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Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!

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.

Potûmkinovy vesnice a Katefiina II.

Marnû jsem se snaÏil vybavit si v hlavû, kdy jsem se poprvé setkal s termínem Potûmkinova vesnice.
Pfiiznám se, Ïe ani nevím, kdy vznikl a jestli se zakládá na skuteãné historické události. Spí‰e tu‰íme
neÏ pfiesnû víme, co to znamená. Jedná se o osadu, kde je v‰e na první pohled dokonalé a nale‰tûné,
takÏe náhodn˘ náv‰tûvník má pfiedstavu o pofiádku a  neobyãejnû vysoké Ïivotní úrovni obyvatel,
zatímco se jedná o zkorumpovan˘ systém, kde nic nefunguje. V nedávné dobû jsme byli svûdky, jak
se takové Potûmkinovy vesnice budovaly pro zahraniãní turisty v na‰í domovinû. Tu prosperující
Slu‰ovice, jindy to byly nové moderní závody ãi zdravotní rekreace horníkÛ v státních zotavovnách.
A tak se stalo, Ïe by si jeden mohl myslet, Ïe Potûmkin byl souãasníkem Stachanova nebo jin˘ch
hrdinÛ ranného údobí socialismu.
Abych fiekl pravdu po Potûmkinovi jsem ani nikdy nepátral. AÏ do minulého úter˘, kdy jsem ho spatfiil

na vlastní oãi. Najednou stál pfiede mnou jako Ïiv˘. Vlastnû to byl jeho portrét tfiiasedmdesát a pÛl
centimetrÛ vysok˘ a ‰edesát centimetrÛ ‰irok˘. Koneãnû jsem tohoto génia pfiedchÛdce Járy
Cimrmana spatfiil na vlastní oãi a dokonce jen o pár metrÛ vedle, stála jeho metrová socha od Ivana
Petroviãe Martose. Rakousk˘ malífi Johann Baptist Lampi zvûãnil prince Grigoryje Potûmkina okolo
roku 1790. Potûmkinovy vesnice nejsou jedin˘m tajemstvím, které nám ‰lechtic zanechal. Otázkou
je, jestli byl pouh˘m milencem Katefiiny II. ãi dokonce tajn˘m manÏelem, coÏ je zfiejmû i v rusk˘ch
dûjinách zvlá‰tností.
Podobnû jako kolem Potûmkina se objevuje spousta záhad i kolem Katefiiny II. Jednou z nich je proã

má ve svém znaku písmeno E. Vysvûtlení je pomûrnû snadné. Aãkoliv se narodila v nûmeckém
·tûtinû pfiijala ruské jméno Jekatûrina a v azbuce se pí‰e písmeno JE jako E.
O jejím nemravném Ïivotû kolují spí‰e legendy a portréty v Art Gallery of Ontario ji ukazují ve star‰ím

vûku, ale skuteãností je, Ïe byla spí‰e grafomanka neÏ nymfomanka, o ãemÏ svûdãí fiada dopisÛ, které
si vymûnila s Voltairem. Také zde mÛÏeme vidût devût Voltairov˘ch portrétÛ od Jeana Hubera.
I kdyÏ v˘stava Catherine the Great, která je v Art Gallery of Ontario (317 Dundas St., Toronto) od 1.

fiíjna 2005 do 1. ledna 2006 nepfiedstavuje ‰piãková díla z petrohradské ErmitáÏe, pfiedstaví nám
spoustu zajímavostí z období, kdy se tato panovnice pfii pfievratu chopila moci a kdy se jí podafiilo
roz‰ífiit své impérium. Navíc málokter˘ panovník byl takov˘m pfiívrÏencem umûní jako ona.
I kdyÏ Ontarijská galérie pfii souãasné pfiestavbû vypadá tak trochu jako Potûmkinova vesnice na

ruby, pfiesto pod ne pfiíli‰ lákav˘m zevnûj‰kem mÛÏeme nalézt, díky této v˘stavû, fiadu zajímavostí
vãetnû zlatého koãáru, kter˘ se pouÏíval aÏ do roku 1881.
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Zlatý kočár Kateřiny II.

