Chicago: Staronový cestopis z Nového Světa

Při zpáteční cestě z Chicaga nás letuška uklidnila, že letadlo je sice staré, ale zase ne tak
příliš. V Chicagu jsem byl poprvé v roce 1991, ale to na cestopisy bylo málo času a letadlo nové.
Doufejme, že ne stejné. Přesto mě napadlo, jestli nenastal čas vážně bilancovat právě ukončený i
minulé pobyty. Ale zase ne tak příliš.
Před 25 lety pro mě Chicago i americký kapitalismu bylo něco nového, dosud nevídaného.
Za vlády W. H. Bushe ovšem Amerika nijak nevzkvétala, válečná dobrodružství a politika nulových
daní (zejména pro bohaté) státní kasu nenaplnila a městské parky neozdobila. To se za vlády
Clintona na chvilku podařilo zvrátit. A vzhled Grand Parku, oázy klidu mezi centrem a jezerem, se
začal měnit k nepoznání. Nyní upravené cesty lemovaly jarní narcisky a tulipány, zase přibyly
originální umělecké objekty. Téměř jako v Evropě jsem se cítil i po tom, co jsem uprostřed
šedivých amerických veverek zahlédnul i „naše“ zrzavé.

Této ozdobě Grant Parku neřekne nikdo jinak než bean, fazole.
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Že jsem nyní starý světák mi potvrdila jedna paní hned jak jsem vyšel z hotelu. Určitě jsem
nemohl mít výraz vyjukaného turisty, neboť se mě zeptala se mě zeptala kudy se dostane na
Michigan avenue. Zkusmo jsem ji poslal k jezeru. Bylo taky Michigan. Ostatně nakonec se ukázalo,
že to bylo správně.

Karel má u jezera prominentní místo, na cestě k planetáriu.

A vedle planetária je akvárium. Josef mě přemluvil, že pokud ho nenavštívíme, a neuvidíme medúzu,
naše cesta neměla smysl. Sbohem, 30 dolarů.
Na konferenci věnované kariéře profesora Keiderlinga byl mimo mě byl např. Josef Kapitán
nebo Jaroslav Šebestík. Všichni tři jsme využili nedělního dopoledne k rozjímání a každý navštívil
svůj svatostánek. Josefe vyrazil do kostela na mši už po ránu. Jarek na svoji bohoslužbu do kostela
v italské čtvrti zamířil až k polednímu. A já jsem skončil v cukrárně Dunkin‘ Donuts. Kombinace
přeslazené kávy a koblih navodila patřičné vzpomínky. Dankin’ Donuts, Mac Donald… nikdy
nepochopím, že se fast food stal objektem vzteku novodobých bojovníků za lepší svět. Oni ovšem,
jako já pře čtvrt stoletím, v jednom takovém klidně neseděli, pryč z objetí železné opony, na tisíce
mil okolo žádný komunista ..

Na univerzitních dveřích se letos objevila cenná rada, nenosit tam pistole. Velmi užitečné.
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Když už jsme v minulosti, na universitní koleji jsem také poznal prvního černocha.
Jmenoval se Vernon, studoval fotbal, a byl velice hodný. V pokoji na koleji měl u jedné stěny
dvoumetrovou televizi, u druhé metrové reproduktory, v nočním stolku nabitou pistoli, a v koupelně
se na zemi občas válely zfetované černošky. Měl ovšem jednu vadu, a to že bydlel se mnou.
Černošky a revolver bych přehlédnul, ale za reproduktorovou stěnou jsem měl postel a její
nadskakování špunty v uších neztlumily. Ani hluboko zaražené. Po čase jsem zažádal o přeložení.
Možná takto očkován mi nedělalo potíže procházet se čtvrtěmi Chicaga, ke kterým se bílí
obyvatelé za celý život neodvážili ani přiblížit. Protože „Tě tam sejmou pro dvacet dolarů.“ Mě tam
nesejmuli. Zřejmě proto, že cítili, že jako student jsem byl ekonomicky na stejné palubě. Dokonce
mi občas nabídli drogy, což jsem s díky odmítnul.
Ovšem nedaleko univerzity ještě v devadesátých letech stály domy vypálené za rasových
nepokojů v 60. letech. Za mých studií také vypukly nepokoje nové, prezident Bush vyhlásil stanné
právo, na jihu Spojených Států černoši rabovali obchody. Lékárny, samoobsluhy, elektroniku ...
Jenom knihkupectví zůstala netknutá.
Nějak jsem si to v Chicagu se svojí situací nespojil, a jako šetřivý student vyrazil do
oblíbené laciné samoobsluhy v černošské čtvrti. Pravda, černí spoluobčané po mě pokukovali
podivně, ale ne nepřátelsky. Najednou se objevilo policejní auto s bílou policistkou a bílým
policistou. Naložili mě do auta, a začali vysvětlovat, že je tam nebezpečno: “Do you know, who is
living here? Black people. These are animals. They will fuck you, rob you and kill you!“ Schválně
to nepřekládám, abych co nejlépe zachytil jejich „politicky-korektní“ řeč. Ovšem místo „Black
people“ řekli něco, co se ani tady neodvažuji reprodukovat.
V každém případě jsem byl do rasového problému v USA během 10 vteřin dokonale
zasvěcen. V té době byl také často v místním rádiu slyšet politik jménem Obama. Že se pak stal
prezidentem mi na základě mých zkušeností připadá jako zázrak, který pochopit nemohu, nemohu,
nemohu ...

