllo vedomí. Zduraznuji, že jenom pocátky, jeho
jednotlivé prvky, které se teprve pozdeji spojí do celku modernmo
národnmo vedomí. Nicméne jsou už tu - a z neceho se musí rodit.
Vezmeme opet príklad z nejbližších, podívejme se na podhoubí ceského národnmo vedomí.
Humanistictí historikové odhalili prostou, a presto zcela novou
skutecnost: Ceši nejsou prvními obyvateli zeme, v níž žijí. Pred nimi
ji obývalo nekolik jiných, cizích národu. Z tohoto objevu plynula
rada závažných dusledku. Tím nejduležitejším - který se také mel stát
pro ceské dejiny takrka osudovým - byl ten, že dejiny národa a dejiny zeme prestaly být totožnými. A pro tuto chvíli bylo treba najít
zpusob, jak je na nových principech sjednotit; v pozdejších dobách
se objeví i rešení jiná. Jisté území se v jejich ocích stává dejinne
urceným místem pobytu jistého lidu proto, že to byl on, kdo je
v prubehu doby zkultivoval a zcivilizoval, kdo mu vtiskl svou tvár.
Toto území se mu tak stává vlastí. Být bez ní znamená naprosté
vykorenení - a zároven i vyclenení z rodiny civilizovaných.

Zdenek Beneš
Omezíme-Ii svuj pohled jenom na novoveké ceské dejiny, zaznamenáme ctyri velké emigracní vlny, jež vyvolaly práve uvedené ctyri
príciny: první, pobelohorská, pramenila predevším ze sporu náboženských; druhou, vystehovalectví do Ameriky v 19. století, zpusobily ekonomické faktory; tretí, útek pred nacismem, byla motivována rasove a politicky; konecne poslední, poúnorová, byla opet primérne politická. Kulturní motivace pak provázela v té ci oné podobe a míre všechny.
O každé z nich byly napsány stovky stran, každá z nich byla analyzována a prostudována z mnoha zorných úhlu. Každá z nich je
svébytným a neopakovatelným historickým jevem. A presto je cosi
spojuje. Nikoli snad jen - alespon poslední dve urcite - jakási bezprostrednejší ci hlubší prícinná vazba, jíž historik v kratším ci delším
dejinném intervalu bude s to odhalit a vysvetlit. Daleko úžeji je totiž
spojuje nepopiratelná skutecnost, že tentýž historik je bude klást
proste vedle sebe jako jevy, s nimiž se musí vyrovnat. Oddelené historické jevy se tu propojují nikoli dejinne,
nýbrž reflektivne a práve tím vstupují do dejin jako celku.

Mít vlast je ale jenom jednou z podmínek skutecné dejinné existence. Na ní navazuje podmínka druhá: lid žijící ve své vlasti musí
být národem. Národ charakterizuje predevším spolecná rec, avšak
jazykové vymezení v této dobe pomalu ustupuje vymezení jinému,
etatickému. Tím, co národ charakterizuje, je nejen dosti bohatý
rezervoár prirozených národních vlastností, ale také prvky vyšší civiIizovanosti, predevším prísné uplatnování práva v sociálním živote
a státním zrízení. Je úkolem stavu a predevším krále, aby dbal na
jeho dodržování. A stát je pak souhrnným výrazem tohoto rádu.
A proto také predevším k nemu se vztahuje urcení ceský.

H. G. Gadamer považuje vytvorení historického vedomí - a o ne
tu práve jde - za jeden z rozhodujících momentu celých novodobých dejin. Proc? Protože v techto dejinách, zacínajících nekdy
v 16. století, se historické vedomí ,zásadne liší od zpusobu, jakým se
minulost jevila nejakému národu ci dobe kdysi", ríká. Historik bude
nutne hledat vysvetlení této teze blíže k historickým faktum než filozof, který se zamerí - treba práve jako autor prednášek o problému
dejinného vedomí - na problém interpretace. Bude-li ale chtít být
práv dnešnímu stavu historické vedy, nebude moci ulpet jenom na
samotných dejinných událostech. Bude muset prekrocit hranici bezprostredne ,viditelného" smerem k hlubším sociálním ci sociálne
psychologickým strukturám, konkrétní dení koneckoncu vždy zakládajícím.

Konstituováním pojmu vlasti a národa v tomto smyslu se vytvorilo základní pole pro možné nové vnímání sveta a postavení cloveka, nebo celého národa v nem. Ona hluboká promena interpretace
dejin, umožnující nakonec jejich zcela nové pojetí, spocívá v tom,
že získaly novou perspektivu.
Bylo by možné uvést radu detailních príkladu pro to, jak humanistictí autori s touto interpretací dejinné zakotvenosti národa ve
vlasti a v celkové civilizovanosti zacházeli a co z ní vyvozovali. Není
to ale zapotrebí. Krome jediného: vlast a národ stvorí nakonec
dohromady pojem domova. árod a vlast ve svém spojení znamenají
trvalou dejinnou existenci, svébytné místo v dejinách, zaclenení do
rodiny národu, do lidstva. Podstatná je jiná otázka: co z techto skutecností plyne pro náš problém?

Tríšt historikem zjištených faktu, stejne jako poznatku o minulosti
získaných jakýmikoli jinými, treba mimovedeckými,
nejcasteji pak
umeleckými prostredky je totiž vždy a nutne vzápetí poskládána do
smyslu plných celku. A budeme-Ii hledat
jejich koreny, jejich
"smysl", nalezneme vždy jeden nebo více "základních kamenu",
umožnujících pak jejich hlubší vysvetlení. Tak je tomu i s vystehovalectvím.

Nic jiného než to, že práve odtud lze nejsnáze uvažovat o vystehovalectví jako o dejinne kulturním jevu. Odkud odcházím? Co opouštím?
To jsou dve základní otázky. A odpovedi na ne nemusí být vždy nutne
stejné. Odnekud mohu odejít, opustit však pritom mohu neco jiného.
Mohu odejít z vlasti a neopustit pritom národ; naše soudobé dejiny
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poskytují pro tento model príkladu až neutešene mnoho. Stejne tak ale
mohu zustat, ale zato národ opustit. Je jenom príznacné, že práve tuto
variantu reflektovali a reflektují predevším umelci; od Dykova slavného "opustíš-Ii mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahynešl" až po Krylovo
dusledné odlišení emigrace a exilu.

Sémiologicky orientované bádání o kulture a dejinách zná tento
problém v mnoha rovinách. Sociolingvistika ví o tom, že nejvlastnejším domovem je dum, rodina, zatímco svet za ním a mimo ni je
behem života práve onou osvojovanou
cizinou. G. Bachelard
v Poetice prostoru vidí stejný problém psychoanalyticky. A mohl
bych pokracovat, upozornit na dnes už proslavenou Kalistovu charakteristiku baroka jako snahu priblížit se k Bohu skrze tento svet;
co to znamená jiného než osvojovat si cizotu prostrednictvím neceho, co ji presahuje a koneckoncu osmysluje? Lze pripomenout príznacne nazvaný román jednoho z nejvetších ceských historikú J.
Šusty, pojednávající zakryte o jeho pobytu v Itálii, a srovnat jej
s jeho Vzpomínkami; román se jmenuje Cizina. A znovu by bylo
možné uvést príklady další.

Je úcelné toto významové odlišení obou slov zachovat. Emigrace
nemusí být totéž co exil. A už vúbec pak nemusíme uvažovat v geografických nebo geopolitických souvislostech. Mohu zústat tam, kde
jsem se narodil a kde žiju, a být pritom exulantem. A mohu být v emigraci, aniž bych nutne musel žít v exilu. Kritériem toho, zda pújde
o emigraci ci o exi,1 je totiž archetypální opozice lidského myšlení, kterou postihuje už práve pripomenuté významové pole vlasti a národa,
spojující se nám v pojmu domova. Žádný pojem nemúže existovat bez
pojmu sobe opozicního; zde je jím cizina. Již v polovine tricátých let
uchopil tento problém z hlediska filozofie Jan Patocka: cizota zacíná
tam, kde ztrácíme možnost "prirozené", tj. kulturne osvojené a proto
nám ,dané", bezprostrední orientace. Hranice národa, státu ci dokonce
kultury tu proto nejsou hranicemi nutnými. Hranicí je naše schopnost
porozumet, osvojit si cizotu jako soucást domova.

Domova cizina se v nás svárí jako polární body naší existence. Ve
smyslu nejhlubšího soukromí, stejne jako v rovine sociokulturní.
A záleží potom také na nás, a jenom v malé míre na spolecnosti, v níž
žijeme, v níž jsme se rozhodli žít, ci možná proste jenom setrvat, zda
budeme žít v exilu, ci ne. Emigrovat múžeme vždycky. Problém si tím
nevyrešíme.
O
Zdenek Beneš, PhDr., Doc., Ústav ceskich
Filozofické fakulty Karlovy univerzity

dejin

Vladimír jiránek
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literární trh. Kunderovi, nekdejší obeti ceskoslovenské .,Biafry ducha",
nyní už po nekolikáté navrhovanému na Nobelovu cenu za literaturu.

Odchody

Velká emigracní vlna
Odplavila do ciziny po dmhé svetové válce a zejména po únorovém
prechodu do totality tisíce nadaných a schopných Cechúj vystavel jim
dústojný pomnfk ceský novinár Jožka Pejskar, žijící v exilu od roku 1948
a známý v Cechách spíše pod pseudonymem Jožka Pero, pod kterým
vystupoval dlouhá léta ve Svobodné Evrope. Jeho ctyrsvazkové dílo
"Poslední pocta", zaznamenávající dramatické životní prilJehy nekolika
stovek ceskoslovenských exulantú. kterí odešli po roce 1948 (jsou tam
uvedeni už i nekterí z tech, kdo odešli po srpnu 1968), je pojato
v duchu nezapomenutelného sborníku .,Co daly naše zeme Evrope a lidstvu", který sestavil a zredigoval Vilém Mathesius a vydal Evropský literární klub 4. ríjna 1939.

V roce 1990 pri scítání lidu odpovedelo na otázku,
na kterou nebylo povinností reagovat, tri a pul milionu Americanu, že jsou ceského, slovenského nebo
ceskoslovenského puvodu ...
Miroslav Galuška
Ceský malír krácí po Elysejských polích, když tu k nemu pristoupí
neznámý chodec a zeptá se ho: "Nevíte náhodou, jak se dostanu
k Napoleonove hrobce?" Malír mu vylící cestu. Chodec zdvorile podekuje a vydá se naznaceným smerem. Malír za ním zvolá: "Vy mne, pane,
znáte?" "Neznám," odvetí muž. "A jak to, že jste mne oslovil cesky?"
Odpoved: .,Dyk já jinak neumím.·' - ení-li to pravda, je to dobre vymyšleno.

Myslím, že nepreháním, tvrdím-Ii, že patríme k nejvetšún svetovým
vývozcúm osobností, že náš prínos rozvoji rady zemí a celkovému
pokroku svetové vedy a umení je mnohem vetší, než by bylo lze ocekávat od národa tak nepocetného. a jare 1970 vyšel v americkém týdeníku "Time" rozhovor se tremi ceskoslovenskými filmovými režiséry, kterí
krátce predtím pristáli na amerických brezích: Milošem Formanem,
Jánem Kadárem a Ivanem Passerem. I když byli ve svých odpovedích
zdrženliví a zrejme nechteli spálit mosty, bylo jasné, že jejich brzký
návrat do Ceskoslovenska neprichází v úvahu. Clánek mel titulek:
"Czechoslovakia's Loss, America's Gain", tedy .,Ceskoslovenská ztráta,
americký zisk." Lépe snad tuto skutecnost vyjádrit nelze. Pan profesor
Wichterle by se mnou patrne nesouhlasil, protože v našich rozhovorech
o exilu a emigraci se snažil videt tu lepší stránku veci: nové bohaté zkušenosti ceskoslovenských exulantú, lepší podmínky jejich rustu, nabývání mezinárodního vehlasu - což se v nejaké podobe jednou vyplatí
i materské zemi.

Leckdo z nás takováto prekvapující setkání v cizine zažil. Ve velké
kanadské rezervaci jsem jednou ztratil orientaci a ponekud rozechvele
jsem vyckával na rozcestí, zda se nekdo objeví. Vynoril se asi za púl
hodiny. Byl to obeznalý domorodec - jinak Cech, za volantem džípu. Na
hongkongském letišti jsem se posouval ve fronte k prepážce letecké
spolecnosti Malaysian Singapore Airlines. Za mnou postupoval asi padesátiletý muž. Když jsem se u prepážky vykázal ceskoslovenským pasem,
promluvil - cesky. Byl to ceský exulant Vladimír Gold, který tehdy zastupoval v Džakarte firmu AT&T a vracel se z obchodní cesty. Stalo se
v šestimilionovém Hongkongu.

Labilita

Brain drain - odliv mozku

Stálé kruté zvraty dejin vyhánely Cechy a Slováky do zahranicí
(nemluve o hospodárských nesnázích, jež vedly k hromadné emigraci
do SA a Argentiny za první republiky, zejména ze Slovenska
a Moravského Slovácka). Neodcházeli z touhy po dálkách a dobrodružstvích. Odcházeli, protože byla ohrožována jejich existence, protože
život doma se stal nesnesitelným. Moderní dejiny nás nehýckaly. Dve
svetové války, dve okupace. Vystrídali jsme všechny možné režimy.

Se zájmem jsem to sledoval na prelomu padesátých a šedesátých let
ve Velké Británii. Bylo známo, že velké americké korporace cíhají na
univerzitách v Oxfordu a Cambridgi na nejtalentovanejší studenty
v odvetvích, jež je zajímala. $10 zejména o prírodní vedy. Platily profesorum za to, že je na takové studenty vcas upozornovali. Sotva tito mladí
lidé absolvovali, už je vyhledávali americtí lovci talentú a nabízeli jim
lákavou práci u amerických firem. Nešlo pri tom jen o platy, které jim
mohli nabídnout. "Oxbridžští" studenti pocházeli prevážne ze zámožných rodin a peníze v jejich rozhodování. nehrály vždycky rozhodující
úlohu. Spíše je lákaly možnosti pracovat na velkých úkolech, opírat se
o bohaté laboratore a vyspelé kolektivy. Na toto téma jsem jednou oslovil profesora Johna Bernala: "Nemúžete proti tomu neco podniknout?
Vždyt to znamená pro Anglii strašné ztráty!" "Není treba to precenovat,"
minil Bernal. "My si ty ztráty vynahrazujeme dovozem talentú ze zemí.
Britského spolecenství, predevším z Indie. $picky pricházejí za lepšúni
podmínkami k nám."

Inspirován prednáškami ceského exulanta Antonína J. Liehma na
newyorské univerzite, prijel v roce 1973 do Prahy americký spisovatel
Philip Roth, aby se presvedcil, cože ni uprostred Evropy žije za pozomhodný národ. Stanislav Budín (s mou asistencí) ho seznámil s ceskou
intelektuální elitou, žijící tou dobou ve vnitrní emigraci. (Seznam si Roth
privezl s sebou). Pred odjezdem pravil Roth zhruba toto: "Priliš se nelišíte od Americanú. ejvetší rozdO vidím v tom, že u nás máme stabilitu.
U vás trvá labilita. Základní pohled na svet je ve Spojených státech konstantní. U vás se každých pár let mení - v pravý opak predchozího." Mel
tím ovšem na mysli pohled oficiální, ideologii vyucovanou ve školách
a vnucovanou státními sdelovacími prostredky. Jací znamenití lidé jsou
zde pronásledováni a umlcováni!"

Odkud si my vynahrazujeme ztráty z "odlivu mozkú", minulého
i soucasného? Slyšel jsem, že špickové vedce z tech nekolika ruských
ústavú, které mají svetovou úroven a pro které nemá Rusko peníze ani
uplatnení, v soucasnosti využívají Nemci a v poslední dobe i Americané.

Po návratu do USA otevrel Milanu Kunderovi clánky v prestižních
casopisech Esquire a The American Poetry Review prístup na americký
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Jak odcházeli

Za dvacet let rady prominentních exulantú znacne prorídly. A ti
z nich, kterí vážne uvažovali o návratu do bývalé vlasti, casto narážeti na
prekážky, jejichž zdolávání bylo nad jejich sily. Ke svému roztrpcení zjistili, že ná!1lc, do které se toužili vrátit, není vždycky otevrená.

Koncem léta 1968 jsem navštívil profesora Eduarda GoldstLickera
na jeho chalupe v Kytlici. Prijel práve z Prahy a pri\'ezl plný pytel
pár
dopisu, obsahujících odporné antisemitské útoky a urážky.
týdnú pozdeji jsem videl totéž, když jsem v krcské nemocnici navštívil vynikajícího dirigenta Ceské filharmonie Karla Ancerla. Také jemu
docházely podobné dopisy. Ty nepsali okupanti: to ceská _patologická sedlina", jež se podobne vyznamenávala i po Mnichove, dostala
znovu kuráž.

