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Jeden ãesk˘ intelektuál…
„Jeden ãesk˘ intelektuál v 15. století…“ Tak zaãínal svÛj projev Karel

Kosík na sjezdu spisovatelÛ v roce 1967. Právû na tom sjezdu
spisovatelÛ, jenÏ dal do pohybu zmûny, které následovaly oznaãované
jako PraÏské jaro a které se skonãily 21. srpnem 1968.
Pár dnÛ po pfiepadení âeskoslovenska vojsky Var‰avské smlouvy,

poblíÏ Curychu jiná v˘znamná ãeská osobnost Pfiemysl Pitter bûhem
‰v˘carského národního svátku zmínil stejného ãeského intelektuála a
jeho dÛraz na pravdu. Sklidil potlesk nejen pfiítomn˘ch ·v˘carÛ, ale i
fiady âechÛ a SlovákÛ, ktefií se v tu chvíli rozhodovali, jestli zvolí exil
nebo návrat domÛ.
První úder pravdû pod pás zaznamenal prezident Svoboda v Moskvû,

kdyÏ pfied zraky televizních kamer celého svûta se po pfiíletu do
Moskvy zaãal s BreÏnûvem líbat. Národ doma tomu nemohl uvûfiit,
proto vznikla legenda, jak tento generál hrdû BreÏnûva odmítl a
stateãnû si zachoval tváfi. Pr˘ ruská televize pouÏila staré záznamy z
Bratislavy. Zaãalo se normalizovat nebo-li lhát.
KdyÏ se v sedmdesát˘ch letech opravoval HusÛv dÛm v Kostnici,

restaurátor vyzdobil místnost Husov˘mi citáty o pravdû. Pfiíslu‰n˘
úfiedník z ministerstva kultury, kter˘ mûl tuto akci na starosti to vzal
jako provokaci a nechal zdi zabílit. Hus byl nepohodln˘ i tomuto
reÏimu.
Pfievládl názor, Ïe vlastnû na pravdû nezáleÏí a Ïe se dá ‰ikovnû

spoleãností prokliãkovat. Tragikomické na lÏi je to, Ïe ten, kter˘ ji
vysloví ji velice ãasto i skuteãnû uvûfií. V knize Strom bez kofiene
popisuje islámsk˘ spisovatel Saru Valulah, jak do zapomenuté vesnice
pfiijde podvodník, kter˘ se vydává za knûze, a ten obviní vesniãany,
Ïe zanedbali hrob proroka a Ïe mají ãinit pokání. Prorok v‰ak nikdy
neexistoval. Knûz v‰ak pomysln˘ hrob obnoví a ve vesniãanech
vzbudí úctu k posvátnému místu. JenÏe, jak jiÏ to chodí v oblasti
Bangladé‰e, kde se dûj odehrává, jsou tam i povodnû a voda zaãne
stoupat a vesniãané prchají pryã, aby zachránili Ïivot. Nakonec
fale‰n˘ hrob proroka stfieÏí osamocen˘ fale‰n˘ knûÏ.
Rozdíl mezi Husem a fale‰n˘m knûzem z Valulahova pfiíbûhu je

právû v té maliãkosti jako je pravda. Jistû mÛÏeme si poloÏit pilátovskou
otázku: „Co jest pravda?“ Otázka je to jistû dÛleÏitá a nelze na ni
odpovûdût nûjak˘m dogmatem, ãi nad ní mávnout rukou. Pravda je
totiÏ dynamická a proto ji nemÛÏeme uchopit, ale stále ji hledat.
Fale‰n˘ knûÏ setrval na hrobu neexistujícího proroka. Fanaticky, a
jeho stanovisko bylo nemûnné, zatímco Hus tvrdil, pokud mne
pfiesvûdãíte, jsem ochoten zmûnit své stanovisko.
Neustálé pochybnosti o tom, zda konáme správnû mají své místo.

Jistota, Ïe jsme majitelé pravdy vede k fanatismu. Právû v dne‰ní
dobû sl˘cháme velice ãasto v˘roky: „My jsme ti dobfií ho‰i, oni jsou ti
zlí.“ VzpomeÀme jen, kolik lÏí se vyrojilo kolem poslední války v Iráku
a jak se jim na obou stranách vûfiilo.
Nechci zÛstávat jen u politikÛ a sdûlovacích prostfiedkÛ. Nakonec i