Že by úřední debilita a bezmoc jedince vůči vrchnosti byla Americe cizí? Proč by pak v centrální
městské knihovně ozdobili stěny citáty Franze Kafky ...Knihovnu nechal postavit Herold Lee
Washington, první černoch zvolený starostou Chicaga (1983).
Po konferenci jsem měl zas volno až ve čtvrtek. Jako před lety jsem vyrazil na nakupování
do North Riverside. Z centra metrem, a pak kousek pěšky podle řeky.
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Řeka Des Plaines připomíná francouzskou minulost centrální Ameriky a je lemována ostrůvky
divočiny uprostřed městské aglomerace. Zbytek mých znalostí z biologie mi napověděl, že jsem viděl
srnu, ptáka a želvy.

Koleje u North Riverside. Proč asi po amerických železnicích nejezdí Šinkansen?
Jedna ze zajímavostí toho místa je také blízkost Berwynu, čtvrti kdysi hojně obydlené
Čechoslováky. Vůbec Illinois a Wisconsin mají naši Slované v oblibě. Možná protože krajina je
trochu podobná naší. Na přelomu 19/20 století prý bylo Chicago třetí největší české město, po Praze
a Vídni. Ještě v devadesátých letech se odhadovala Československá komunita v Chicagu na stovky
tisíc lidí, a byla velmi rozčarovaná, když ji Václav Havel při své návštěvě USA opominul. Podle
Čermákovy ulice (Antonín Čermák, rodilý Čech, byl v roce 1931 zvolen za demokraty starostou
Chicaga) stálo v roce 1991 několik českých restaurací. Pak ale příliv emigrantů pominul, staří
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zbohatli a rozptýlili se. Berwyn ovládla španělština, restauraci „Zlatá Praha“ nějakou dobu vlastnil
Mexičan.

Berwyn, kdysi česká čtvrť. Habla usted checo?

Přece něco, knedlíky a česko-sudetská architektura.

Jenomže pan Klas asi neplatí za vodu, dnes je 14., ještě čtyři dny se může koupat.

5

Konečně něco, stáváme se historií, jak řekl Johan Wolfgang Goethe. Krátce před svou smrtí ...
Mohl jsem si namlouvat, že se mi tam lépe nakupuje než u nás. Což je pravda, nakupování
hadrů mi způsobuje trauma, které přece jen úplný sortiment a pro zákazníky příjemnější atmosféra
v amerických obchodech trochu mírní. Ovšem když o tom tak přemýšlím, nakupovat jsem šel
hlavně vzpomínky.

„Everything one dollar“ zmiznul, a nahradil ho „Everything five below“. Jak moc je americká
ekonomika zdravá?

Sportem ku zdraví, a pro sportovní potřeby za hřbitov ...
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Paradoxně, při vstupu do nákupního střediska North Riverside jsme si vzpomněl na svou
matku. Nikdy v Americe nebyla, celý život si užívala „vymoženosti“ reálného socialismu, včetně
zákazu studia jako dítě nedělnického původu. Také moc necestovala, pravděpodobně ani nechtěla,
to už nezjistíme. V každém případě jsem se ji při své první cestě za velkou louži bezelstně zeptal, co
chce přivézt z Ameriky. A to jsem neměl dělat. Za soudruha Husáka sice bylo přátelství se
Sovětským Svazem, ale nebylo mlíko a nebyl toaletní papír. Ale byla velká touha vlastnit nějakou
trofej ze zakázaného, a o to více zbožňovaného kapitalistického ráje. Matka vyhrkla: podprsenku.
Zřejmě jí to poradila známá, která se právě z Ameriky vrátila. Já rozhodně nebyl na
podprsenky odborník, a nepřipadal jsem si, ehm, na tento úkol zcela vhodný. Nicméně se ukázalo,
že to nebyl vtip. A rozkaz je rozkaz, v North Riverside jsem se konečně osmělil. Naštěstí
prodavačka pochopila situaci. Zjistil jsem také, že u této věci také existují různé velikosti, které
jsem ale absolutně neovládal. S prodavačkou jsme na to šli proto chytře, pomocí pomocných
termínů, např. „ jako jablko“, nebo „jako pomeranč“ ...
Až teď po letech jsem se odvážil v americkém oddělení podprsenek trochu rozhlédnou. Bylo
velké jako menší tělocvična a sortiment připomínal alegorický májový průvod, na věčné časy a
nikdy jinak. Ale ani o minutu déle. Začal jsem matku chápat.
Co jsem se ale ještě neodvážil, bylo vytáhnout mobil a to oddělení si vyfotit. Možná by teď
prodavačka nebyla tak chápavá jako tenkrát.

The End.
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