°

Ruský spisovatel Vasilij Grosman, ve své dobe oficiálne uznávaný
a vyznamenávaný autor l'(Idy románú, žil - jako mnoho jiných umelcú
v nekdejším Sovetském svazu - život dvou tvárí. To, co si skutecne myslel, nenabízel nakladatelstvím, nýbrž psal do zásuvky. Po jeho smrti vyšel
v Paríži jeho do té doby neznámý román "Vsjo tecót" - tedy herakleitovské .,panta rhej". Hrdina románu, vedecký pmcovník, je falešne obvinen,
zatcen a poslán do koncentracního
tábora. Po letech je v dobe
Ch!1lšcovova "tání" propušten. Navrátí se do Moskvy a navštíví své bývalé
pusobište, domnívaje se, že se bude moci vrátit ke své práci. Zjistí však,
že tam není vítán. a jeho místo ihned po jeho zatcení si sedl nekdo jiný.
Videli v nem cloveka, který v nich vyvolával špatné svedomí .

Na podzim 1968 mi rekl Emil Radok, jeden z tvurcú našeho úspechu
na Svetové výstave v Montrealu: "Odjíždím s Laternou Magikou do Jižní
Ameriky a chci najít uplatnení v cizine." .,Co vás k tomu primelo?" Jsem
Žid a podepsal jsem 2000 slov," praviL
Po porážce Pražského jara probehlo to, cemu se tehdy ríkalo "vzpoura ménecenných". Nastal karneval kádrového kanibalismu. Triumfoval
prumer a pod prumer.

Obávám se, že neco podobného zažili mnozí naši exulanti, kterí meli
v úmyslu vrátit se do vlasti. Jejich púvodní majetek byl mezitím rozchvácen, jejich nekdejší místa byla obsazena lidmi z jiné generace.

Do ciziny odešlo - vetšinou za dramatických okolností - mezi desítkami tisíc exulantu i nekolik stovek špickových ceských spisovatelu, filmaru, hudebníku, vedcu, lékarú. politikú, novinárú, sporrovcú. Mnozí
z nich se nedožili listopadového prevratu z roku 1989. Na mnohé z nich
se zapomnelo. Z tech, kterí se po tech nekonecných dvaceti letech
dockali lepších casu, se vrátili do staré vlasti jen málokterí. Situaci exulantú nejlépe snad vystihl spisovatel Josef Škvorecký, který po prevratu
na otázku, zdali se hodlá vrátit, odpovedel: Po dvaceti letech by to už
nebyl návrat, nýbrž nový exiL

Ota Šik, jeden z predních predstavitelú Pražského jara a hlavní autor
tehdy koncipované ekonomické refom1Y, v exiJu získal svetový vehlas.
Po listopadu se mu v Praze pres všechno úsilí nepodarilo uspokojive
vyrešit bytovou otázku. Nakladatelství, které s ním púvodne uzavrelo
smlouvy na vydání jeho spisú, je zrušilo. A tak dila tohoto špickového
ceského ekonoma z let jeho exilu nevyšla v Praze.
Profesor Eduard GoldstLicker musel prekonat mnoho prekážek, aby
posléze dostal v Praze po návratu z exilu primerený byt. Vrátil se do ceského vedeckého života. Avšak: Jeho životopisný medailón natocila
l'(Ikouská televize. V poslední dobe mu rakouská a nemecká vláda udelily vysoká státní vyznamenání.

Typický roduvemý Moravák Milan Kundera se v exilu programove
vyprofiloval jako francouzský spisovateL Svou poslední knihu už napsal
v jazyce, ktelý pri svém odchodu z vlasti neovládaL

Rozumí se, že mezi exulanty byly velké rozdily. Vedení Spolecnosti
pro vedu a umení, ve kterém se sdružily stovky ceskoslovenských vedcu
a umelcú v exiJu, bylo mezi pivními, kdo po listopadu nabídl pomoc
novému režimu ve staré vlasti. ezištnou pomoc poskytlo i nemálo jednotlivcll. To se zejména projevilo pri úspešné návšteve prezidenta
republiky v USA v roce 1990.

To, co dokázali manželé Škvorectí svou vydavatelskou cinností
v Torontu (krome vlastní tvorby), nemá patrne v dejinách obdoby.
Pozadu nezústávali vydáváním casopisú a knih ani Pavel Tigrid v Paríži,
Adolf MLillerv Koline n. Rýnem, Jirí Pelikán, který byl dvakrát zvolen
poslancem Evropského parlamentu za italskou politickou stranu a bez
jehož cinnosti politické i organizacní si pookupacní ceskoslovenský exiJ
významu Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky, ceského
nelze predstavit.
vysilání BBC a Deutsche Welle ví u nás každý.

°

Objevily se však i cerné ovce. Koncem roku 1991 jsem byl svedkem
otresné scény v predsíni kanceláre tehdejší ministryne obchodu. Vtrhly
tam tri osoby a domáhaly se dúrazne prijetí u ministryne. Když se jin1
omluvila, že musí prijmout ješte dva predem ohlášené návštevníky,
a odkázala je na svého námestka, rozbesnil se, sotva zavrela dvere,
jeden z mužú a zahrnul neprítomnou ministryni nechutnými nadávkami.
Vyšlo najevo, že je to americký kmjan odkudsi z Aljašky. Vychloubal se,
že zaplatil cestu ceského premiém do Ameriky, že ho a jeho skupinu
hostil na Aljašce a že si priletel pro odmenu. Bylo prý mu slíbeno, že
dostane monopol na všechny "free shopy" v Ceskoslovensku.

Jak se vracejí
Za druhé svetové války mluvcí naší exilové vlády v Londýne ujištovali lidi v okupovaném Ceskoslovensku, že o poválecných pomerech a personálním
obsazení vládních míst rozhodne domov.
Dopadlo to nakonec tak, že vláda byla sestavena z osobností, které
pusobily v londýnském a moskevském exilu, jejichž vyhnanství trvalo
ovšem "jen" maximálne sedm let. Tentokrát to dopadlo jinak.
Polistopadové vlády byly sestaveny z osobností domácího disentu
a šedé zóny. Teprve nedávno se dostalo vládní funkce alespon Pavlu
Tigridovi, jedné z tech nekolika významných osobností, které se
odhodlaly k návratu.

Takovéto podnikavé typy, zneužívající nezkušenosti a bezelstnosti
nových ceskoslovenských politikú, nemálo prispely k rozladení mezi
O
domovem a exilem, jehož stopy dosud zcela nezmizely.
Miroslav Galuška, diplomat a publicista
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mela možnost prispet k ekonomickému rozvoji té zeme, jako jsme to
tradicne u nás delali. Podívejte, jedna kontroverze se týká vracení
majetku. Do urcité mílY tato záležitost delá pro mnoho krajanú problémy: to jaksi bude u všech z nás do urcité míry porád delat psychologické trampoty. Oe facto asi nejméne pro ty starousedlíky, kterí sem
(do Kanady) prišli a zacali tvorit nové rodiny.

Poslední

mohykán

emúžu ríct, že bych se smíril s tím, že by naší rodine z toho podnikání nevrátili nic. Zas nevím, pokud by nám to všecko vrátili, jestli
bychom to všechno mohli unést. My jsme mohli zakotvit tím, že jsme
meli prostredky.

rozhovor s Tomášem Batbu

akonec byla restituce. Já jsem vyhrál nejaký barák a možná dostanu
nejaké lesy. Ovšem pokud se týce Bata a. s., nedostal jsem nic, tak
jako ostatní podnikatelé ceského púvodu. Já bych se ale chtel oddelit od mého problému a od ostatních krajanú. Já nejsem typický krajan, tím, že mám mezinárodní podnikání venku, že jsem na tom
nezávisel jinak než emocionálne a že se považuji za vlastence. Proto
jsme si také koupili podnikání od Ceské vlády, jako kdybychom
investovali nekde jinde - museli jsme poslat peníze, abychom meli
obchody a továrnu.

Za jakých podmínek jste emigroval a kdy?
Odjel jsem trináctého brezna 1939. Videli jsme, co se deje, a já jsem
mel na starosti pripravit alternativní základnu.
Mel jste nejakou roli v disidenci?
Delal jsem rádiové rozhlasy pro Voice of America a Radio Svobodná
Evropa. Všichni jsme spolupracovali na té spolecné fronte, abychom tu
hegemonii Sovetského svazu rozbili.

Myslíte, že je to správné, že restituce byla omezena na fyzické osoby?
Mám urcitou sympatii s vládou s tím problémem, jak vlastnictví identifikovat u podniku a u lidí, kterí meli akcie. Líbí se mi, jak udelali z národa, z lidí zproletarizovaných komunisty, kuponovou privatizací národ
hodne podnikatelský.

jaký vztah existuje dnes mezi vládou a krajany?
Pokud se týce Kanady, vztah je celkem dobrý. Jsou urcití krajané, kterí
ale jsou nespokojení s tím, že restituce nebyla dost široká. To ale není
nic zvláštního a neznamená, že by byla animosita vúci vláde a k práci,
kterou
vláda
delá.
Myslím
si,
že
celá
krajanská
skupina má k vláde urcitou sympatii a respekt, ovšem u nekterých tato osobní záležitost (restituce) hraje roli, a s tím se musí pocítat.

Copovažujete za nejlepší a nejhorší v dnešní ceské spolecnosti?
Nejlepší je ta vysoká úroven vzdelání a zájem ve vzdelávání pokracovat, a taky zájem dívat se na veci ze svetového hlediska. Mám dojem,
že z tech zemí, Ceši mají nejotevrenejší hledisko na novou globální,
nejen obchodní, ale všeobecnou lidskou závislost. Když to porovnám
k temi ostatními zememi, tak myslím, že u nás je tento pohled daleko
dopredu. Nejhorší je, že hodne lidí si nepocíná dost eticky, a to delá
špatnou reputaci. Ale i tady mám dojem, že tento problém je menší
u nás, než jinde.

Myslím, že vláda delá zásadní veci prekvapive dobre. Jsou urcité veci,
které jdou pomalu. Jsou zdlouhavé, hlavne ve vecech investic a mnohdy ve zmenách podmínek jednání. Je zdlouhavé rozhodování, které
delá urcité obtíže v tom, aby se urcité veci uskutecnily. Byl bych rád,
kdyby bylo více aktivity mezi vládou a Kanadou - toto se snažíme
všichni podporovat.

jaký dojem na vás delají pan premiér a pan prezident?
Zájmy individuálních krajanú jsou tak rozlišné, a to prináší ten hlavní
problém pro budoucnost. Víme všichni, že tyto zájmy se od jedné do
druhé generace roztríštují od toho, co kdysi bylo. Vláda musí navazovat nové styky, styky které jsou v harmonii s momentálními zájmy jednotlivých krajanu. Ovšem to bude možné jenom tenkrát, když se
budou trochu blíže udržovat ty osobní styky. Jinak to krajanství bude
chladnout, a styky mezinárodní se budou premenovat ve smeru individuálních zájmu.

Velmi dobrý. Pan premiér by si mel držet tu nohu v porádku, abychom mohli hrát obcas tenis. Jinak ve svete má ohromnou reputaci.
Pan prezident je osoba, kterou lidé obdivují. Má respekt pro svoje
humanitní postavení. Pan premiér je výborný, pokud se týce ekonomie, a velmi nekompromisní
v tomto smeru, a v tom má podle
mého názoru absolutne pravdu. Máme štestí mít takové výjimecné
osobnosti.
Cítíte se dnes víc Cech, nebo Kanadan?

Oba jsme prošli urcitým restitucním procesem. Když jsme sedeli spolu
pred dvema roky, meli jsme podstatne pesimistictejší i kritictejší názory.
Dokonce, pamatuji si, že jste uvažoval, že byste se vzdal ceského obcanství, kdyby urcité veci nevyšly.

To máte tak. V mojí generaci je to vyvážené. Když se dívám na jiné
vrstevníky, rekl bych, že je to více Kanadské. U mne je to podobojí,
tím, že jsme v naší organizaci vždy meli ten pOZitivní historický i konkrétní vliv. Bohužel, tohoto ubývá, protože já už jsem poslední aktivní
mohykán v naší organizaci, která pochází z Ceskoslovenska. To není

Nezáleželo mi na osobním majetku. Já jsem se nedíval na veci z hlediska nabytí cizího majetku, ale z hlediska toho, aby naše rodina zase
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n
nova
frítomnosLvina dnešní vlády, ale nacistu a potom komunistu. akonec mám asi
srdce dve tretiny ceské a jednu tretinu Kanadské, a ta hlava je dve tretiny Kanadská a jedna tretina ceská.

každá ze trí dcer má bud sama nebo s manželem jinou aktivitu. Ovšem
proporce našeho podnikání v (echách je mezi tremi až peti procenty
našeho celkového svetového podnikání. Já do toho dávám více intenzívnejší zájem, muj syn také, ale je to zájem jaksi vyjádrený temi procenty. Já bych byl radši kdyby ta proporce toho podnikání a styku byla
intenzivnejší. Já myslím, že je jisté, že clenové naší rodiny budou rádi
v (echách, ale casu chybí. Jaká ta intenzita bude, když já už tady
nebudu, to je težko posoudit.

jaký vztah mají vaše deti k ceské zemi?
Všichni si uvedomují, že odtud jsou naše koreny. Mají velmi pozitivní
vztah. Ovšem mimo mého syna, který je aktivne v tom podnikání,

M. j. Stránský
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lánu neméne totálne komunisty ohlupovaných
cásti krajanské obce v USA).

Potíže
dorozumení

(treba prípad znacné

Klícení anti-lobby
"Každý má právo beztrestne ze své zeme odejít a zase se do ní
vrátit," zarucuje mezinárodní konvence lidských práv, kterou v rámci
OSN komunistický režim slavnostne podepsal, aniž by prestal trestat.

Od doby belohorského debaklu nikdy neodešlo do
exilu víc Cechu než v druhé polovine tohoto již brzo
koncícího dvacátého století. A víc než Hitler námi
k odchodu pohnulo budování vedeckého socialismu.
Vlna poúnorová, posrpnová a po ní další odliv osob,
z nichž vetšina ve své dospelosti nezažila nic než
husákovskou normalizaci. Tak tomu tedy bylo až do
konce osmdesátých let. Všeho všudy asi pul miliónu
našincu dalo pred rodným krbem prednost nejistote
nekde v cizine. Snad jen ministerstvo vnitra by
mohlo znát presnejší pocet odešlých.
Ota Ulc
Typický obcan zustává sedet doma, dej se co dej. Odcházejí lidé
zejména mladší, kurážnejší, mnohdy i dobrodružnejší,
v botách
z toulavého telete. Ne nutne nadprúmer ci podprumer národa, ale
rozhodne jeho neprúmer. K dúkazu o pošetilosti prílišných generalizací zavítejme do vzdálené Austrálie.Tamejší census v r. 1981 zjistil,
že 16 152 osob se narodilo v Ceskoslovensku. Naše krajanské zdroje
ale uvádejí cifru 33 000, z nichž 14 000 se melo dostavit po srpnu
1968. Pocínáme si tam rúzne. Milan Vyhnálek vybudoval v Tasmánii
továrnu Lactos, snad tu zcela nejmodernejší sýrárnu v jižní hemisfére. Od Alžbety II. obdržel O.B.E. - Order of the British Empire, jakýsi
Rád hodne úspešné práce. Dr. R. Krupicka se skupinou ceských
vedcu založil farmaceutickou firmu, M. Krajník zkonstruoval a vyrobil první australský automobil. A. Sponer vybudoval alpské letovisko
Thredbo, a tak dost dlouze dále. Rovnež to ale byli dva Ceši, kterí
po spáchání loupežné vraždy jako zcela první po druhé svetové
válce v Nothern Territories skoncili na šibenici.

Zatím co Polsko a Mad'arsko otevrely dvere, ba i vítaly navštevující
exulanty, ta naše CSSRpokracovala s megatonáží zatracovánÍ. apríklad
v Zemedels~ých novinách (23, ledna 1986) nás porádne preoral. jedovatou hlízu vyplenil Doe. RSDr. O. Pilát, CSc. v pojednání nazvaném
"Nejbídnejší z bídných koncú: emigrace na cestách zrady". Jsme politicky
i lidsky deklasovaná individua, jsme zvrácení a morbidnÍ. "Tak nenávidí
svet, že by na lidstvo klidne seslali i jadernou katastrofu. Je to nejbídnejší
z bídných koncú, k nemuž cs. emigrace na Západe dospela."
Literáti odložili takto znacný kyj a zpodobnovali nás jako vesmes
politováníhodné, ochuzené, trošku smešné postavicky jako Amerikán
v KostrhLlnove románu Pytláci ci bratranec v Krenkove románu
Tomáš a Markéta. Luboš Jurík v slovenském opusu Emigranti jejich
rady rozširuje z vykoristovatelu a kriminální spodiny na stranické
renegáty, kontrarevolucní cachráre. Ctyricet let vnucovaná ideologie
príliš neucarovala, národ si neformoval predstavy o emigraci podle
mustru techto mistru pera. Nicméne poté, co jsme se po dobe jedné
dvou generací mohli znovu sejít, k velikému porozumení a sympatiím nedošlo. Vztah spíš kyselý než sladký.
Zatímco madarské a zejména polské etnické organizace vytrvale a úspešne - bombardují americký Kongres v prosazování výhod pro
jejich puvodní otciny (napr. prominutí nekolikamiliardového dluhu
dolarú Polsku), my Ceši se chováme zdrženlive. Kongresmanum spíš
napíšeme, aby v Praze v tom ci onom požadavku radeji nevyhoveli.
Ambivalence
Odchodem ze zeme jsme zpúsobili nejen bolest nekterým sprízneným duším, zpravidla rodicúm, ale i prípadné kádrové potíže.
Jakousi kompenzaci mohl poskytnout pocit potešení, že komusi blízkému se podarilo pretrumfnout nemilovaný režim. Ale tento blízký
utecenec rovnež zanechal nejaký majetek - auto, byt, obrazy, vše se
bude hodit. Casem pak zacaly docházet príspevky ve valutách, címž
politicky znevýhodnené príbuzenstvo povýšilo do zvýhodneného
stavu majetníku tuzexových poukázek. Došlo i na pozvání k návšteve jinak nedosažitelné ciziny.