dnes mÛÏeme sly‰el, Ïe nezáleÏí na tom, jak se umûlec chová v
osobním Ïivotû, ale Ïe záleÏí na tom, co vytvofiil. Tímto argumentem
se hájili mnozí tvÛrci v dobách totality. Bylo zajímavé pak sledovat, jak
poklona lÏi mûla destruktivní vliv na jejich tvorbu a je zajímavé, jak
málo z nich si to pfiizná.
V˘znam ãeského intelektuála z patnáctého století spoãívá právû v

tom, Ïe dokázal stát za tím, co hlásal a Ïe to, co hlásal dokázal
existenciálnû ruãit. Kdyby se spolehl na to, Ïe jeho uãení se jaksi od
nûj oddûlí a poputuje samo o sobû svûtem, asi by se ho o nûkolik set
let pozdûji nedovolávali filosofové jako autority a zfiejmû by asi nebyl
ani nebezpeãn˘ systému, kter˘ byl postaven na lÏi.
Otázkou je, jestli 6. ãervenec je dnem, kdy si uvûdomujeme, Ïe

pravdu je zapotfiebí hledat anebo dnem, kdy se plácáme po ramenou,
jací jsme ‰tramáci a kdy se ztotoÏníme s Husem jako trpitelé pro
pravdu, aãkoliv jsme ani nic pro ní nemuseli vytrpût. VÏdyÈ pfiece
chytrost nejsou Ïádné ãáry.

Ale‰ Bfiezina
***

KaÏdoroãnû, jiÏ ãtyfiiapadesát let, se âe‰i a Slováci setkávají na Masaryktownu, aby se spoleãnû potû‰ili,
popovídali si, poslechli si nádherné lidové a dnes jiÏ i moderní písnû, naplnili svá srdce vystoupením
taneãníkÛ národních a lidov˘ch tancÛ, nakoupili si z nabídek mal˘ch ãi rodinn˘ch byznysÛ, odnesli si domÛ
nádhernou atmosféru z vûdomí, Ïe ãesk˘ a slovensk˘ jazyk mladé generace tak docela nezapomínají...

Ne vÏdycky jsem tíhnula k tak velkému setkání lidí na jednom místû. Nûjak mi vadila ta skrumáÏ lidí.
Ztrácela jsem v ní vlastní proÏitky, které vlastnû pfiehluãelo to hemÏení národa kdysi patfiícího do jednoho
státního svazku. Vlastnû ani nevnímám to odtrÏení, protoÏe se i pfies oficiální dokumentky cítím b˘t -
ostatnû jako mnozí na obou stranách „tam“ i tady - stejnû  âechoslovaãkou. Sloven‰tina mi zní stejnû
domácky jako mÛj rodn˘ jazyk.

Ale na co bych si zvyknout nechtûla, je pokraãující fakt, Ïe nás na takovém roãním setkání ub˘vá. Ub˘vá
jak âechÛ, tak i SlovákÛ, ktefií pociÈují touhu setkat se jednou roãnû s ostatními v komunitû. A ãíslo
pfiítomn˘ch seskoãilo velice rapidnû dolÛ - je‰tû pfied tfiemi lety jsme hovofiili o dvou tisících prodan˘ch
lístkÛ, letos jiÏ nûco málo k pûtistovce.

Nicménû, i tak cítím vdûk a obdiv ke v‰em tûm, ktefií se na organizaci tohoto dne podílejí. PokaÏdé, co
si pamatuji, udûlali dobrou práci. PokaÏdé mû  potû‰ila recitace  dûtí zde narozen˘ch ãesk˘m rodiãÛm z
ãeské ‰koly pod vedením paní uãitelky âarkové, vÏdy jsem obdivovala zpûv sboru baptistického kostela
v Torontû, s obdivem sledovala taneãní kroky národopisné skupiny  Moravanka, kterou leta letoucí vede
Mary-Ann Honigová ( i kdyÏ je sama narozena v Kanadû), ãi sokoly a sokolky, kter˘m uÏ zrovna není onûch
-cet, atd.

Já vím, Ïe úãinkujícím je sv˘m zpÛsobem jedno, jestli se vystoupení nacviãuje pro sto nebo pro tisíc lidí
-  vÏdycky se snaÏí odvést to nejlep‰í; ale více by mû samotnou hfiálo vûdomí, Ïe nás, kdo máme zájem o
upevÀování národní pospolitosti a udrÏování ãeské a slovenské kultury a  rodn˘ch jazykÛ neub˘vá. Mohu
ale doufat, Ïe v tom roãníku pfií‰tím - pûtapadesátém - nás bude pfiece jenom více.

Vûra Kohoutová - Brampton
***

Primá‰ Jan Hanko  na Masryktownu  Dal‰í obrazové zpravodajství na str. 7

âesk˘ a slovensk˘ den 2003


