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Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
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Podle rÛzn˘ch odhadÛ se pohfibu Jana Palacha
zúãastnilo v lednu roku 1969 milion lidí. Pfiesné ãíslo jiÏ
nikdo nezjistí. Byla to nejvût‰í demonstrace po Sovûty
vedené invazi do âeskoslovenska. Na dal‰í takhle
velkou demonstraci se ãekalo dvacet let. Pohfibu
profesora Jana Patoãky se v bfieznu roku 1977
zúãastnilo podle mého odhadu tisíc lidí. Byla to rovnûÏ
nejvût‰í demonstrace své doby. Nevím, jestli je správné
hovofiit o pohfibech jako o  demonstracích.

Zatímco první pohfieb snímala televize, zábûry byly v
televizních novinách, vûnoval se jí rozhlas, zúãastnili
se ho zástupci univerzity a pfiedstavitelé státu, ktefií
v‰ak jiÏ mûli vykroãeno kolaboraãním smûrem. Druh˘
pohfieb jiÏ snímaly pouze kamery nov˘ch videorekordérÛ
StB a hovofiila o nûm pouze Svobodná Evropa, BBC a
Hlas Ameriky.

Po tom, co se Jan Palach upálil se na vysok˘ch
‰kolách diskutovalo o tom, co se stalo. Nikdo nemûl
jasno. Ani dva pozdûj‰í kandidáti vûd, profesofii na
teologické fakultû, kterou jsem tehdy nav‰tûvoval.
Zatímco novozákonní profesor Petr Pokorn˘ tvrdil, Ïe
byla dÛleÏitá doba, kdy se Palach upálil a , Ïe bylo
nutné zasáhnout nejvût‰í poãet lidí, historik Amedeo
Molnár zastával názor, Ïe z etického pohledu není
dÛleÏité, jestli se pro pravdu umírá pfied miliony nebo
jestli nûkdo umfie sám u zdi. Vzhledem k jejich zamûfiení

Sacharov, Alexandr SolÏenicyn, Jurij Daniel ãi Andrej
SiÀavsk˘…

Koncem sedmdesát˘ch let sedûl na Borech jeden
prodavaã ze zeleniny. Jednou pfii veãerní meditaci a
zpytování svûdomí se obrátil na politického vûznû
Franti‰ka Pitora se slovy: „To je zajímavé, Ïe dnes
v‰ichni politiãtí sedí za § 132.“ (Tento paragraf oznaãoval
rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví.) Zelináfi,
slu‰n˘ ãlovûk, mûl pravdu - skuteãnû tento paragraf
neexistoval v Ïádné normální zemi. Pokud se mû
zeptáte, jestli mûl mít nárok na spravedliv˘ vefiejn˘
soud, fieknu Ïe ano. Zrovna tak má právo na vefiejn˘
soud Vladimír Huãín. Jeho obrana, Ïe si pofiídil v
sedmdesát˘ch letech zbranû na komunisty a lidové
milice má svou logiku, ale nûjak mû nedojímá.

Nedávno se mû nûkdo ptal proã jsem proti bratrÛm
Ma‰ínÛm. Odpovûdûl jsem, Ïe proti ním nejsem, ale Ïe
si nemyslím, Ïe by mûli dostat vyznamenání. VÛbec
bych ‰etfiil s vyznamenáními. Pokud bych nûjaké
nûkomu dal, tak za záchranu Ïivota, za pomoc trpícím,
nikoliv za to, Ïe nûkdo nûãí Ïivot zmafiil.  Dotyãn˘ namítl,
Ïe bych pak nemohl dát Ïádné vojenské vyznamenání.
Moje odpovûì byla, Ïe bych je asi nikdy nedával.

Je to tím, Ïe skuteãnû moji hrdinové jsou trochu nûkde
jinde a vût‰inou se o nich nikdo nikdy nedoví.

Ale‰ Bfiezina
***

bych ãekal pfiesnû opaãné názory. Tehdy jsem dal za
pravdu Amedeu Molnárovi, kter˘ o tfii roky pozdûji sedûl
v komisi, která mne za to, Ïe jsem nezmûnil vztah k
vefiejnosti a ke kolektivu ze zmínûné vysoké ‰koly
vylouãila.

Po pohfibu profesora Patoãky se studenti i profesofii
na vysok˘ch ‰kolách zab˘vali jin˘mi problémy neÏ
etika. ·koda, tato generace, která dnes politicky vládne
má v této oblasti jisté nedostatky. Profesor Molnár ani
Pokorn˘ nediskutovali se studenty. Nutno pfiiznat, Ïe v
tomto ohledu byl profesor Pokorn˘ konsistentnûj‰í.
Nediskutovalo se ani o problému násilí a nenásilného
odporu.