Rozbité hodinky
Už pred radou let jsem se vytasil s tzv. konceptem rozbitých
hodinek: že odchodem si je rozbijeme o hranicní patník, chápání
zeme nám v okamžiku odchodu zamrzne. Tak se potom formují
rúzné exilové generace, které s obtížemi hledají spolecnou rec.
Každá je poznamenána jinou zkušeností. Tak jako ti uprchlí pred
Hitlerem meli potíže pochopit radikální, emocionální antikomunismus poúnorových
bežencu, ti zas s nedúverou se seznamovali
s posrpnovou vlnou, komunismem údajne príliš nacichlou. A všechny tyto generace, jež formovala neprízen politických událostí, nedovedly komunikovat a alergicky reagovaly na vlastenectví nostalgických starousedlíku, totálne nepolitických a pri návštevách rodných

Hromadila se též zkušenost, kterou jsem slýchal od naprosté vetšiny našincú, že totiž rostly a neutuchaly požadavky jejich príbuzenstva o zasílání darú, zboží mnohdy hodnoty víc prestižní než prospešné. A že po dodání kýženého tovaru obdarovaní zapomneli
podekovat, príliš již soustredení na formulaci dalšího požadavku.
Z korespondence se stávaly objednávky
s podtextem, že oni tam
pod bolševiky trpí a tudíž my štastlivci se musíme vykupovat z hríchu výhod, co tu máme, jak jsme to vyžrali, co to je za spravedlnost.
Soucasne pribývalo špatných dojmu, o než se zasluhovali oni chvástající se "upravenci" v pronajatých mercedesech.
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Málo sametová setkání

Všechny potentáty ale prozatím prekonal Jirí Payne, nekdejší
autentický disident, nynejší predseda zahranicního výboru parlamentu. Payne v interview pro newyorský Ceskoslovenský týdeník
(29. cervence 1993) kaceroval exil, že si musí doma vylepšit povest.
leschopní z techto rad, prý stovky jich, se v Praze domáhali rolí
vládních poradcú. Lec státník Payne pokracoval se svými vývody
v Lidov.ých novinách 09. srpna 1993), kde se tázal "proc hlavní
proud smeroval do Spojených státu, Kanady, Nemecka, a nikoliv
treba do afrických zemí ci do Indie. Tam by svými schopnostmi
nepochybne více prispeli ke svetové stabilite. Mohli se stát rektory
univerzit. .."

Po rozpadu re,ílsocialismu jsme tedy mohli prijet do rodné zeme
i bez "upravení vztahu", Vetšina tak ucinila a vetšinou jsme byli zpocátku vítáni, však jací že jsme to byli pašáci v cizine se neztratit, co všechno jsme tam docílili. První tato reakce ale netrvala dlouho. Nahradila ji
,choroba rudého oka", jak Cínané ríkají - totiž závist, fundamentální
ceská vlastnost, betonovaná tradicí plebejského rovnostárství.
Národ rekapitulující své pocínání za onech tuze dlouhých 40 let
totality. proschuzovaných, probrigádnených, se vším tím kejváním
vrchnosti, nemá ted moc duvodú k jásotu a sebevedomému pocitu
dobre, dustojne vykonané práce a stráveného života. Neprekvapují
proto iluze o utrpení národa s hrstkou disidentú, jimž se potichu
fandilo, ale velké lásky si nezískali. Však oni byli špatným svedomím
té naprosté vetšiny spolecnosti. Disidentum se za totality vedlo
nevalne, své talenty ubíjeli jako topici, nocní hlídaci, myci oken ci
nekde v terénu v maringotkách. A ted to porovnejme s emigranty,
kterí odchodem se doslova distancovali od komunistického režimu

Velikánský ohen vypukl na exilových strechách. Rovnež jsem se
jedovate ozval (v torontském Novém domove, 4. zárí 1993). Po citaci
výroku, pripisovaném Trockému, že "Hloupost je lidské právo, ale
soudruh Stalin toto právo príliš zneužívá", jsem napsal: "Tolik
nesmyslú, nehorázných kravin v jednom odstavecku ... Že by zeme
Tretího sveta ted v dobe postkolonialismu a háklivého nacionalismu
vítaly belochy k permanentnímu usídlení, delali z nich rektory a tím
se prispívalo k ,svetové stabilite'? Takhle to neuvažuje ani tem mým
nejpomalejším studentum." V normálne fungujícím demokratickém
státu by takový clovek musel rezignovat.

a mnozí to dotáhli daleko, kariéry tuze závideníhodné. Jak se má
cítit nekdejší poslušný clen strany pri pomyšlení, že jeho kdysi tak
nenápadný spolužák je ted milionárem v Kalifornii' Takže mu to
aspon spocítáme, úctovat mu budeme daleko vyšší ceny. Zrodil se
systém dvojích cen, nehoráznost vesmes neznámá i v nejodpornejších afrických diktaturách.

Prom a motivace uprchlíku
Dlužno rozlišovat, zda se odchází od neceho nebo k necemu.
S vetší chutí se opouští ruzynská cela než vlastní vila na nedaleké
Hanspaulce. Zmíním se jen o nekolika svých základních zjišteních
40 procent emigrantú pocházelo z rodin manuálních delníku, tretina
mela v rodine cleny a dokonce i funkcionáre KSC. Rovnež tretina
absolvovala univerzitu (spíš v technických než humanistických oborech). Emigrovalo se výlucne z mestských oblastí, zejména z Prahy
(víc než ctyrnásobek národního prumeru).

Do postkomunistické republiky se emigranti vraceli jak s požadavky, tak bez požadavkú, se zámerem jen krátkodobého lukouknutí ci
permanentního návratu. Od toho je v neposlední míre odrazoval
devizový zákon, horkou jehlou ušitý už v roce 1990. Ten tzv. devizovým tuzemcum narizoval prevod veškerých jejich majetku, plateb,
pohledávek ze zahranicí. S výjimkou penzistú se vzdelanci se zájmem
o trvalý návrat dostali do role vetrelcú, nekalé konkurence. Petr
Pithart na konferenci Exil a domov se o veci vyjádril takto:" eznáme
svet, nerozumíme mu, nevíme, co všechno nevíme, a nevedení si
odmítáme pripustit. Ve svém provincionalismu ... závidíme a zároven
se cítíme vznešene."

Vetšina tázaných uvedla, že jejich životní úroven ponekud presahovala tehdejší národní prumer. Vyjmenoval jsem 12 prípadných
motivú k emigraci. Nejvyšší intenzitu zaznamenal motiv "Predstava,
že by v tom systému mely žít mé deti." S vykricníky, cervene podtrženo, a to i od osob bezdetných. Jako ten nejtypictejší mi z pruzkumu vyšel uprchlík ve veku kolem 28 let, z velkomesta, s technickým
vzdeláním, ženatý, s jedním až dvema detmi.

Troufám si tvrdit, že mnoho v zahranicí se pohnulo rodné zemi
nejak pomoct.
a univerzitách jsme dohazovali kontakty, škemrali
o fondy, stipendia, kompjútry, poskytovali informace o nadacních
príležitostech, posílali spoustu knih. A všichni jsme meli zkušenost
s novodobým ceským zlozvykem neodpovídat na dopisy, neobtežovat se rádkou podekování za dodaný dar.

Predpoved

pocasí

K jakémusi polojasnu bychom se mohli dopracovat nikoliv vlastní
vinou. O to se zaslouží Cas, faktor ten nejkardinálnejší, který nás beztoho všechny zabije, jednoho po druhém. Exil prestává být aktuální,
rodná zeme má jiné starosti. Predpokládám skon onoho ubožácky
sesmoleného devizového zákona, neco se snad i zmení v podmínkách
o nabývání nemovitostí a snad už brzo zmizí ona nehoráznost dvojn10
systému cen za služby. Prítel Stanislav Reiniš, kdysi lékar v Cechách,
nyní univerzitní profesor fyziologie v Kanade, též pripomíná skutecO
nost, že exil již prestává být vnímán jako konkurence.

Fenomén Payne
Jirí Dienstbier v tehdejší roli ministra zahranicních vecí pokládal
za vhodné v zahranicí oznámit, že nikdo prece nemusel ze zeme utíkat. Pravda, mnozí utecenci se mohli radeji nechat pronásledovat,
zavrít, prípadne utlouct ci obesit. Premiér Klaus se rovnež vyznamenal pri setkání s krajany v Kanade slovy" ikdo me nemúže donutit,
abych tvrdil, že všichni emigranti odešli z politických duvodu."

Ota Ulc, JUDr., PhD. (Columbia Univ., NY), profesor
politlckých ved na Státní univerzite v Binghamtonu, NY,
spisovatel
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spolecnosti.

Vnitrní emigrace
Vnitrní emigrace
uzavrené,

je, tak jako odchod

neliberální

minulého

režimu

z nmoha

spolecnosti.

vyrazení

sociálních

bylo však nmohdy

ze zeme, vždy nutnou

Jednou

byla pro mnohé

normálních

z nejvíce

soucástí

frustrujících

lidi skutecnost,

a kulturních

stránek

že to byli spíše jednotlivci,

vnitrního

rozhodnutí:

clovek

v podstatných

vecech

vyhovovali

byli lidé v podstate

požadavkúm

nedostatky

svou víru v myšlenku

uzavrenou

spolecnost.

Je nutno

ju, které zaujímali clenové
po úplné

ztotožnení

této spolecnosti

a meli jsme

kdo predstavovali

k záveru, že existovalo

nekompromisního

byl skrytý,

nedeklarovaný

napr. ucitelu,
divákum

pována

odpor

kompromisy

ho praktikovalo
jednotu"

novinárú.

neco jiného,
projevovat.

nesouhlas,
režiséru,

Mnohdy

mnoho

režimu. Lidé, kterí se takto vyrovnávali
jakási tichá a pritom

mem. Lidé, kterí vnitrne emigrovali,
s oficiální spolecností
tom cilevedome
spolecensky

užitecnou

Byla to

forma koexistence

s reži-

minimum,

se nesnažili

pro režim

zcela rozhodujícím

mí a byla to také

na jakýkoliv

Sociologická
profesí,

stmktura

této skupiny

administrativní

tyto jedince

a nmohdy

ních, názorových

celé rodiny

byla skutecnost,

sociálne

- tím, co se v sociologii

Pokud

se v této kategorii

umelci, spisovatelé

a duchovne

i v otevrené,

svobodné

tyto vnitrní emigranty
významná

byla vnitrní

oznacuje

emigrace

možnosti

forma mitrní

z mrav-

Wachsmann,
konalila

motivována

v Mnichove.

o jednotlivce,

a možná

zcásti nepostižitelní
existence

z mest do opuštených
emigramce,

nou života. nýbrž s maximálne

jejichž

Vnitrní emigra-

slova smyslu vetší soubor jedincu

byla to v podstate

skupina

emigrace

zasluhovala

pasivní.

hlubší rozbor.

Preklady

by

Jlein"

Režim nemel

portrétisto-

V roce

úredníka

- brok,

IidO\ých

Fialou,

usazeným

písní a upozornoval

1870 Ottilie

s nekterými

Stielerová

ceskými

Ottilie Malybrok-Stieler.
tedy: Malybrok.

cinnost.

Provdala

a jméno si preložila

písní a v prekládání

ji na
zajela

literáty.

vyústil v prekladatelskou

Kleinschrodta

- malý, ..Schrot"

cesky a jazyk si zdo-

Karlem

národní

a jejich kulturu
pod jménem

ceští malíri jako domámalbe Cech Bedrich

obstojne

pevcem

s ceskou

literatury.

Brzy se Ottilie odvážila
zhudebnil

pro mladé lidi,

Máchy,

formy živo-

s radikální

vydávala

libreto k Dvorákove

a nemanipulovatelní,

spojena

o Cechy

dvornímu

se za

do ceštiny:

V roce 1880 preložila

písnových

textú pokraco-

vala i pozdeji

na jaké-

opere

dve její básne.
Jablonského,

a Krásnohorské.

cástí zeme. Castejší však byla
omezením

díla ceské

deset ceských

a ta byla pro moc neprijatelná.

která nebyla
možným

bavorskému

se Ottilie naucila
s ceským

Ten ji seznámil

mnichol'ského

s velmi jednoduchým

Byli, zejména

od nehož

do Prahy. kde se seznámila

Zájem

kterí byli

v Mnichove

dcera Onilie. Její matka byla Ruska a od ní se zrej-

rozhovory

významná

básníci,

že i o lidi. kterí

kterí \'Olili tuto cestu, casto prijímali asketické

ta, nekterí odcházeli
taková

alternativní

až 35 procent.

základúm ruštiny. V rodine púsobili
Starší sestru Ottilie ucil akvarelní

Delali to ve

vyskytovali

patrili mezi samotáre.

režimu nebezpecné.

Stielerovi

me naucila
cí ucitelé.

pro

rád. obával se šírení tohoto jevu. A i když vytváreli

životem. Tím se stávali alespon

Intelektuálové,

vi Josefu

úspech.

dvakrát
emigranru

koliv uznání ze strany moci a casto se spokojovali

príkladem

že nechteli

dila - jako napr. básník a malír Reynek - rezignovali

a to bylo z hlediska

V r. 1836 se narodila

do soukro-

jako sociální tlak. Mohl to být

šlo obvykle

orientováni,
spolecnosti

šedé zóny, jejichž

než oportunisté,

Zapomenutá prekladatelka

skupiny.
vnitrních

nebo filozofové,

nábožensky

se jen
odhadu

míru.

Spolecné

zradit své presvedcení.

Nekdy

názor rodiny, prátel, profesionání

Mohu

Jirí Musil

byla pestrá, byli v ní lidé manuálních

a jiných duvodú
neokázale.

možnou

na vnejší

a také intelektuálové.

prípadú

ovšem

na
Pro

podklady.

a zejména

v kvantitativním

zahranicní,

emigraci,

v 80. letech'

bylo podle tohoto

než príslušníci

20 procent,

Presto však by i tato opomíjená

skryte, ale pri-

zpúsobem

postup,

pracovníci

vetšine

než emigrace

- ale omezili svou

na nejmenší

Životní energie byla prenesena
rezignace

ce však predstavovala

,ideovou

zhruba

nejsou

emigrantú

podil podle mého názoru mohl dosahovat

s mocí, byli považováni

režim - jako tretí skupina

cinnost

Vnitrních

Tvorili menší skupinu

postoj, ale protože

aparátu

tj. zústali doma, ale omezili svuj styk

na nezbytné

poškozovat

na tuto otázku

odhad.

na zhruba

byla vnitrní emigrace.

nekompromisní

odpoved

o osobní

asi 15 procent.

tak nutnou

byli ti,

pyramidy,

a státnillo

pro vnitrní

Ceské republiky

podil odhaduji

vyku-

mocenské

stranického

lidí, kterí se rozhodli

obyvatelstva

oficiální

byla tato možnost

lidí, narušoval

byl podil

dospelého

pokusit

grémií,

soukromí

v osmé skupine

složek.

spolehlivou

se
stu-

stranických

vecí. Casto šlo

v nejhlubším

A konecne

možnosti,

než co bylo obsahem

s mocí. Nešlo o priliš heroický

pomerne

projevující

byly ruzné

úhrnu

disen-

úsilím sdelovat

povolání

za soucást tzv. šedé zóny. Ctvltou formou
vlastne

a deklarovaným

o nápravu

moc a byli ve vyšších polohách

vyšších

Jak velký

odpol1l a nesouhla-

otevreným

i neintelektuálním

jak tento neokázalý

tj. clenové
a represivních

u ruzných

V každém,

nejméne

k režimu.

na to,

kterí zachovávali

pak tvorili ti, kdo se v rídícíh

na moci, ale nesouhlasili

do Nemecka

tem. Tretí formou
ctenárum,

podileli

skupinu

jel vozem

anebo

dentum,

strukturách

až

Sedmou

s tím, jak je tato moc uplatnována,

První dve formy byly výrazem

ideologie.

odporu

Cynicky

ale odmítali jeho praxi, presto nevideli

v rámci režimu

v roce 1990,

su a projevily se bud emigrací
profesí,

o lidi znacne rozpolcené.