Nepotfiebn˘ moralista
Jak máme správnû a spolehlivû poznat, spatfií-li svûtlo svûta
jednou za sto let lidská bytost, jíÏ byla vdechnuta du‰e
pfiesahující dimense své doby? Ne nad kaÏdou kolébkou je
souãasníkÛm dáno znamení záfiící hvûzdou na nebi a tak nám
souãasníkÛm nezb˘vá neÏ alespoÀ s úctou zaznamenat stopu
velkého ãlovûka, kdyÏ je povolán na vûãnost.
V noci na 20. záfií 2005 zemfiel ve Vídni v biblickém vûku
devadesáti ‰esti let Simon Wiesenthal. Narodil se jako
rakousko-uhersk˘ poddan˘ na území dne‰ní Ukrajiny, jeho
matefi‰tinou byla jidi‰ a pol‰tina, kvalifikaci architekta získal
v Praze. Jako Îid musel projít dvanácti koncentraãními
tábory a tfiikrát jenom o vlas pfieÏil vlastní popravu. Po válce
se jeho Ïivotním mottem stala nejen slova není hor‰ího
hfiíchu neÏ zapomenutí, jeÏ si pfieãetl v deníku Ïidovského
dûvãátka, zavraÏdûného v koncentraãním tábofie, ale také
spravedlnost, ne pomsta.
Podafiilo se mu vypátrat ne ménû neÏ 1100 nacistick˘ch
zloãincÛ, jeho nejspekulárnûj‰ím úspûchem bylo v roce 1960
odkrytí pravé identity nenápadného argentinského skladníka,
jímÏ nebyl nikdo jin˘ neÏ manager holocaustu Adolf
Eichmann. Wiesenthal prokázal nacistickou minulost celé
fiadû v˘znamn˘ch pováleãn˘ch rakousk˘ch politikÛ a ne
vÏdy se mu za to dostalo uznání. VyhroÏovali mu soudem,
nucen˘m vystûhováním z Rakouska, byl obvinûn, Ïe kálí do
vlastního hnízda a pfied jeho domem vybuchla je‰tû v roce
1982 (!) bomba. Tehdej‰í rakousk˘ kancléfi Bruno Kreisky
nazval Wiesenthala nepotfiebn˘m moralistou.
Nemen‰í obãanskou stateãnost Simon Wiesenthal prokázal,
kdyÏ krátce po válce prohlásil, Ïe není rozdíl mezi mlad˘mi
Îidy a Nûmci. Na svatbu své dcery pozval esesáckého
dozorce, kter˘ ani v nelidsk˘ch podmínkách koncentraãního
tábora nepfiestal povaÏovat poníÏené a vraÏdûné Îidy za
lidské bytosti sobû rovné. Ani v tûchto pfiípadech to
Wiesenthalovi nevyneslo obdiv.
V dobû sporÛ o roli ·v˘carska za II. svûtové války nejen
opakovanû vyzval zemi pod Alpami, aby se koneãnû
vypofiádala také s temn˘mi stránkami vlastní minulosti, ale
vzal ji v ochranu pfied neodÛvodnûn˘mi útoky. Bûhem
rozhovoru, kter˘ mi u pfiíleÏitosti sv˘ch devadesátin poskytl
pro Lidové noviny se ukázalo, Ïe pofiád je‰tû umí pûknû
ãesky. Se smíchem pfiedvedl i v˘razy, které se sice v ãítankách
nevyskytují, ale zato je ãasto sly‰íme na ulici. Mezi krásné
vlastnosti Simona Wiesenthala patfiilo, Ïe pfies hrÛzy Ïivota
dokázal zÛstat vesel˘m ãlovûkem.

Petr ChudoÏilov - Basilej
Hospodáfiské noviny - fiíjen 2005

***
Na‰e internetové stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.

Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
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NHL

Zpravodajství z posledních zápasÛ NHL v Torontu
www.nhl.satellite1-416.com

www.nhl.zpravy.ca
www.zpravy.org/nhl

***