V divadlech se nehrál Dürrenmatt, filmy reÏisérÛ jako
Bergman, Tarkovsk˘, BuÀuel ‰ly do trezorÛ. Pravdou
je, Ïe se obãas promítaly ve filmov˘ch klubech.
SolÏenicynovo heslo: Îít v pravdû! se stalo utopií.

Pfiesto jako zázrakem se bûhem Palachova t˘dne
roku 1989 lidi rozpomenuli na dvacetiletého studenta z
filosofické fakulty a do‰lo o pár mûsícÛ pozdûji k
nenásilné revoluci. Netekla krev, v CBC tvrdili, Ïe na
Václavském námûstí nezÛstal ani ‰paãek od cigarety.

Po letech se v‰ak dovídáme od rÛzn˘ch
pseudohistorikÛ, jak v‰e bylo upeãeno dopfiedu, Ïe se
jednalo o divadlo, kterému lid naletûl. Skuteãní hrdinové
nebyli Jan Palach, Jan Patoãka, Pavel Wonka, Andrej

Jan Palach a Jan Patoãka

Upfiímnû se doznávám, Ïe uÏ jsem dlouho nezaÏila tak pfiíjemnou spoleãnost
jakou mi byl Yuri Dojã pfii pfiípravû rozhovoru: chcete humor? Máte ho mít.
TouÏíte po “perlách” moudr˘ch lidí? Prosím, tady jsou: Rádi byste chtûli sly‰et
zku‰enosti pfiinesené Ïivotem?  Ani to není problém. To tedy pfiedev‰ím. âlovûku
se aÏ zdá, Ïe tomuto ‰armantnímu muÏi v‰echno v Ïivotû vy‰lo.

Ov‰em existují i u nûho chvíle, které odkr˘vá nerad a které si nechává jenom
pro chvíle nejvzácnûj‰ího a toho nejintimnûj‰ího vzpomínání. K nim patfií i
moment posledního vydechnutí jeho maminky. Moment, kter˘ zvûãnil, aniÏ by
s ním pfiirozenû dopfiedu poãítal, sv˘m fotoaparátem. A dal‰í takové, které dnes
a do budoucna budou hovofiit o tichém hrdinství lidí, jejichÏ utrpení dokáÏe
pochopit jen ten, kdo jím pro‰el. PfieÏiv‰í. “Kolekce o tûchto lidech se udûlat
musela, neboÈ tato generace lidí, ktefií byli v koncentrácích, umírá a svût musí o
této katastrofû vûdût, neboÈ kdyÏ se nenauãíme z historie teì, tak se nenauãíme
nikdy. Teãka. A mnozí tito lidé, coÏ mû nejvíce fascinovalo, se narodili v
Rakousko-Uhersku, pfieÏili první republiku, druhou, fa‰ismus, komunismus a
stále mají v sobû dÛstojnost. A to je neskuteãné. Oni nejsou hrdinové, oni jsou pro
mû superstar, ne hollywoodské hvûzdy se svojí prázdnotou. âlovûk, kter˘ v jedné
zemi, mnohdy v jednom mûstû v‰echno v Ïivotû tfiikrát ãtyfiikrát ztratil a pokaÏdé
se umûl postavit na nohy a vidûl i v té mizérii nûjakou nadûji, to je pro mû
maximum. A tito lidé to do jednoho dokázali. Nikdo neÏil v chudobû, kaÏd˘ se
postavil na nohy,” obdivuje své hrdiny z ãernobíl˘ch fotografií jejich autor. A
pÛvabné, dramatem nabité fotky stfiídá jedna druhou. Îe se jedná o období
Ïidovské perzekuce za druhé sv. války, není tfieba zdÛrazÀovat. Právû tito o ní vûdí
své... MoÏná stejnû tolik i jeho kanad‰tí hrdinové z války. Projekt Portraits of
Bravery, na kterém nyní pracuje.

S mistrem svûtové digitální fotografie jsem se setkala v jeho ateliéru v centru
Toronta. V centru, ale pfiesto v tichém jeho zákoutí. Prostor, vzduch, svûtla,
vysok˘ strop, kolem dokola samé - také proã ne, pan Dojã je fotograf - poliãky
s roztodivn˘mi rekvizitami. Ale zase ne tolik, kolik bych pfiedpokládala. Fotograf
mi totiÏ vÏdycky pfiipadal jako aranÏér okamÏiku - tetiãky s kloboukem, dûtiãky
s míãem, maminka s kvûtinou, brá‰kové v námofinick˘ch obleãcích - pamatujete

Je Yuri Dojã jenom dítû ·tûstûny?

Pokraãování na str. 4 Yuri Dojã: PraÏsk˘ polibek