škály pozic a posto-

- od rozhodného

socialismu,

než usilovat

si, že nekdy

jsme dospeli

forem pomeru

jinou možnost

konfliktu.

naríkali a poukazovali

pak byli jednotlivci,

Vzpomínám

IlInerem

hodne casu k premýšlení,
osm základních

zaradit ji do bohaté

s režimem.

když jsem s Michalem

pasivitu.

z forem reakce na neliberální

a postupy.

kterí byli nespoko-

spolecenského

moci a v soukronú

mezi trestuhodné

zarazoval

oportunistictí,

velkého

že nic nejde delat. Sestou skupinou

byla ovšem jen jednou

dráhy

ani neví.

castý a vážný sociální jev, svedcí i to. že režim

kádrové

a profesionální

po

obetovali

i jejich deti. Vetšinou se o techto vnitr-

O tom, že to byl pomerne
Vnitrní emigrace

dvojice,

co nejméne

a jiné talenty

vedecké

byly znevýhodnovány

jeni z toho. že žijí uprostred

nesouhlasil.

bezdetné

pravidlo:

své umelecké,

Pátou skupinou

neangažo-

platilo

mu dávat. Casto byli chudí a nmohdy

ních emigrantech

Takové

Pro všechny

státu chtít a co nejméne
Pravidelne

že byli vyrazováni

aktivit spolecnosti.

dusledkem

vat se pro režim, se kterým

Je samozrejmé,

ale patrily sem i rodiny.

prekládat

i nejnárocnejší

texty. Tak preložila

Dimitrij - a Dvorák vdecnost
V roce 1887 vydala výber

Heyduka,

Hálka,

Nerudy,

K nim pripojila

nekolik

desítek

Pflegra-Moravského
preložených

písní a tri básne z Rukopisu královédvorského.
Koncem století se nadchla pro dilo Julia Zeyera.

zme-

190'" vydala

závislosti na oficiální

14

prekladatelka

ctyri knihy

básnických

projevil tím, že

ze svých prekladu
lidových

V letech

prekladú

1898 až

ze Zeyera,

-----
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Vladimír jiránek

který se tak stal nejznámejším
jazykovém

území

i v ostatních
básníci

evropských

se seznámili

jejích prekladli.
1896 napsal

ceským

a preklady

básníkem

na celém

nemeckém

zrelé.

Malybrok-Stielerové

na neho

upozornily

brát vážne režimní fráze o ,vedeckém

zemích.

Dokonce

se Zeyerovým

Mezi ne patril

Rainer

nadšený

dekovný

a tak by bez prekladli

Zeyer,

nemeckými
nadšen.

ktetý

preklady

ovládal
svých

básní

nemectí

Rilke,

novat iracionální

Iishment,

sotva

z pera

dobre

hodný

falzifikace

z roku 1896.

stejne

Malybrok-Stielerové

1890

se po ovdovení

až do své

smrti

odstehovala

1913

žila

Ottilii Malybrok-Stielerovou

nespojoval

ani plivod,

ani delší pobyt. V Mnichove

a pak v Tegernsee

iniciativy dala do práce,
lost del ceské

aby nemeckému

literalulY, kterou

na její obetavou
mnelo.

cinnost

ctenári

si zamilovala.

jak na ceské,

jezera

s ceskými

investovali

se z vlastní

Bylo by dobre,

tak na nemecké

nebylo

dvojí trauma:

zememi

zprostredkovala

ce naskocit
i když

kdyby se

strane nezapoAntoním Meštan

Iishmentu,

se mezi b)'Valými disidenty

chybným

smerem,

utrpením

- osud

olwellovských

_nopersons",

nutkání

odmítnout

vše, co náleželo

a otevrít

se naopak

možnostem,

výkladu

mohl jsem tedy

potlacovaným

hodného

\·cdy.
sveta.

ždanovovských

kultu rt-

míním

soudobé

byli, museli prekonat
vedecké

dráhy,

je mnohem

s predsedou

vencité
sobe

životu

tepny

prestáv-

nebezpecný,

než treba

i ostatním.

Maem

neblahé
mávají

hvezdnými

pameti:

Bylo by krásné,

mapami,
kdyby
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jede

clovek

kvete

astrologové

homeopati

poznání

pripustím,

Co jí však soudný

necht

kyvadélky,

lécí ctvrtinou

nevydávaly
bylo

tisíc
hlou-

za alter-

tak snadné,

ale

že veda dluží ješte mnohé
sotva múže

ve

uprít, je poctivá

- vyznacovali
Jaroslav

jako pode-

nohy.

že rychlík

snadnejší.

bych prosil, aby se tyto zábavy

není. Ochotne

do níž

s teoretic-

se po dvacetileté

vedy je podnik

pri tom spíše

vedu

svou vlastní zkušeností.

Pokud

vlile k pravde. Tou se - jak si živc vzpomínám
slušníci disentu.

estab-

soustavné

a televizními

komentárú,

se zhroucením

parapsychologO\'é

Jenom

nový estab-

napr.

prumyslem

se cítím oprávnen

od trati a vysvetlit

neplatnými

ono bohužel

ve stínu a s trochu

k vládnoucímu

Necht

kritiky

kritických

vedcu.

iniciativách.

životní energii; to dt1Jhé, horší, spojené

jsou

radeji

nativu

casto

k vede se zase vrátit. Pokoušet

ohroženy

molekuly.

bere ten prímo iracio-

vuci vede. Sdílel jsem s nimi - ponekud

kulture,

mohou

a jaksi ztotož-

jaksi nespatrili

reklamním

bývalých

do rychlíku

Odstoupit

bají nad

Alternativní myšlení a disent
menším

o masové

znacnou

Rekl bych

také pocítit

produkované

mnoho

inteligentní

názoru"

- tím spíš, že i oni z výsled-

Necítám

to první, spojené

kou možností

zna-

kvetú.

Léta se ptám, odkud

s vedou

jejich odporu.

reality,

V disentu

z Mnichova

svetovém

napr. ve svých ekologických

ragrú. Veda však zústala trvalkou
,oficiální", totiž vedu obtížnou.

byl

prímo

u bavorského

že lidé zretelne

- a hle, bývalí disidenti

seriály, ani tlachání

jako ceštinu,

Tegernsee.

nální odpor

cerpali,

Veci se zmenily

Rilke umel

chápal.

zvlili bolševismu

kli vedy nejednou

který v roce

dopis.

jsem ovšem

Mám jistý pocit, k nemuž

Malybrok-Stielerová
a v letech

nemcinu

pražští

prostrednictvím

Malybrok-Stielerové

vznikl proslulý Rilkliv sonet ,Juliu Zeyerovi"
Julius

dílem

i mladický

Malybrok-Stielerové

cesky jen nedokonale

i nekterí

básnickým

Težko

i príKríž

n
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Krajanský tisk
vUSA
Od dubna 1990 vydávají manželé Petr a Vera Bískovi
v Clen Covu, vzdáleném asi jednu hodinu jízdou
autem na východ od New Yorku, dvojjazycný ctrnáctideník Ceskoslovenskýtýdeník. Puvodne na 8 stranách,
od Nového roku na 12 sledují s pomocí svéhopražského
redaktora dr. Aleše Fuchse vývoj v obou republikách.
Petr Bísek
Smysl existence krajanského tisku v Severní Americe - s výjimkou
zájmových periodik - múže být jen jeden: navazovat a pomáhat obnovovat prerušený kontakt se ,starou" vlastí, ceskou i slovenskou. Jinak
tato snaha nemá ani smysl, ani nadeji na delší životnost. Soucasný krajanský tisk by mel sloužit predevším svým ctenárúm, a to práve není
snadné.
a druhé strane, pokud nechce krajanský list za pár let zasmrádnout, nemúže jen ventilovat a papouškovat názory a pocity
svých ctenáií\ musí dát hlas i ,staré vlasti" a jejím zástupcúm. Musí se
snažit, sec mu síly stací, rozumet obema stranám. A musí se ustavicne
snažit privést je dohromady, k jednomu stolu, nutit k dialogu.

daleko, že ti z jedné strany ocekávají jen nedobro ze strany druhé.
Zacíná být zrejmé, že jen cas múže tento neprirozený vztah zmenit
v dúveru a spolupráci.
Není možno vyhovet všem generacím a skupinám krajanu.
Výsledkem je omezená cirkulace, jejíž výše práve urcuje stupen financní zabezpecenosti periodika. Relativne nejlépe jsou na tom ti nezávislí,
kterí dík svému všestrannému zamerení mohou - s trochou štestí - získat nejširší okruh ctenárú-predplatitelu
jistotu.

Bez subvencí krajanský tisk nemúže existovat a se subvencemi ztrácí práve tuto svoji nezávislost. Se ztrátou nezávislosti prijde dríve nebo
pozdeji ztráta znacného poctu predplatitelu, kterou pak ani nová nebo
zvýšená subvence zatún nedokázala nahradit. A tak ubývá konkurence,
trpí kvalita a postupne odcházejí ctenári. Až do té doby, než zmena ve
spolecnosti probudí nového náruživce ...
Z dejin krajanského

tisku v USA

Je opravdu neuveritelné, kolik ruzných deníkú, týdeníku, ctrnáctideníkú, mesícníku, dvoumesícníku a jiných krajanských periodik dosud
v Americe vyšlo. V mnoha prípadech meli jepicí život - jedno, možná
pet císel. Nekteré prežily rok, pet nebo deset let. Zrídka 30 nebo 50;
výjimecne 100 Staré zanikaly, nové se rodily. Tomáš Capek ve své
knize "Padesát let ceského tisku v Americe" z roku 1911 uvádí kolem
342 titulu, které rozdelil do nekolika skupin:
Politické, a to republikánské, demokratické, populistické, socialistické, anarchistické a stríbrárské (nejsem si jist, co to znamená); náboženské (vetšinou katolické a evangelické), proti náboženské a ateistické;
speciální: lékarské, zdravotní, sportovní, venující se fyzické zdatnosti
a zdraví (již tenkrát!); profesionální, ekonomické, podnikatelské
a obchodní; spolecenské a divadelní. Obcasné. Volební. Literární.
Ženské. Jazykovedné. Almanachy. Anglické, "ale s ceskou duší". A jiné
byly: populární s obrázky a bez obrázku, humorné a pro mládež. A tak
dále.

Není to snadné vydávat krajanské noviny ve Spojených státech z tolika
dúvodú, že když se nad tÚTIclovek zamyslí, jiste ho napadne otázka:
proc to ti pošetilí lidé delají.! Peníze z toho nejsou, slávy minimálne,
bolehlavu víc než dost. Lidská povaha je však rozmanitá a nevyzpytatelná, a tak se vždy najdou náruživí jednotlivci, kterí se nenechají odradit (casto dík vlastní neznalosti) a pustí se do toho. A i když múžou
být vybaveni potrebnou technikou, vedomostí a zkušeností s vydáváním periodika mají omezene. Proste, jen ti nejnáruživejší prekonali
pocátecní nesnáze a ale pon na cas se stanou pány vydavateli.
Není to snadné vydávat krajanské noviny ve Spojených státech koncem 20. století také proto, že republika se po sametové revoluci zachovala k exilu macešsky. Nenašel se dostatecný cas a prostor k poznání
jeden druhého. Pres mnohé chabé, nedomyšlené a povrchní pokusy
dosud nedošlo k usednutí ke stolu a spolecnému lámání chleba.
Chatrný most mezi domovem a exilem nebyl v prvních dnech polistopadové euforie porádne opraven a dnes po nem behá sem a tam
nepretržitá šnúra popletených individuí, ktelým na opravu nezbývá ani
cas, ani prostredky. Kdyby se jen na chvíli zastavili, spolecne most
spravili bez ohledu na to, kdo do opravy investuje víc, pak by po nem
mohli behat a skákat a veselit se, a most hy stál a držel a sloužil všem
pro potešení na dlouhé veky. jak ten Karlúv.

a tím i jakous takous financní

Na zacátku tohoto století bylo v Americe 8 našich deníkú a 8 dalších vycházelo dvakrát týdne. Bylo tu také 32 týdeníku, 4 ctrnáctideníky, 22 mesícníku a 4 obcasníky. Z nich 10 sloužilo katoli1<um,9 evangelíkúm. Samozrejme, že ne všechny existovaly ve stejné dobe, ale
i tak jsou to císla zarážející.
Za zmínku stojí pan Jan A. Oliverius, ktelý drží rekord - zacal nebo
editoval 16 periodik. Autor Capek o nem ríká, že to byl tvrdý, ale poctivý republikán, ktetý pozdeji prešel k demokratúm. Pak tu byl nejaký
]. S. Cada, ktelý - podle Capka - nadelal víc škody než užitku publikováním 15 periodik.
Byl to ale František Korízek, kdo vydal první ceské noviny
v Americe, týdeník Slowan Amerikanský. První císlo vyšlo 1. ledna
1860 v Racine, Wisconsin. A 21. ledna toho roku se zrodil další týdeník Národní Noviny v St. Louis, Missouri. Jejich šéfredaktor byl
známý Franta Mrácek, ale presto zanikly 24. cervna príštíl10 roku.
Mrácek pak editoval 14deník Slavie, první císlo vyšlo 30. ríjna 1861,
také v Racine. Dve dúležitá jména jsou známá z té doby - Vojtech

Mnozí krajané (predevším exulanti) se s reprezentanty "staré vlasti"
nemají moc rádi. Nedúverují si. V extrémních prípadech to došlo tak
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Mašek and Karel Jonáš, oba dríve nebo pozdeji meli co delat se zmínenou Slavií.

nepravidelne pravidelných periodik, která existují predevším dík setrvacnosti anebo tvrdošíjnosti svých vydavatelu.

A pak prišly Zvony, Pozor, Pokrok, Katolické Noviny, Bratrské Listy,
Národní oviny, Amerikan, Pokrok Západu, Hlas, Diblík. Chicagský
Vestník, ew Yorkský Deník a ew Yorkské Listy (puvodne to byl
týdeník, pak 14deník, pak deník a znovu týdeník). Dále Bic, Hus,
Rarášek a mnoho dalších. Byl tu Duch volnosti, ,Mesícník bezvládne
obecný", vydávaný v roce 1895 v Chicagu Bretislavem Sedleckým
a soudruhy. Týdeník
krbu Hugo Chotka, vyšlo jen jedno císlo 16.
brezna 1901. Typograf Ceské Typografické Unie o. 330 byl mesícník,
zdarma. zrejme clenúm cechu. A desítky dalších periodik, vesmes
s krátkým životem.

My a náš Ceskoslovenský týdeník vlastne nejsme nic zvláštního,
unikátního. Já, šéfredaktor-vydavatel, jsem typograf, ale jinak nejsem
odborníkem v žádné profesi, kterou je zapotrebí zvládnout k úspešnému vydávání novin nebo casopisu. Nemáme žádný personál, ve dvou
lidech musíme po praktické stránce zastal všechna oddelení, která existují ve vetších podnicích, vcetne výroby, distribuce a inzerce. Já sám
nejsem ani reportér nebo redaktor. ani fotograf nebo grafik -návrhár,
ani historik nebo politolog, ani politik nebo organizátor, ani úcetní
nebo salesman, fundraiser. My dva, moje žena Vera a já, jsme jen jedna
linka v dlouhém, nepretržitém retezu. kterí se snaží udržet v Americe
rodnou rec.

Duležitý ceský emigrant byl všem známý Vojta Náprstek, který žil
ve Spojených státech od roku 1849 do 1857, kdy se vrátil domu.
V pražském Náprstkove muzeu je oddelení krajanského tisku. Další
jména k zapamatování jsou František Korízek, Jan Bárta Letovský,
J. B. Erben, Jan Borecký, Josef Lesikar, Jan Vratislav l:apek, V. Snajdr,
F. B. Zdrubek, Václav Pohl, Jan Herman, František Mrácek, Vojta
Mašek, Karel Jonáš, Ladimír Klacel a mnozí jiní.

Múžeme jen doufat, že nejaký nový Capek nenapíše, že jsme nadelali víc škody než užitku. Stacilo by, kdyby na nás bylo vzpomínáno
jako na ty, kterí se snažili informovat Cechy a Slováky žijící v Americe
o radikálních zmenách v jejich vlasti po pádu bolševické nadvlády. Byl
bych rád, kdybychom byli pokládáni za ty, kterí se snažili být co nejobjektivnejší, pokud to lidská nátura dovolí. Jako ti, kterí se snažili
vycházet v dobrém i s casto nesoudnými ctenári, aniž by se pri tom
prizpusobovali kdejakému extremistovi. Ale také jako ti, kterí nepropadli své vášni natolik, že by ztratili schopnost odhadnout, kdy jich
není zapotrebí, a dokázali ustoupit, když se nekdo lepší objevil na
scéne.

Dnešek
Dnes existují v Americe ctyri známejší tituly: Katolický ctrnáctideník
Hlas ároda (Cicero-Chicago), stoletý a již dávno nedenní Denní
(Nedelní) Hlasatel (Berwyn-Chicago), a také již více než stoletý, mnohostránkový Hospodár (West, Texas). l:tvrtým a nejmladším je newyorský ctrnáctideník Ceskoslovenský týdeník. Navíc zde žiyorí pár dalších

Tak tomu bylo, tak tomu je a tak tomu i bude s krajanským tiskem
ve Spojených státech.
O
Petr Bísek, zakladatel a vydavatel Ceskoslovemkého t'ýdeníku v USA

*
EXIL

BY

KTERÉ

MEL

BYLY

VISLÝM

VEJÍT
NA

AKTIVITÁM.

EXlLOVE

DO

ZÁPADE
ENí

PAMETI

NASÍ

SVOBODNÉ
TREBA

OSOCOVÁNÍ,

EXILOVí

AŽ SE KDESI

HLL'BOKO,

SPOLECI\OSTI
A DOMA

ZASTíRAT,

SAMOZVANÍ

SE VSÍM,

SPOUTANÉ,
ŽE V EXILU

CO

BYL,

JAKO

ZPROSTREDKOVÁNí
BYLI

TAKÉ

SLUŽBA

DOMOVlj,

PROGRAMU

EXILOVÍ

ZPROSTREDKOVÁNÍ

A INFORMAcí,

HOCHSTAPLERI,

EXILOVE

POMOC
BOURE

MYSLENEK,

DO~IÁCÍM

;-lEZÁ-

VE SKLE;-lICI

VODY,

Vilém Precan

GENERÁLOVÉ.

*
TEPRVE

I PREDTÍM,
PAK

SKUTECNE

DOKÁŽEME

BÝT

JEDNíM
VELKORYSÍ

UV.

ITR

STÁLE

ZE ZÁKLADNíCH
A TO

JESTE

BOLAVÉ

PRÁV

CLOVEKA,

ZNAMENÁ

DUSE

SMÍRÍME

ACKOLl

S TíM,

ZDALEKA

ŽE PRÁVO

NE VSICHl\1

ODEJÍT
MELI

JE I\EJE;-l

ODVAHU

TED,

ALE

SI JE VZíT,

BYLO

TEPRVE

PetrPithart

SPRAVEDLIVÍ.

*
VÍM
I\A

ZE ZKUSENOSTí,
SVETE,

ZEMÍ

KDE

MAJÍ

A BOHEMISTIKA

ŽE JSME
KATEDRY
SOUCÁSTÍ

VSUDE
DEJIN

POVAŽOVÁNI
VÝCHODNÍ

VÝZKUMU

PREDEVSíM
EVROPY

A VYUCOVÁNÍ

ZA SLOVANY,

NEBO

KATEDRY

DEJIN

VÝCHODI\Í

AT SE TO

CI

SEMI'iÁRE

A STREDNÍ

CECHUM

DI\ES

SLAVISTIKY,
EVROPY

líBí

NEBO

M.

JE PROBLB1ATIKA

A SLOVANSKÝCH

JAZYKU

VSUDE
CESKÝCH
A LITE-

Antonín Meštan

RATUR.

17

Což jsou všechno jen zástupná prirovnání pro domnenku, že ceské
podnikatelství v zahranicí ani tak moc nestojí o publikum vlastní provenience. A pripojuje se tak k obecné atmosfére, v níž Ceši v cizine
nevyrvárejí ucelené etnické skupiny. Vznikají tak nanejvýš ty ci ony
zájmové spolky, které se nad místní nebo folklórní formát vyšvihnou
jen výjimecne. Ta výjimka platí nepochybne o Spolecnosti pro vedy
a umení - se sídlem v USA - , které se jako jediné podarilo založit
cinné pobocky prakticky po celém svete. Nejspíš proto, že nijak
nepodlehla nutkání zakládat jakési enklávy. Využila a využívá pouze
schopných lidí - Cechu a neochvejne dál i Slovákú -, kterí neco znají,
umejí, etablovali se ve svých oborech a jsou obcas ochotni se o své
zážitky podelit s temi krajany, které to vubec zajímá a jsou schopni se
sejít. Je jich kupodivu leckde dost a rádi se vidí.

Ceská ghetta
v takzvaných novodobých dejinách se až do roku
1939 z Cech, z Moravy a ze Slovenska emigrovalo.
Ceští bratri v cele s Comeniem (všimnete si latinské
verze ceského jména, to se - tuším - už nikomu nepodarilo] byli samozrejme exulanti.
Milan Schulz

Což je zkušenost podobná té, kterou ucinila laická katolická organizace Opus bonum, donedávna se sídlem v emecku. Dvakrát rocne svolávala své cleny a príznivce k vícedenním shromáždením: prevážne na
podzim do - postupne proslulého - Frankenu a o svatodušních svátcích
do bavorského Rohru. Tam proto, že duší tohoto dobrého dila byl brevnovský opat Anastáz Opasek, od roku 1968 v útulku u svých benediktinských bratrí v rohrském kláštere. obojí setkání mívala nejaké - jak se ríká
- náplne, hlavní témata. Ale naprosto nejduležitejší bylo, že se pravidelne
vídali lidé roztroušení po svete a pritom, jak se ukázalo, uprímne toužící
po rozumném, klidném dialogu. Je pravda, že to málo vídané kouzlo,
umožnující vecný hovor i myšlenkove si zásadne odporujících partneru,
vycházelo z dobrého srdce dnes už arciopatova. A je taky pravda, že on
s tím nedošel u jiných emigrantských kruhú vždy nejpríznivejšillo ohlasu. Duch Frankenu znamenal totiž vždycky vítezství tolerance nad úzkoprsostí, mímosti nad hrubostí, moudrého dobra nad prskavým zlem.

Jako tak mnohé v dejinách 20. století, zmenili tyto okolnosti dva
diktátori: Josef Stalin a Adolf Hitler. Ani ne v rozmezí dvou desetiletí
nastolili ve stredu Evropy, na jejím východe a ve velké cásti Asie
pomery tak nesnesitelné, že se (mírne pocítáno) desetitisíce obyvatel
rozhodly z ohrožených zemí odejít. Do exilu. Byli doslova vyhnáni, jak
názorne dokázaly obe diktatury, které v následné dobe vyvraždily milióny lidí, naštestí v mylné predstave, že tak zustanou na veky u moci.
V nekolika vlnách odešly z Ceskoslovenska celé zástupy. Hlavní data:
1939, 1948, 1968. První odchodové datum melo pro vetšinu exulantú
pomerne krátké trvání: válka skoncila po šesti letech. Druhá dve data
už byla osudnejší. Vetšina tech, kterí odcházeli po únoru 1948, sice
verila, že to všechno lychle skoncí. Uvažovali tak ostatne i americtí
a mnozí západoevropští státníci. Ale záhy poznali, že stalinismus má
výdrž, a zarídili se ve svých nových životech nadlouho. Pouceni touto
zkušeností, chovali se ceskoslovenští
obcané v roce 1968 jinak.
V naprosté vetšine zacali okamžite zakládat nové domovy, což jim
oproti roku 1948 taky umožnovala pokrocilá doba. Západní Evropa po válce v troskách - jenom vzkvétala.

Velmi ceský byl nejspíš onen spolek, který po nejaký cas pusobil ve
Svýcarsku. Jmenoval se "Knedlík" a delal po léta radost mnoha lidem.
Nápadití reditelé spolku porádali plesy s rozvernými programy, svérázne vymyšlené autoraliye a rozlicné jiné akce, jako treba vypuštení prvru110 knedlíkového astronauta do vesmíru. Nešetrili sOy na dokonalou
prípravu události: na míste byla raketa, která se sice zdvihla jen pul
metru nad zem, ale byl v ní umísten pravý houskový knedlík, po havárii slavnostne pohrbený. Jednou jsme hráli v pustém lese jakousi variantu na "cetníky a lupice'·: dospelí lidé se duležite plížili krovím
a u hranice, kterou bylo treba prekrocit, hlídkovala rozhodcí komise
v modrých prilbách s bilým knedlíkem nad celem. U stanu se stejným
znakem se zastavila udivená švýcarská rodinka. Když se otec - jak se
ukázalo,
sveta znalý - dozvedel,
že ti blázni pocházejí
z Ceskoslovenska, zavrtel hlavou a utrousil: "Co by tomu asi ríkal
Masaryk'·' Blázni o odpovedi nepochybovali.

Spolecný všem trem vlnám ceskoslovenských emigrantu od zacátku
druhé svetové války byl politicky, mocensky vynucený odchod. To
zpusobilo, že si všichni zacali ríkat exulanti, i když mezi nimi postupem casu pribývalo tech, kterí si - klasicky - chteli ,polepšit". Címž se
konecne dostáváme k zadanému tématu.
Ceská emigrace nevyrvárí sevrená uskupení proto, že se jako taková
vlastne necítí. Cech mimo vlast se bud pokládá za exulanta, nebo se
stane (pokouší se stát) normálním obcanem sídelního státu. Není jiste
náhoda, že jediné vetší ceské národní celky se vytvorily práve na
základe hospodárské emigrace do Ameriky na prelomu století. A stejne
není náhoda, že jejich cinnost s casem slábla, protože mladší generace
emigrantu už onu potrebu se sdružovat tolik nepocitovaly. Na rozdO
od jiných národu, které mnohde po svete založily celé mestské crvrti
a pocetné vesnice a dokonce z toho - jako treba Italové nebo Cínani udelaly obchodní artikl. Cech je v tomto ohledu mnohem zdrženlivejší.
Je znám prípad jednoho newyorského rezníka - to se tak ješte dalo
i sem tam porád dá potkat: rezníka, pekare, hospodského -, který se
vždycky ptal, pro kolik lidí to maso bude. A pak byl ochoten prodat
jen tolik masa, kolik pro tu kterou prOežitost považoval za nezbytné.
Mel Plý to maso tak rád, že se s ním nerad loucil. - V Mnichove proslul
v 70. letech jistý hostinský, kterému se ríkalo ,kavárník", tím, že když
bylo hodne plno, tak hosty zacal vyhánet, protože ho tolik lidí zlobilo.

Je asi na míste, abych vydal strucný posudek o jednom "ghettícku",
kterého jsme prece jen byl svedkem. V letech 1969 až 1994 - což je
ctvrt století - mne bylo pobývat v mnichovské budove rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Zpocátku bylo tech ghett 5+2. Ta vysílací, tedy
bulharské, ceskoslovenské, madarské, polské a rumunské. To velící tedy americké. A to provozní - tedy nemecké. Nebot urcitá místa treba zvukových techniku - byla základní smlouvou vyhrazena
emcum. Západonemecký sociální stát zajištoval pracovní priležitosti
pro své obcany. Už tahle národnostní smesice vytvárela neopakovatelnou atmosféru. Spolecné poslání - posilovat vedomost o svete
v zemích pod komunistickým diktátem - usnadnovalo samozrejme
18

nutím rozmnožit (ne-Ii osvežit) redakcní team emigranty posrpnovými.
Ri'kám to proto, že dispozice k enklávní povaze emigrace se ti'm ješte
zmenšily. Byl tu samozrejme stále jeden protivnfk. Ale pohled na nej,
zkušenosti s ním a odtud i pri'stup ke konfrontaci s ním byl velmi rozdílný. Rozdíly, mnohdy i rozbroje uvnitr ceskoslovenského - a pak už
jen ceského - oddeleni' nikdy neprestaly. Já - a vlastne všichni "osmašedesátníci", k nimž byli prirazeni i lidé tehdy podmerecní - zústali pro
"osmactyricátnfky" komunisty presto, že všichni dohromady po léta
cinili, psali a hlásali totéž. Ješte koncem 80. let se šéfem ceskoslovenského oddelení stal clovek, který si jako jeden z hlavnfch úkolú stanovil "vycistit oddeleni' od komunistú". Že šlo o negramotnou zabednenost, poznal záhy i americký management a rozloucil se s ním.
Zdaleka ne se souhlasem všech clenú oddelení. Za tohoto stavu pak
ceské oddelení v roce 1994 málem zaniklo. Jen dúrazné žádosti nových
ceských politikú, predevším prezidenta Havla, a to pri'mo u amerického prezidenta, zpúsobily, že se oddeleni' prestehovalo do Prahy, kde
zatím vysílá a hledá další možnosti samostatné existence.

možnost dorozumení. Ale rúznorodost národních zájmú a prístupú
k veci stejne samozrejme neodplynula tak docela. Americké vedení
proto velmi rozumne - i když jsem to nejdrív nemohl dost dobre
pochopit - spravovalo všechna oddelení, dá se ríct, separátne.
Domníval jsem se - jiste tak trochu pod vlivem bolševické propagandy
-, že takový informacní a komentátorský kolos jako Svobodná Evropa
beží ve všech svých cláncích provázane, že se jednotlivá oddelení vzájemne informují a podle toho vymerují obsah a zpúsob vysílání.
Skutecnost byla jiná. Taková kooperace - jak by se ocekávala od zkušených "špiónú" - se nekonala. Jednak to žádní špióni nebyli. A pak:
taková kooperace - podrobná a všestranná - se mohla snadno a zbytecne zvrtnout v konfrontaci, v konflikt, vznikající z pochopitelných historických korem\ které aktuální spolecný cíl nemohl vymýtit. Americké
pojetí managementu bylo v tomto ohledu plné smyslu pro realitu.
A vyplatilo se zcela zjevne, když se mnichovská babylonská vež rozrostla o dlouho samostatné Rádio Svoboda, vysílající v bezpoctu jazykú, používaných v bývalém Sovetském svazu. V jedné budove pak v nemnoha studiích - soužila (zase: zástupne ctvrtina sveta.

Stalo se, co se dalo ocekávat. Príliš mnoho jsme toho o ceských
ghettech v cizine neprobrali. Ale snad je to nakonec dobre. Potvrzuje
to zjištení, že Ceši nejsou k tomuto zpúsobu existence nadáni. Ani
doma. Což má, jak všichni víme, své výhody a nevýhody. Soudil bych po všech zkušenostech - , že tech výhod je vi'c.
O

Snad práve tohle zpúsobilo, že ve Svobodné Evrope žádná atmosféra ghetta nepanovala. V ceskoslovenském oddelení k tomu ješte pristupovala nikdy neprekonaná distance mezi emigracními vlnami. Naprostá
vetšina utecencú z roku 1948 se nemohla smírit s americkým roz hod-

Milan Schulz, spisovatel, publicista,
Evropy

redaktor Svobodné

Kresba Miroslav Barták
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pohled Napríklad je zrejmé, že jsou-Ii pristehovalci pocetní a navíc
se usazují ve vetších, víceméne homogenních komunitách (tak jako
treba soucasní latinskoamerictí pristehovalci v USA), má jejich jazyk
i kultura vyhlídky na relativne dlouhý život. Pokud naproti tomu pricházejí a usazují se spíše individuálne, lze predpovedet, že jejich
materština dožije ve vetšine prípadu jen jako individuální jazykové
reziduum a behem jediné generace v cizím prostredí zanikne.

Cest1na
•

em1grace

Vliv uvedených faktoru však muže být i prekvapive jiný, než napovídá první dojem. To platí napríklad o postojích okolní spolecnosti
k pristehovalcum, k jejich jazyku a kulture: intuitivne bychom ocekávali, že na pristehovalecký jazyk bude blahodárne púsobit národnostní a jazyková tolerance, že mu pujdou k duhu osvícené vládní
programy pro podporu menšin ap. Ve skutecnosti je to však práve
naopak: pristehovalecké
kultury a jazyky se nikdy nerozplývají
snáze, než když jejich rozvoji v novém prostredí nikdo nebrání a naopak nikdy nevzdorují asimilaci houževnateji, než když se od
nich okolní spolecnost distancuje. Což je vlastne zcela prirozené:
segregujeme-li nejakou skupinu lidí, mužeme jen težko ocekávat, že
splyne se svým okolím. Názorným príkladem je osud cínských pristehovalcu v USA: dokud k nim Americané meli vyhranene odmítavý, rasisticky zabarvený postoj a dokud se proslulé cínské ctvrti amerických velkomest podobaly ghettum, cínština a cínská kultura v USA
jen vzkvétaly.
aproti tomu dnes, kdy China Towns mají pres svúj
vysoce svébytný charakter mnohde ráz spíše turistických atrakcí
a kdy Americané nepovažují uzavírání snatkú se svými asiatskými
spoluobcany za mesalianci, se nekdejší ostré hranice cínskoamerické
identity zacínají stále rychleji rozplývat.

Co se to vlastne stane s ceštinou, když clovek opustí

ten neforemný stnpek území uprostred Evropy
a usadí se nekde jinde ve svete, na domovském teritoriu jiného jazyka? Co se to stane s jeho materštinou,
že jí náhle scházejí priléhavá pojmenování a co chvíli v ní skrípou neslýchané cizomluvy? Co se to deje,
že slova jiného jazyka se najednou vybavují snáze
než ta, která clovek slýchal od detství?
Karel Kucera
Se zrnkem patosu by se to všechno dalo nazvat treba nerovný
zápas o prežití jazyka v cizím prostredí, anebo také naopak
(spíše s rezignovaným nádechem) asimilace - ale zcela realisticky
vzato jde jen o prirozenou reakci jazyka na extrémní zmenu podmínek. Aniž si to uvedomujeme, šok, jemuž vystehovalec vystaví svou
materštinu pri presídlení do cizího prostredí, si príliš nezadá se
šokem, který by pro skleníkovou rostlinu predstavovalo presazení na
Saharu. Problém je v tom, že jazyk tak obvykle ztratí tu nejzákladnejší podmínku života - totiž možnost širšího uplatnení v bežné komunikaci. Veškeré dorozumívání v zemi, do níž byl presazen, obstarává
jiný jazyk, jazyk silnejší a prestižnejší, jazyk, který tu má vydržené
domovské právo. Pro pristehovalcovu materštinu se naproti tomu
najde jen málokdy kloudné užití, a zákonite se tak stává címsi stále
pasivnejším, perifernejším a zbytecnejším - až jí nakonec nezbude
než zcela ustoupit ze scény.

Zminme se ješte o jednom faktoru s paradoxním púsobením,
o vzdelání. Vztah mezi ním a jazykem považujeme obvykle za tak
prímocalý, že bychom i v cizine víceméne automaticky predpokládali prímou závislost mezi úrovní vzdelání vystehovalcú a délkou života jejich materštiny. Ve skutecnosti tu však opet platí závislost neprímá. Je sice pravda, že vyšší vzdelání se obvykle projeví tím, že
vystehovalci se durazneji hlásí ke svému jazyku a casteji ho užívají
tvúrcím zpúsobem (to lze mj. sledovat i na poválecné ceské emigraci). Na druhé strane však jejich každodenní jazyková praxe je zpravidla vzdálenejší od bežného užívání ceštiny než u vystehovalcu se
vzdeláním nižším. Nejcastejší prícinou tohoto paradoxu bývá skutecnost, že lidé s vyšším vzdeláním se i v cizine ve zvýšené míre uplatnují ve vysoce kvalifikovaných prestižních povoláních, která zpravidla vyžadují podstatne vyšší stupen sociální, kulturní a jazykové konformity než zamestnání nekvalifikovaná a neprestižní.

Jazyk však nepochybne
presídlení
prežije, vždyt je jedním
z vubec nejprizpusobivejších systémLl, jaké známe. Jak dlouho prežije a jak bude vypadat jeho život, to jsou ovšem už jiné otázky.
Kdybychom na ne chteli odpovedet s vedeckou dukladností, museli
bychom v každém konkrétním prípade prozkoumat okolo dvaceti
faktorli, které život vystehovaleckého jazyka mohou ovlivnit. Patrí
mezi ne napríklad existence krajanského tisku a rozhlasového nebo
televizního vysOání v daném jazyce, jeho užívání v církevních obradech, existence krajanských škol a kulturních organizací - ale také
napríklad vzdelání pristehovalcli, jejich zamestnání, tendence uzavírat prednostne snatky se cleny vlastní etnické skupiny ...

Presídlení na cizí území však pro ceštinu nebo jiný jazyk neznamená jen nevyhnutelné vnejší zmeny, k jakým patrí zmínený posun
v uplatnení a postavení. Nese s sebou i radu zmen vnitrních. Predne:
v novém prostredí chybí pristehovaleckému jazyku pojmenování pro
desítky skutecností, a má-li vúbec dál fungovat, musí tyto mezery
lychle zaplnit. Nejsnadnejším a nejprirozenejším rešením je pochopitelne prejímání z domácího jazyka príslušné zeme. Zpocátku jde jen
o príležitostné, témer omluvné výpújcky nebo doslovné preklady
jednotlivých výrazú, ale postupem casu je tento stav stále víc prijímán jako normální. Nakonec se komunikace pristehovalcú doširoka
otevre nejen vydatnému užívání cizích slov, ale i volnému makarónskému precházení z jednoho jazyka do druhého.

Základních faktorli, které v hlavních rysech neúprosne urcí následující vývoj bez ohledu na faktory ostatní, však není tak mnoho
a jsou vcelku prosté: je to predevším množství pristehovalcú, dále
koncentrace jejich usídlování v novém prostredí, jejich postoje
k vlastnímu jazyku a kulture a postoje, které prevládají v okolní spolecnosti. Pusobení techto vlivú lze vetšinou odhadnout na první
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Po delším case vede tento vývoj k zajímavým výsledkúm, zejména
pokud je takto obohacená materština vystehovalcú predávána dalším
generacím. V jejich jazyce se pak totiž postupne hromadí rozmanité
archaismy a dialektismy, starší zkomolené výpújcky, nové výpújcky,
starší i novejší doslovné preklady a další, nmohdy zcela neuvedomované cizí vlivy gramatické nebo hláskové. Vznikají tak pozoruhodné
zahranicní jazykové varianty, které jsou na hony vzdáleny jazykúm,
z nichž vzešly. Jako ukázka toho, jak taková varianta vypadá v prípade
ceštiny, múže posloužit zpráva, kterou pred casem otiskl cechoamerický týdeník Našinec vycházející v texaském mestecku Granger.
Oznamuje se v ní stažení kontaminovaných konzelv (cechoamericky
kena, z anglického can) z trhu:

tech sveta? A jak bude po létech vypadat ceština naší novodobé emigrace, tj. ceských mluvcích, kterí se v zahranicí nahvalo usadili okolo
roku 1968 nebo pozdeji?
Odpoved je ve všech prípadech sklicující. O budoucnosti novodobé
vystehovalecké varianty ceštiny nemúže být ani rec, protože v pravém
slova smyslu vlastne ani nevznikla. Ceská emigrace po roce 1968 mela
z jazykového hlediska ty nejméne príznivé charakteristiky: její príslušníci meli v prúmeru velmi vysoké vzdelání, vyhledávali prestižní zamestnání a v zahranicí se usazovali víceméne individuálne. Jejich ceština
zústala témer vždy omezena na rodinné prostredí nebo príležitostná
setkání a témer nikde nedocházelo k jejímu generacnímu predávání.
Dodejme, že nejde o nic výjimecného: podobné rysy jsou typické pro
vetšinu novejších svetových migrací - mimo jiné i pro tu, která od nás
vyšla o neco dríve, v dobe kolem 2. svetové války a roku 1948.

American Home Foods oznámili minulé pondelí, že odvolávají 39
uncové keny Chef Boy-Ar-Dee Spaghe/fi a Meat Balls v 37 státech, protože možná mají "kovový materiál". Keny, které se odvolávají mají dve
kodové císla na spodku: AD165-EST-794 nebo AD175-EST-794. Tyto
keny s temi kodu císlami, mohou ~ýti vrácené, kde byly koupené a peníze vám budou vrácené, spolecnost lekla.

Ani staré americké ceštine, která se už tolik let houževnate drží
v malých farmárských komunitách a na stránkách texaského Našince,
nelze dnes veštit svetlou budoucnost. Rec nedávných statistik je neúprosná: ze zhruba 120 000 osob, které v USA v 80. letech mluvily
cesky, byla více než polovina ve veku pres 65 let a více než tretina ve
veku mezi 45 a 65 lety. Naproti tomu mladých ceských mluvcích (do
18 let) bylo jen kolem 5 000. Jsou to císla, která není težké interpretovat: americká ceština vymírá.

Ceština podobných textú múže leckomu u nás pripadat komická
nebo "degenerovaná", ale nemeli bychom se nechat zavést prvním
dojmem. Korektne lze ríci jen to, že jde o ceštinu jinou, než je naše,
o ceštinu vyvíjející se bez prímé závislosti na jazykových zmenách
u nás už po více než sto let. elze dost dobre ocekávat, že na dvou
rúzných místech sveta, v odlišných podmínkách a pri odlišných
vyjadrovacích nárocích povede jazykový vývoj k identickým výsledkúm. Ceština na území CR je jen jednou z variant ceštiny roztroušených po svete. Má nepochybne nejvyšší pocet uživatelú a jako jediná
národní varianta má podstatne vyšší prestiž než napríklad menšinová varianta volynská, argentinská, americká, australská, rumunská
nebo chorvatská. To však prirozene neznamená, že naše varianta
ceštiny je ostatním v jakémkoli smeru nadrazená: vždyt pro komunikaci v zemedelských osadách v USA nebo v Kazachstánu by nepochybne byla stejne málo vhodná jako kazašská nebo americká ceština pro komunikaci u nás.

O mnoho optimistictejší obraz nenabízejí bohužel ani malé ceské
zemedelské osady na jiných místech zemekoule. V pragmatické atmosfére poválecného sveta se i omezené, víceméne symbolické generacní
predání jazyka stalo prakticky všude necím zcela výjimecným. Ceské
komunity stárnou a vetšina mladých lidí odchází do mest...
Co tedy zahranicní ceštine do budoucnosti zbývá? Izolovaných míst,
kam dosud plne nezasáhly novodobé vývojové stereotypy, není
nmoho: nekolik vesnicek ztracených v argentinské provincii Chaco
nebo v kazašské stepi. ekolik težko prístupných horských osad, jako
je rumunský Bígr, ve kterých i dnes plyne život jen o málo zmateneji
než na zacátku století... eprihodí-Ii se neco zcela neocekávaného, co
by v dohledné dobe vzedmulo rozsáhlou vlnu vystehovalectví z našeho území, stanou se tyto ostlÚvky behem nekolika desetiletí jedinými
místy za našimi hranicemi, v nichž bude ješte prežívat ceština nekdejO
ších velkých migrací.

Pri pohledu na oznámení o kovovém materiálu v kenách Chef BoyAr-Dee se nabízejí nekteré všetecné otázky: Jak asi bude vypadat ceština týdeníku
ašinec za dalších sto let' Jak vúbec bude za padesát
nebo sto let vypadat jazyk ceských etnických komunit v lÚzných kou-

Karel Kucera, PhDr., Doc., Katedra
Filozofické fakulty Karlovy univerzity

ceského jazyka
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nil, bylo to obycejne z tohoto druhého tábora a nebylo to zpravidla pffiiš
lichotivé. Zdenek Nejedlý rád dával Cechum, podle jeho názoru málo
statecným, za príklad sovetské partyzány. To primelo Ferdinanda
Peroutku, aby jeden ze sobotních úvodníku ve ,Svobodných novinách"
uvedl slovy: "Vykládal nedávno jeden emigrant .. ." a ukoncil vetou:
"Ostatne myslÚTIe,že už toho emigrantského naparování bylo dost."

Tretí exil

a zkoumání
svedomí

Pohodlná

iluze a její konec

ejedlého nebetycná arogance ilustruje úskalí, která hrozí i ohleduplnejším príslušníklim exilu pri posuzování postojli a reakcí spoluobcanu
doma ve chvuích mravních zkoušek. O to nám však v této souvislosti

V ceských dejinách hrál exil svou úlohu, podobne
jako ji v ruzných formách hrál v historii jiných národu. Vnímání a chápání exilu ceskou spolecností, tojest
sdílené predstavy o jeho duležitosti oprávnenosti podílet
se jako zvláštní složka na budování státu, bylo však
zretelne poznamenáno jednou, specificky ceskou, historickou zkušenosti- Masarykovou zahranicní akcí za
první svetové války.

i

ZdenekSuda

nejde. Komunistictí kritikové udánlivé ceské necinnosti za protektorátu
nejen bezostyšne zamlcovali sovetskou kolaboraci s nacismem v prvních
letech války a systematickou kampan podzemního komunistického tisku
v ceských zemích, odsuzující jakýkoli protinacistický odpor, domácí
nebo zahranicní, ale patrne si také neuvedomovali, že tato necinnost
mohla být do znacné míry povzbuzována cinností, kterou sami vyvíjeli
od celvna 1941. Že totiž predstava exilu jako težiska akce proti nepríteli
legitimuje na strane domova jeho pasivní postoj. Ceská spolecnost za
první, avšak ješte více za druhé svetové války jako by byla preložila tíhu
povinnosti reagovat, to jest klást odpor, na exil. Sama si pritom zvolila
sice duležitou, ale o mnoho pohodlnejší úlohu zachovat biologický
základ národa, prežít. Zdal' obou zahranicních akcí tento postoj jen dále
ospravedlnil. Vytvoril se model, v nemž exil nahrazuje i samu revoluci,
kterou takríkajíc doveze hotovou domli.
S touto predstavou také vstupovala nekomunistická vetšina národa
do éry nové totality po únoru 1948, kterou považovala za krátkodobou
epizodu, podobnou oné z let 1939-1945. Exil se mezitím pro mnohé ctižádostivce stal i odrazovým mustkem k politické kariére. Tech pár let
strávených v cizine stálo prece za to. Nic však nemohlo být vzdáleno
skutecnosti než toto ocekávánÍ. Zdálo se, že si úcastníci tohoto nového
exilu neuvedomují, že povahu a t1vání každého exilu urcuje povaha
konfliktu, který k exilu dal podnet. Za první a druhé svetové války to
byly vojenské konfrontace, jejichž délka se pres jejich globální rozsah
dala odhadnout na jednomístnou cifru. Roku 1948 to byl ideologický
konflikt, neméne - spíše více - nesmiritelný než konflikty predcházející,
ale vedl se na poli úplne jiném než válecném. Nemalou roli v tom hrála
obava z možných úcinkli jaderných zbraní (tuto souvislost nadhazuje
titul knihy Pavla Tigrida ,Politická emigrace v atomovém veku"). Ony
dva svety, ony dva zplisoby života, které se tehdy stretly, zápolily spolu
o dlikaz vetší životaschopnosti. To ovšem byl proces na dlouhá léta, na
celá pokolení. ,Neprasklo to," jak se utešovali v léte po Vítezném únonI
ve ,Zlaté kleci," útulku pro prominentl1í uprchlíky v americké okupacní
zóne emecka, ani ,do trešní," ani ,do švestek".

Její úspech dodal exilu jako takovému neobvyklou prestiž a vytvoril
model pro chování politických elit v podobných i méne podobných
pozdejších situacích. Názor na její význam také dal v urcitých kruzích
podnet k dlouhotrvajícímu rozporu s pojetím, zastávaným vetšinou,
a promítl se i do stranického spektra první republiky. Tehdejší ceská
pravice, umírnená i krajní, tlumocila, neprímo i výslovne, nelibost techto
kruhu nad duležitostí, podle jejich názoru prehnanou, prisuzovanou
zahranicní akci, tedy exilu, v zápase o obnovu ceské státnosti a z této
nelibosti bohate težila ve volebních kampaních. Že mluvcím se stala
práve pravice, nebylo tak docela náhodou. Dá-li se politické zamerení
prvního zahranicnn10 odboje definovat ve stranické terminologii, bylo by
treba ríci, že bylo trochu nalevo od liberálního stredu (do tohoto popisu
by se M. R Štefánik byl dal vtesnat jen s urcitými obtížemi, ale politickému ladení 1. G. Masaryka, jehož vliv a iniciativa byly zcela dominantní,
odpovídá velmi dobre). Ti, kterí po roce 1918 hovorili na obhajobu nebo
dokonce i jménem domácího odboje a jeho zásluh o osvobození, meli
pro to tedy i duvody stranickopolitické.
Na obrazu exilu jako úcinného a spolehlivého nástroje k docnení
zmeny politických pomeru se tím v ocích prevážné vetšiny verejnosti
mnoho nezmenilo. Metoda použitá Masarykem v letech 1914 - 1918 se
stala modelem i pro druhý zahranicní odboj 1939 - 1945. Jeho prubeh
a výsledek nesmírne posnily ceskou predstavu o rozhodujícím významu
exilu v kritických dejinných situacích. Predstavitelé druhého zahranicního odboje se vrátili domu jako suverénní složka legislativy a vládní exekutivy, jako hlavní rezerva, odkud se rekrutovalo politické vedení obnoveného státu. O podnu domácího odboje na jeho obnovení se už ani
pruiš nediskutovalo. Rivalita se projevovala spíše mezi exilem londýnským a moskevským. Pokud se nekdo o chování domova za války zmí-

V techto podmínkách se cinitelem rozhodující dliležitosti stal domov,
který pri drívejších pffiežitostech hrál jen trpnou, vyckávací, nanejvýš
obrannou úlohu. Tím se podstatne zmenilo i vzájemné postavení domova a exilu. Sametová revoluce byla v ceské historii po více než sedmdesáti letech prvním prípadem politického prevratu, jehož koreny byly prevážne vnitrnÍ. Melo to nesporné klady. Drívejší predominace zahranicního živlu skýtala celou radu rizik pro morální zdraví národa. V urcitém
smyslu posilovala demoralizující úcinek Mnichova. Listopad 1989 tento
osudný retez pretrhl. árodu se vrátila sebeúcta a vedomí schopnosti
jednat jako politický subjekt.
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Exillet 1948-1989 byl krome své neobvyklé délky radikálne odlišný
od tech,které mu predcházely, také svým rozsahem a složením. Projevil
ve dlou vlnách,jejichžcelkový pocet prekrocil ctvrt miliónu, což byla
tehdytémerdve procenta všeho obyvatelstva Ceskoslovenské republiky.
Uvážúne-Ii,
že slovenský prvek v nem nebyl zastoupen ani zdaleka tolik,
jakhychomocekávali podle demografického rozložení obou etnických
kupin, predstavoval z ceského hlediska procento ješte vyšší.
Neomezovalse tedy jen na politické elity. Znacná cást uprchlíku byla
anivorána všeobecnou nespokojeností s životními podmínkami, hlavne
lIIVelizací
hmotné úrovne a uzavrením cest k sociálnímu vzestupu pro
hoy Vl>tI'Y a skupiny krome stranické nomenklatUl)'. Úrady a organizacena Západe mely sklon klasifikovat je jako nepolitické jedince, ,emipty," ale protože tento termín není docela iednoznacný - viz náš citát
;\() () ~ ne, "{a."e 00\,
z Pcroutky- jako prosté ." ·,lC\\()\:a.\ e.-_.hOn! užili známého obratu, .\\\asovali noh:llna-. Exi\ po únoru 1948
byl pestrý vzorek podnikavých a obrazotvorností nadaných jedincu ze
všech sociálních vrstev. Jejich útek znamenal nebezpecné pouštení žilou
celému národnímu kolektivu.

postoje k exilu jako celku. Spor sám byl malicherný. Na pozdejší iniciati·
vu ministerstva zahranicí, která chtela u jednotlivých vybraných exulantu
zjistit, "co je ve vztahu ke staré vlasti osobne nejvíce tíží," bylo nejvhodnejší odpovedí pripomenout slova prezidenta Kennedyho, že ve vztazích
tohoto druhu se jedinec nemá ptát, co jeho vlast múže udelat pro neho
nebo pro ni, ale spíše, co on nebo ona mohou sami vykonat pro svou
vlast. Otázka, takto formulovaná, má ovšem smysl jedine tehdy, když
predstavitelé této vlasti jsou na ni pripraveni dát patricnou odpoved. To
se však dosud nestalo.
A tak cenná záloha, kterou exil predstavoval, nebyla dodnes využita.
Je možné, že nikdy ani využita nebude. Vyhlídky na zmenu dané situace
nejsou valné. Mezi tím se domácí amatéri v zahranicních a jiných záležitostech dopouštejí jedné chyby za druhou. Stací pripomenout jen dve,
káním nilei\t~ch \~omucí re L.\':1>e.c.e.n"cn
\;,ro\-; b .\()
kte~m se
;\'\\\00\'. ~\ci.\\\ <\e\egAce
\\é\'~~~\c""OO\\~'fu
f\\ s \l'ie<\s\awo'i.n
\'\teH loven kých fa-istu \' Kanade, které temto elementum po kyt\c
levnou a nezaslouženou pubHcitu, a zaklepání na neiméne vhodni
dvere ze strany ceských zákonodárcu pri pokusu o zahájení dialogl
s Nemci a Nemeckem, odkud pak bylo nutno zahájit rychlý a trapn~
ústup.

i

Práve vzhledem k tomuto sociálnímu vykrvácení by se ryze racionálne uvažujícímu pozorovateli mohlo zdát, že domov po docilené zmene
pomeru má eminentní zájem na využití exilových rezerv. Tento zájem by
se mu musil jevit o to naléhavejší, že také domácí elity byly za komunistické éry bud zdecimovány, nebo neúnosne zkompromitovány.
PrI1ežitostiblíže a dukladneji se seznámit s podmínkami ve svobodném
svete a tím získat kvalifikaci, užitecnou pro rekonstrukci domova, kterou
dlouhé trvání studené války poskytlo exilu, odpovídala na domácí fronte
prl1ežitost pro neprátele demokracie napáchat vetší a trvalejší škody na
ceském spolecenském organismu. Okolnost, jinak nesporne pozitivní, že
prevrat v listopadu 1989 byl dilem domácích sil, se v této souvislosti
ukázala být nevýhodou. Ohledy na legitimitu držitele verejných funkcí,
to jest na jeho nebo její demokratický mandát, získaný ve volbách, prevládly nad hledisky kvalifikace. 1 toto stanovisko se dá obhájit.
Odpovedným cinitelum postkomunistického režimu však zrejme chybel
smysl pro pragmatický prístup k této otázce, který by byl umožnil nasytit
vlka a nechat pritom kozu na živu.

Pozustalost tretího exllu

Zbytecná nedorozumení a zbytecné chyby
V Ceskoslovensku po listopadu 1989, a pozdeji v Ceské republice
dali kapitáni na politické lodi prednost tomu, exil jako možnou rezelVU
ignorovat. Ba co hur, neohrabaným postupem ve veci restitucí - kde
ekonomické meritum bylo celému sporu neúmerné, zanedbatelné - dali
najevo, že nevedí, co si s tímto živlem pocít, že jim je spíše na obtíž. To
nebylo gesto dobrého hospodáre, a zcela jiste to nebylo moudré.
Postižení v tom videli demagogickou snahu hovet nízkým resentimentum mezi potenciálními volici. Pozdejší výklady a racionalizace tohoto
postupu ze strany ceské vlády a ceských zákonodárcu ovzduší jenom
dále zkalily. Jejich poukazy na to, že mezi desetitisíci bývalých ceských
obcanu, kterí byli ochotni dát své znalosti a zkušenosti k dispozici pri
sociální a hospodárské obnove, bylo nekolik neodpovedných dobrodruhu, nemohly presvedcit ani ty, kterí je vyslovili, o správnosti oficiálnil10

Pomer exilu a domova je však jen druhotným problémem, zejmém
když v globální krizi, která exulanty vyhnala do sveta, již padlo konec'
né rozhodnutí. Co s nimi ted? Návrat domú nebyl nikdy snadný prc
žádného uprchlíka v lidských dejinách. O tom svedcí celá literatura od
známé Dvorákovy opery až do španelského románu , ikdo se nevraC'
zpet". Pri konfrontaci s nekdejším domácím prostredím, které se Z<l
uplynulé púlstoletí pronikave zmenilo, si však exulant klade otázku
zda jeho obeti mely opravdu smysl pro národ i pro neho samého.
V prípade exilu tretího je to otázka zvlášt naléhavá. Jeho zkušenost se
blíží zkušenosti exilu z tricetileté války. Zahranicní úsilí našich predku
ze sedmnáctého století neuspelo; veliké postavy jako Jan Am05
Komenský, Pavel Skála ze Zhore, Pavel Stránský a Václav Hollar umíraly v bíde a beznadeji. V tom ohledu jsou na tom exulanti ze studené
války nesporne lépe. Oba exily však mají presto nekteré rysy spolecné.
Na jedné strane predstavují pokracování myšlenkových a tvúrcích
proudu, doma nacas umlcených, ve zvláštních podmínkách diaspory.
Ceská humanistická literatura pozdní renesance zažila nový krátký
rozkvet po Bilé hore na evropském fóru. Podobne i tretí exil pokracoval v diskusi i v umelecké tvorbe predkomunistického období. V této
cinnosti exil zastupoval ve svém mikrokosmu celý národ, i když mu
tento mikrokosmos ukládal znacná omezení. Na druhé strane se prímo
úcastnil svetového dení, a tak v urcitém smyslu obnovoval spojení prerušené železnou oponou. Sem patrí úcast ceských exulantu na evropském hnutí a príprave evropské integrace. Vzhledem k tomu, že exil
predstavoval statisticky težko zanedbatelnou složku ceských elit, musí
se domov žive zajímat o následky toho, že podstatná cást této složky
zustane v diaspore. V pomeru k ceskému živlu v zahranicí, který tak
nejen svým poctem, ale i svou kulturní váhou naroste, bude musit
doma dojít k hlubokému ,zkoumání svedomí". To ovšem platí ve stejO
né míre i pro tretí exil sám.
Zdenek Suda, Phd., profesor sociologie Univ. Pittsburgh,
senior fellow na Stredoevropské univerzite v Praze
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femi-nazi (termín je od Rush Limbaugh-a) prohlásila, že by ji muž
urazil, kdyby jí prednostne otevrel dvere, zeptal jsem se jí, zda by
dala prednost bouchnutí jí dvermi do nosu; tato nevinná poznámka
byla obrácena v cin jedním Amero-ltalem z Brooklynu. Brooklyn má
normálne povest kongeniálního hulvátství, ale nejak se mne ten incident jevil pouze ve svetle dúslednosti.

Amerika

bez ružových

Je lehké nacrtnout pasiva prítomné Ameriky ve smyslu výše uvedených aktiv, prihlížeje ke stinnejším stránkám techto: ráznost se
zvrhává na násilnictví a pominutý egoismus. Cemu ríkají Španel
acción directa (snad neváhající svépomoc), se spíše projevuje jako
krutá, jízlivá svévolnost a bezohlednost. Nove se probouzející pragmatismus dospívající generace se stává postupne cynictejším a vede
k politické apatii.

brýlí

Z vlastní prožité zkušenosti vidím Ameriku spející hegeliánské syntéze, která je každopádne vyšší než téze a rovnež antitéze, ale vyšší
pouze kvantitativne, ve smyslu nabývání moci a sebevedomí. Receno
s Goethem, ptáce, které se nepokouší prekrocit pouhé ptácství, prestává býti i ptácetem. Lid a zeme, kde se opovrhuje jakoukoliv spekulací,
která nenese co možná okamžité a hmatatelné výsledky, jsou odsouzeni zabrednout do totální statické abstrakce. Jsou pravdy a skutecnosti,
které se nedají znázornit v casove prostorové objektivite - a prece
zústávají pravdami a skutecnostmi. Pakliže dojde k takové vynucené
reifikaci, výsledky jsou zhoubné, jak pro propagátolY takto zdémonizovaných pojmú, tak pro jejich chtivé publikum. Víme, co se stalo
s Rousseauovou volonté générale ve francouzské revoluci, co s ,vúlí
lidu" v revolucním Konventu, o lidové demokracii, Blut-und-Boden
teorii, o jiných ,mýtech dvacátého století" nemluve. Co je symbolickým
vyjádrením zažité psychické zkušenosti, nesmí být vyjádreno za každou
cenu vecnými fakty. Taková fakta nejspíše zatemní prúhlednost celolidského symbolu v hrúznou neprúzracnost perverzní geneze, v abortivní
zrúdu neskutecnosti stávající se skutkem. To platí stejne pro zvrhlou
prekroucenou interpretaci vedeckých pravd, jako pro násilnou objektivizaci lidských a mravních intuicí,

Miroslav Hanák
Odmenou za pomerne dlouhý život je možnost pozorovat spolecenské a psychologické zmeny, ke kterým dochází postupne i pod
hladinou poklidného politického vývoje, který se zdánlive vyvíjí
v tradicne zajetých kolejích. Tak je tomu i v mém prípade: od sklonku ctyricátých let do doby post-reaganomické pozoruji amerického
Protea, jak provádí svúj nekdy až smešný menuet okolo nekolika
základních tradicních otrelých frází, v nichž se zrací prítomný obraz
jeho kolektivní osobitosti.
Co následuje, je bilance v kostce aktiva pasiv nekterých základnejších etických norem a socioekonomických zvykových struktur, jak
je vidím z hlediska casnosti. Kdykoliv možno - a s ohledem na prostorové omezení - podporÚ11 mé náhledy názornými príklady z vlastní životní zkušenosti,
Aktiva:
1) Prežívá v americké psyche urcitá ráznost a nebojácnost cinu
a rozhodování. Kecá se, to ano, jak v politice domácí a zahranicní,
tak ve všech ostatních existencních situacích, od odborových slezin
po schúze profesorských sború na všech rovinách pedagogického
dení, ale jsou zde zábrany a protiváhy dané jak všeobecným zachováváním základního parlamentárnulo rádu, tak i spontánním vystoupením neocekávaných nekonformistú-maverickú.
Príklad: když múj
známý ze stredosevernmo regionu Texasu byl nadrízenými obvinen
ze zanedbávání affirmative action, (preferencní najímání menšinových kandidátú) - je vedoucím katedry cizích recí na tamejší univerzite - vyrešil toto dilema plynoucí z nedostatku kvalifikovaných menšinových kandici<ítú tím, že povýšil dlouholetého
clena katedry,
Americana ceského púvodu jménem Madera, na cestného Latince
Madera ... Má to ovšem hácek: pan šéf katedry se narodil
v Sudetech, ale necht: ucinil to v souladu s americkým talentem
improvizace.

Jeden z dost zábavných osobních zážitkú, ale i ohromujících svou
naivitou, se udál na mé první americké alma mater, univerzite státu
lIIinois, ve tretím semestru mých studií, skoro dva roky po mém príjezdu do Ameriky. Dostal jsem cástecné stipendium do této univerzity, jež sestávalo též z neplaceného ubytování v jedné z tzv. fraternities (studentské organizace s uvádecím ceremoniálem a reckými písmeny). Jelikož moje známky byly pomerne dobré, chteli moji kolegové-studentští funkcionári, abych se podrobil uvádecímu rituálu,
Zamítl jsem kategoricky a dostal vyhazov. Univerzita me preložila do
všeobecné univerzitní koleje. Tam ovšem byl každonocne binec žáckové po dvou pivech si vsugerovali, že jsou muži a tudíž ožralí.
Proste jsem nemohl spát. Za pár dolarú vydelaných prekladatelskou
cinností (v zemepisném oddelení) jsem si najal kavalec v centru
mesta (Champaign-Urbana) a spal jsem. Dekan pro cizí studenty me
pozval na rozhovor. Nelíbilo se mu, že jako cizí student opovrhuji
pohostinstvím koleje (a co bylo horší, možná bych si mohl vodit holcicky na pokoj - v prítomnosti nekolika jiných prenocujících, ježto se
jednalo o spolecnou cimru - v tom se též Amerika obrátila o 180
srupnú). Poznamenal jsem, že nemohu spát v kraválu trvajícím do
3-4 hodin ráno .. Pak pan dekan (postgraduální student s magisterským diplomem v dejepis, a s dalším v sociologii co nevidet) pro-

2) Pragmatismus, který skoro výlucne degeneroval na cistou formálnost zdání - címž povrchnejšího, tím lépe - v generaci, která dospívala v letech šedesátých, se zacíná vracet u generace post-boomerú
k zdravému rozumu. Príklad: když mne jedna militantní žacka
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hlásil: ,John (Miroslava jsem si rezervoval jen pro zasvecence), jako
typický Evropan zrejme jíš nesprávnou dietu; asi ti v ní schází hlávkový salár.·· Upozornil jsem jej, aby radši nechal toho druhého
magistra plavat, dokud je ješte cas. To se ho zrejme dotklo, ježto me
umístil mezi postgraduálními studenty a meli jsme oba pokoj ...

\' Americe, dnes víc než kdy jindy. Ovšem dnešní klišé jsou zhoubná, nenávistná a rozvratnická. A prece ... Palacký pro mne vypadá
spíše jako ten prezident Kennedy: Dovedu se vyrovnat s návrhem
nošení neskrytých pobocních zbraní ucineným pred nekolika roky
v newyorském státním kongresu, neprivádí mne z rovnováhy nenávist proti mužum a mužským ctnostem, kterou chovají a kultivují
mužatky, které by se marne pokoušely stát tercem pohlavního obtežování. Mohu doufat, že dojde k obnovení chápání svobody predevším jako zodpovednosti; vuci jiným, mezi menšinami i u vetšiny
vyhovující sobe samé z titulu tzv. osvícené nezávaznosti. Dovedu
celit nejistote prežití ve vetších i menších spolecenských pevnostech
pred útokem zevnitr a zvnejšku, které se kdysi nazývaly mesty.
Z techto dúvodu a dík skromnému uskutecnení alesp0l1 neceho, co
kdysi slulo ,americkým snem", zústává pro mne Amerika když už
ne zemí neomezených možností - aspon ne pro bílého a hlavne
stárnoucího evropského muže - prece domovem. Budu se stále ztotožnovat s tím, co nekterí z mých nyní dospívajících spoluobcanú
vytuší jako Aristotelovu autarkía, klidné, nervavé spoléhání na sebe
sama, sobestacnost a konecne i sebeláska coby odraz prízne k druhým. která múže zrát a sama sebe obohacovat navzdory nyní již
skoro všeobecnému obrazoborectví tradicních hodnot svobodne -

Jak videt, ne všechno se zmenilo v americkém názoru na svet.
Vím, Theodor Adorno mel pravdu, že jak se jednou preplavíme pres
oceán, jsme pak vždy na té špatné strane ... Ale stejne musím priznat, že jsem odjakživa pokládal za vyznavace více méne prúkopnického zpusobu života. braného ve skromném,
nevtíravém,
nechvástaném slova smyslu. Ci jak jsem mel nekolikrát príležitost
odpovedet na dotaz mých žáku, jak jsem dlouho Americanem,
odpoved vždy znela ,déle než vy." Vždy jsem si zakládal na konstruktivní kritice cehokoliv a kdekoliv. To se mi ovšem vždy nevyplácelo. První vánoce v Americe me pozvala rádiová stanice univerzity na intervie\v (s jinými evropskými studenty); mnozí z nich ze
strední a východní Evropy peli chvalozpevy na americké to ci ono.
Já jsem naivne prohlásil, že se cítím jako doma, plne se tešící
a radující
ze svobody,
ve které
jsem kdysi
vyrustal
v Ceskoslovensku. Pohoršení bylo nemalé, ,nepozdravil jsem u vrbicek". Ano. klišé vždy vzkvétala a vždy budou všude, nejen

ne liberálne - smýšlejícího evropského

západu.

O

Miroslav j. Hanák. Phd., ucil cizí I~eci na East Texas
State Univerzit)', [I soucasnosti profesor na Palackého
univerzite v Olomouci

Kresba /vliroslav Barták
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Vyhnání je osvedceným zpusobem nakládání s menšinami. Jen za
3 týdny v r. 1991 vyhnal Saddam Hussain jeden a pul miliónu Kurdu
do Turecka.

Svet v pohybu
Dnes migruje každý rok tolik lidí, kolik opouštelo
svou rodnou zemi v minulosti za celé století. Svetová
populace uprchlíku vzrostla na 23 miliónu lidí, žijících mimo svou materskou zemi.

Vojenská invaze je dalším duvodem náhlého úteku. Napríklad
v Afganistanu sovetská invaze a boje mezi souperícími afgánskými
silami vyvolaly útek šesti miliónu lidí.
Prelidnení vyvolávalo migrace v celé historii, když nebylo dost
zemedelské pudy nebo vody, jako v Mesopotamii nebo u Mayu.
Dnes je to hlavní prícina migrace do mest. Hospodárství, delená
mezi více a více dedicú generace po generaci, se stávají posléze pro
nekteré z dedicu nedostatecnými. Ve Vietnamu se tak musely stehovat celé osady. Je málo míst chudších než sousední Kambodža, ale
její prázdné prostory a rybnaté reky jsou neodolatelné pro vietnamské vesnicany; statisíce jich prišly do Kambodže, aby pozdeji zase
zacali prchat pred etnickými cistkami Rudých Khmeru.

HalKane
V tomto poctu jsou zahrnuti ovšem jen lidé, kterí splnují statut
uprchlíka podle konvence Spojených národu z r. 1951, to jest prchli
pred pronásledováním pro svou rasu, náboženství, sociální zarazení
a politické presvedcení a nemohou se vrátit. Jedincu, kterí se stehovali,
aby zlepšili svuj životní standard, - tedy vystehovalcu - bylo podle scítání v r. 1985 100 miliónu a ješte mnohem vetší je pocet lidí, kterí pricházejí z venkova do mest. Tech je jen v Cíne 100 miliónu.

V Indonésii vláda bojuje s prelidnením nuceným transferem lidí.
Mezi roky 1950 a 1974 bylo prevedeno 664 000 tisíc lidí z hlavního
ostrova Javy, a když se transferu dostalo podpory od Svetové banky
v r. 1975, bylo prestehováno 3,5 miliónu lidí na jiné ostrovy, které se
nekdy ukázaly stejne nevhodnými.

Naprostá vetšina vystehovalcu a uprchlíku je ze zemí Tretího
sveta a mnozí z nich koncí tamže, v jiných zemích, které mají vetšinou problémy už jen s vlastní populací.

'Jestliže pudní eroze znamená dnes nutnost stehování pro milióny
lidí, pak zmena klimatu by mohla vyvolat vlnu 150 miliónu uprchlíku, kdyby voda oceánu stoupla kolem roku 2050 o 30 cm nad dnešní stav.

Spojené státy byly dlouho zastáncem principu "prvního asylu",
podle nejž lidé nesmejí být vraceni zpet proti své vuli. Dnes ovšem
z této pozice ustupují, stejne jako se zmenšuje podíl uprchlíku podle
definice z r. 1951. Západní státy pokládaly za svuj bytostný zájem bojovat proti perzekuci, jež byla soucástí komunistického systému v sovetském táboru a v Cíne a diktátorských režimu, napr. v jihovýchodní
Asii. Behem Reaganovy éry bylo 96 % uprchlíku do USA z komunistických zemí. Dneska se západní politikové bojí podstatne méne sociálních, ekonomických a politických problému, at jsou jakkoli vážné.

Predsudky a bezvýchodnost vypudila ze zemí bývalého SSSR milión Židu jen v devadesátých letech, polovina z nich prišla do Izraele.
Bývalý SSSR opustilo v techto letech víc lidí než za celé období studené války.
Molotovuv koktejl nejistoty

Hodina odchodu
Príciny stehování jsou vetšinou komplexní. Rekordní migrace
nastávají v zemích s vysokou kojeneckou úmrtností, analfabetismem, erozemi pudy a hladem nejen z techto základních prícin,
ale proto, že se zde otevírá prostor pro despocie, politicky motivované bigotnosti a extremistickou politiku. A nadto pro infekcní
nemoci.

Cernobyl je symbolem osudového tlaku, který prijde bez varování. 180 tun radioaktivního prachu se rozšírilo toho dubna 1986 po
okolní krajine a 116 000 obyvatel muselo odejít. Prírodní katastrofy
jsou podobným
príkladem.
Záplavy vypudily tolik obyvatel
Bangladéše do Indie, že to vyvolalo napetí mezi obema zememi. Pri
vzrustu hustoty osídlení v podobných zemích rostou populace
i v ohrožených oblastech a lze ocekávat, že v budoucnosti každá prírodní zkáza vyvolá ješte vetší migrace.

Castou složkou koktejlu nejistoty jsou války. V padesátých letech
bylo na svete najednou méne než 10 válek, v roce 1993 už tu bylo
34 vetších konfliktú. Podle jednoho odhadu je prumerná rocní dan
na životech dvojnásobná než v minulém století a sedmkrát vyšší než
pred 200 roky. Od druhé svetové války probehlo více než 92 %
všech konfliktu v rozvojových zemích.

Ovšem jsou i prostší príciny. Nekteré vlády lákají nebo vykazují
lidi z jejich domovu z politických a strategických prícin. Cína zavedla
"transfer populace" jako prostredek k potlacení tibetského nacionalismu. Presídlenci a vojáci tam dostávají dvojnásobný plat a jiné
výhody. Dnes je v Tibetu 7,6 miliónu Cínanu proti 6,1 miliónu
Tibetanu. Podle Machiavelliho je .vysílání imigrantu nejefektivnejším
zpusobem kolonizace, je to méne kruté a je to lacinejší než posílat
vojenské expedice". V Mandžusku jsou dnes 2 - 3 milióny Cínanu, ve
Východním Turkestánu vzrostl pocet Cínanu z 200 000 v r. 1949 na 7
miliónu, což je polovina celé populace, ve Vnitrním Mongolsku je
8,5 miliónu Cínanu a 2,5 miliónu Mongolu.

Novým názorným príkladem je Rwanda. Hned po vypuknutí
dlouho zrajícího konfliktu mezi Huty a Tutsii bylo v zárí 1994 1,7
miliónu uprchlíku. Zapomíná se, že v této tragédii hráli roli i válecní
sirotci a sirotci po obetech A1DS. Rwanda a Uganda byly zasaženy
touto nemocí nejhure. Struktura rodiny byla narušena, velké množství hochú a mladých mužu nemá jiné vyhlídky než dát se naverbovat do milicí jako .potrava pro dela".
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V nové centrální Asii se politikové snaží stvorit národní identity
v hranicích, které si vymyslel Stalin. Tadžigistan, Turkmenistan,
Kazachstan, Kirgizstan a Uzbekistan mají tak malou národní soudružnost, že ani nechtely samostatnost po zhroucení Svazu. Nabyly nezávislosti ze zanedbání. Chudoba a nadbytek zbraní zvýšily nejistotu.
V Tadžigistanu došlo k bojlim mezi klany, místními a náboženskými
skupinami. Civilní válka vyvolala púl miliónu uprchlíkú v letech
1992-93. Západneji pak válka mezi Arménií a Azerbájdžánem pokracuje vzdor drtivým nedostatklim elektriny, dreva, vody, dopravy
a potravin. Jen v l. 1993 byl vyhnán témer milión Azerbájdžáncli.
V Gruzii nástupnické boje v jedné oblasti zpúsobily vyhnání 250 000
lidí v r. 1993.
Sama povaha války se mení. Nejde ani tak o války mezi státy,
nýbrž uvnitr státli. Podle Spojených národli bylo mezi roky 1989
a 1992 82 ozbrojených konfliktli a z nich byly jen 3 mezistátní.
Novinár Robert Kaplan predpovídá, že v budoucnosti bude zlocinnost tak mohutná, že nahradí "tradicní" válku a bude hlavní hrozbou stabilite a hlavním faktorem vyvolávajícím migrace.
Tlaceni chudobou,

taženi bohatstvím

Propast mezi bohatými a chudými je v korenech nejvetších pohybú lidí ve svete. Desítky miliónú delníkú se hrnou z chudších krajin
do bohatších, za vetšími mzdami v tvrdších menách. 900 000 Turkli
je v emecku, Skandinávii a dalších evropských zemích. 2,5 miliónu
Mexicanli je ve Spojených státech. V Kuwaitu bylo 400 000 jihoasijcli, ješte než zacli prchat pred válkou v Zálivu. Ve stejné dobe bylo
v Saudské Arábii 1,2 miliónu cizích delníkú.

Nedostatky od preplnených domú a prázdných studní po problém, cím topit, se spojují do cyklú, v nichž kácení stromú vyvolává
erozi púdy, jež ucpává toky a porušený obeh vody vyvolává další
nicení ornic. Lidé jsou z venkova tlaceni do mest. V r. 1970 žila
v rozvojových zemích ctvrtina obyvatel ve mestech. V roce 2025 to
bude podle studie Spojených národú 57 %. Jedna projekce dokonce
ukazuje, že za 15 let zacne venkovského obyvatelstva Tretího sveta
ubývat vzdor prudkému vzrústu celkové populace. Ve mestech se
ovšem venkovští migranti dostávají do ghet z obsazených rozpadajících se budov a do chatrcí z lepenky a plechu, kde si deti hrají
u kanalizacních stok uprostred ulice. Jen pro cínské migranty existují
efektivní cerné trhy, jež jim umožnují usídlení ve slušnejších podmínkách v Evrope, vcetne východní, USA, Austrálii atd.
V Cíne bude podle Cínské akademie ved žít v roce 2010 polovina
populace ve mestech, zatímco v osmdesátých letech to bylo 10 %.
Bohužel, celosvetove se problém uprchlíkli reší ex post, podle
toho, jak se vyskytnou krize, a nelze jim zabránit. Asi je to smešné,
ale pomoc pri pohromách odvádí veškeré prostredky, které by jim
mohly predcházet. Není myslitelné menit vojenské projekty do preventivních zásahú. Podle Washington Post se "úredníci Defense
Department krcí pri zmínce, že se z jejich ministerstva stává jistá
supersvalnatá organizace na ceste mezi Cerveným krížem a Armádou
spásy".
Od roku 1976 rostl pocet uprchlíkú, registrovaných Spojenými
národy, o víc než 12 % rocne. Což by znamenalo, že v r. 2000 budeme mít 46 miliónú uprchlíkli.
Problém je v tom, že žádná demokracie, která má relativne svobodný tisk, neprožila porádný hladomor. Ba dokonce není pamatováno, že by se dve skutecné demokracie dostaly do války. Asi by
bylo dobre, kdyby si demokracie také pripustily, že je lépe jednat
nyní také z hlediska Tretího sveta, než cekat, až bude pozde.

Globálne se peníze posílané domli temito migranty stávají hlavními zdroji národních príjmli. a konci osmdesátých let to bylo podle
rozboru Svetové banky víc než 65 miliard dolarli. Jen ropné produkty prinášely svetové ekonomice víc a oficiální podpora rozvoje byla
daleko vzadu. A pohyb delníkú bude v budoucnosti ješte vyšší.
Devet z deseti delníkú bude ze zemí Tretího sveta a jen málokterá
rozvojová zeme jim bude moci dát pracovní príležitost.

Výtah ze studie v publikaci State oj the World, zpráva WorldWalch
1995 (preklad M. Holub)

111SI.,

Proti
Na vlastní kúži jsem poznal ponižující orgie sebecenzury v CR, kdy ne mé myšlenky, ne mé argumenty, ne kvalita mého výrazu, ale jméno
samé bylo a je intenzivne, systematicky a dobrovolne vylucováno ze stránek Lidové demokracie, Svobodného slova, Mladé fronty, Rudého
práva, atp. Sebecenzura je výrazným postkomunistickým "vynálezem" Ceské republiky.
Tatáž sebecenzura dnes dominuje i tisk exilový: poplatnictví, podlézání, fuchsovská jásavost a prohavlovská potouchlost dnes dominují
zmatené deníky, týdeníky, púlmesícníky i mesícníky. Místo abychom šli vzorem v nezávislém novinárství, vystavujeme na odiv svoji bezpáternost, neodbornost a národní necitlivost.
Osobne mi to príliš nevadilo: sebecenzura byla a je vždy jen ostudou novinárú, žurnalistli a redaktorú, nikdy ne autorú.
Co však bolí, je vzpoura Erika Besta, amerického MBA z University of orth Carolina, zakladatele nového deníku The Bohemia Daily
Standard (první císlo 14. listopadu 1994). e žádný ceský novinár, ale americký student se musel vzeprít proti alarmující tragédii sebecenzury
v Praze.
V rozhovoru pro New York Times (14. 11. 1994), Best uvádí, že "v ceském tisku dnes existuje tolik sebecenzury,
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že opravdu nezávislý

deník bude schopen ríkat veci, kterých by se ceský tisk neodvážil". Proc se ceský tisk tolik bojí? O co se vlastne snaží? Jaká to tragédie, že
vzniká první vskutku nezávislý deník - a to v anglictine! To, co mají císt široké vrstvy našich obcanu, to bude servírováno jako informace
zahranicním podnikatelum, konzultantum a studentum - ti jediní, tak jako vždycky, budou tedy znát pravdu. Erik Best je presvedcen, že existují mnohé aspekty obchodního podnikového i politického života v Cechách, které vyžadují solidní reportáž. "Lidé se zajímají o korupci a té
je zde více než dost," tvrdí Best. "V zemi, která se prezentuje jako Západní, se dejí veci Tretího sveta pod nálepkami Západu." Best zminuje
bankovní systém, bankovní bankroty a podvodnické úplatky za pujcky jako príklady nedostatecného novinárského pokrytí.
Mc Oonalds, Coca-Cola, OHL, Lufthansa, British Airways a Bank Austria financne podporují deník.
Našinec v exilu muže jen tleskat úsilí Erika Besta o nezávislé noviny. Ceský patriot se otrásá ponížením, že nebojácný a politicky nezávislý ceský deník dosud nevznikl. Pragmatik pak musí litovat, že celé toto ušlechtilé úsilí bude pouze v jazyce anglickém a nikoliv ceském.
Možná, že to nekdo bude do ceštiny alespon prekládat?
Prof Milan ZelenÝ, Denní hlasatel, Berwyn, III., 7. 12. 1994

PRO
Ceská a slovenská politická emigrace, teda její už pomalu pul století aktivní cást, patrí prokazatelne k tem nejméne rozhádaným exilovým
komunitám (a to i pri zatežkávající problematice, jakou je vztah cesko-slovenský nebo otázky související s odsunem Nemcu) ... Za své rozsáhlé a hodnotné knižní edice se emigrace stydet nemusí. A která jiná emigrace s tak rozpornou záteží dejinné neprízne, než práve ta z
Ceskoslovenska, tak príkladne spolupracuje v cinnosti, o níž se tu netreba rozepisovat, vyžadující duveru, spolehlivost, diskrétnost, velkorysost? Amen!
Pavel Tigrid, (Paríž) 1986

nebyl spatril) pri sobe pilne nosil a do neho tytýž nahlédal. Na nichž
na nektetých exemplárích nápis sem videl: 2ravá hryzení zemská; na
nektetých zase: Dravá šizení zemská. Ale se již více na to hledeti
nechtelo, šel sem vzdychaje odtud.
Jan Amos Komenský
(kapitola 19, amsterodámské vydání, 1663)

Z Labyrintu sveta a ráje srdce
Já tedy umlknu, a prioprave sobe bryllí, hledím pilne po nich
a uzrím vec nenadálo u, že jmenovite rídko ktetý z nich všecky oudy
mel, každému témer neceho potrebného se nedostávalo. Nekterí
nemeli uší, jimiž by stížnosti poddaných vyslýchati; jiní ocí, jimiž by
nerády pred sebou znamenati; jiní nosu, ktetýmž by šibalu proti
právu uklady cenichati; jiní jazyku, ktetýmž by za nemé utištené
promlouvati; jiní rukou, ktetýmiž by usudky spravedlnosti vykonávati
mohli; mnozí ani srdce nemeli, aby, co spravedlnost káže, konati
smeli.
Kterí pak všecko to meli, videl sem je utrápené lidi býti: nebo na
ne ustavicne nabíháno, ani pojísti, ani pospáti pokojne nemohli.
ježto ti druzí víc než odpolu zahálivý život vedli. I rekl jsem: "Ale
proc pak takovým temto soudy a práva sverují, kterí potrebných
k tomu oudu nemají?" Odpovedel tlumocník, že toho není, než že se
mne tak zdá. Nebo pry: "Qvi nescit simulare, nescit regnare. Kdo jiné
spravuje, musí casto nevideti, neslyšeti, nerozumeti, byt videl, slyšel
a rozumel. Cemuž ty, jakožto v vecech politických neprošlý, nerozumíš." "A vždyt já vidím na mou veru," rekl sem, "že pri nich toho,
což by býti melo, není." "A já tobe radím, " dí on, "mlc: slibujit sic,
neprestaneš-li mudrování, octneš se, kde by nerád. Co nevíš, že soudce poríkati k hrdlu sahá?" Takž sem umlkl a tiše se na všecko díval.

i

Když pak sobe tu pred tou soudnicí vydychuji a oci protírám,
vidím mnohé s rozeprí k soudu pricházeti, an každému ihned prokurátori (Darmotlach, Pochleba, Krivoved, Právo tah a jiní) vstríc bežíc,
ku posloužení se ojerovali, ne jakou kdo má pri nejprv, než jaký
vacek, nahlédajíce. Každý pak svuj zákon (cehož sem mezi teology
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Vám nabízí inzerci za výhodných podmínek!
Naši ctenári
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OBJEDNACÍ LÍSTEK
Národní trída 11. 110 00 Praha 1
tel (42) (2) 26 62 16. fax (42) (2) 26 68 25
Email: martin.stranskv@lfmotol.cuni.cz

•

1) Vaše jtnéno a adresa:

2) Jak jste se dozvedel(a)
3) Predplácím

.

o casopisu?

na dobu (co se nehodí, škrtnete):

.
6 mesíclt

12 mesíclt

4) Žádám minulá císla:

.

•
CENY PREDPLATNÉHO:

V Ceské republice: 120 Kc/6 mesíclt, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé císlo
Ve Slovenské republice: 192 Sk 6 mesíclt, 384 Sk rok, 32 Sk minulé císlo
V Evrope (letecky): S9.00 USD/6 mesíclt, S18.00 USD rok, S1.50 USD/minulé císlo
Ve Spojených státech, Kanade a mimo Evropu (letecky): $12.00 USD/6 mesíclt,
$24.00 USD/rok, $2.00 USD/minulé císlo
Predplatné mimo CR a SR hradte v USD nebo ekvivalentu.
Pokud predplácíte kreditní kartou VISA, MasterCard:
Císlo karty:

.

Datun1 expirace:

.

Váš podpis:

.

•

Tento lístek s osobním šekem, eurošekem, money order nebo kopií príkazu
k bankovnímu prevodu zašlete, prosím, na naši adresu uvedenou shora.
Císlo našeho konta je: 20004076/4100, Ceská Banka, Karoliny Svetlé 8, 111 21, Praha 1. Casopis Vám zacne chodit po
prevedení na naše konto.
Dekujeme za Vaši objednávku.

