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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

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.

Karel IV. a ptaãí chfiipka
Zrovna v okamÏiku, kdyÏ jsem se chystal na v˘stavu
Karel IV. - císafi z BoÏí milosti, probûhla sdûlovacími
prostfiedky dlouho oãekávaná, ale za to blesková zpráva,
Ïe v jiné historické lokalitû - na Hluboké, poblíÏ âesk˘ch
Budûjovic byla objevena mrtvá labuÈ, která byla
nakaÏena virem H5. Sice se neví, jestli je to smrtelnû
nebezpeãn˘ vir H5N1, ale to není podstatné. Koneãnû
mizí podezfiení, Ïe âR fal‰uje data a dlouho chystaná
opatfiení se mohou zavést. Zatím tedy nedochází k
vybíjení drÛbeÏe, v obchodû KFC na Václaváku mûli
normální obrat a lidem chutnalo.
Ani já jsem se nenechal vyvést z míry a zamífiil jsem na

praÏsk˘ Hrad. V první fiadû je nutné si uvûdomit, Ïe se
nejedná o v˘stavu, která by mûla v Praze premiéru, ale
o v˘stvu, která se konala v New Yorku na sklonku
minulého roku. TudíÏ neãekal jsem od ní nûjakou
hloubku. Je zde 216 exponátÛ z 96 galérii, muzeí a
soukrom˘ch sbírek z 11 zemí svûta. Pokud chcete
skuteãnû vidût svûtové unikáty, tak je zde najdete jako
tfieba deska Smrti Panny Marie z Ko‰átek, zapÛjãená z
Bostonu, ãi Relikviáfi trnu z Kristovy koruny z Baltiomoru.
Pokud vás tyto vûci neoslovují více neÏ pfiedmûty
reflektující dobu 14. a 15. století pak vás mnohem víc
osloví krásné gotické sochy ãi obrazy. Skuteãnou
lahÛdkou jsou staré kancionály, modlitební knihy, misály
a bible pocházející z té doby.
V ãem se 21. století zfiejmû li‰í od století dvacátého je,

Ïe císafi Zikmund není líãen jako li‰ka ry‰avá, ale jako
osvícen˘ panovník, kter˘ byl kulturním nástupcem a
dÛstojn˘m pokraãovatelem Karla IV. Dokonce zde
mÛÏeme spatfiit i jeho podobiznu, narozdíl od Karla IV.,
kterého mÛÏeme vidût pouze na obrazu pfii klanûní
tfiech králÛ.
Po období Jana Lucemburského, kdy se v âechách

tûÏko nalezl hrad, kter˘ by nebyl zastaven, najednou
âechy vzkvétaly. Z pohledu AngliãanÛ je v‰ak Jan
Lucembursk˘ vrcholem rytífiství. Panovník, kter˘ se
nechal pfiivázat ke svému koni a skonãil Ïivot jako
hrdina v bitvû. Z uherského pohledu, je vrcholem císafi
Zikmund a my jsme si zvolili jako nejvût‰ího âecha
Karla IV., panovníka, kter˘ umûl jako první ãíst a psát.
Málokdo ví, Ïe se vlastnû pÛvodnû jmenoval Václav,
jako jeho dva pfiedchÛdci Václav II. a Václav III. a Ïe s
jménem Karel byl na ãeském trÛnu první a aÏ do
pfiíchodu HabsburkÛ také posledním. Nikdo skoro neví,
Ïe nejslavnûj‰í mûsto, které se po nûm jmenuje nejsou
Karlovy Vary, ale Monte Carlo. V˘stava spí‰e seznamuje
s umûleck˘m odkazem dynastie LucemburkÛ a husitství,
které do této doby rovnûÏ patfií je zastoupeno pouze
jedním dokumentem a to je protestem ãesk˘ch pánÛ
proti odsouzení Mistra Jana Husa. Tento dokument byl
zapÛjãen univerzitou z Edinburghu.
Pfiesto v dobû pfiedvelikonoãní je tato v˘stava nûãím,

co nutí k zamy‰lení. Musíme si poloÏit otázku, kde je

podstata kfiesÈanství, jaká to byla doba a bylo husitsví,
které zniãilo fiadu památek a které ve své pokleslé
formû dokonce zhanobilo na Zbraslavi ostatky syna
Karla IV. Václava jen nûãím negativním.
Vy‰el jsem ven. Na parkovi‰ti poblíÏ Hradu nûmeck˘

turista Èuknul do ãeského auta a pokou‰el se ujet.
Hlídaã parkovi‰tû ho zastavil a druh˘ na nûj volal:
„Vyfiiì to s ním na férovku…“ Nerozumûl jsem, co to
znamená. Bylo mi v‰ak jasné, Ïe neb˘t Karla IV. a
husitÛ, nemáme ani dnes v sobû tolik sebevûdomí a Ïe
by ustra‰ení hlídaãi parkovi‰tû moÏná tohoto zloãince
nechali z místa ãinu ujet.
Patfiíme jiÏ do Evropy i s ptaãí chfiipkou, která koneãnû

dorazila do jiÏních âech. Jak˘ je to rozdíl proti roku
1960; Moje sestra, která ráda ãte staré dopisy, ãistû
náhodou objevila v psaní od tety RÛÏi následující
povzdech: …také nám pochcípaly v‰echny slepice. V
celém okolí o slepici nezavadí‰. Pr˘ to rozná‰ejí
hrdliãky… A pak, Ïe se doba nemûní. Tehdy to byla
lokální záleÏitost a dnes je to celosvûtov˘ problém.
Tehdy to ‰lo po‰tou dva dny a dnes o tom informuje
rozhlas v bleskové zprávû bûhem nûkolika minut.
MoÏná v‰ak, Ïe se s tímto zrychlením vzdálila i ta

vûãnost, o které hloubal Karel IV. Jak se bude jmenovat
v˘stava o na‰í dobû v bfieznu roku 2606, to pfienechme
budoucím generacím. Otázkou pro nás je, jestli tam
vÛbec bude, co vystavovat.

Ale‰ Bfiezina - Praha
***

Křišťálová miska, asi z roku 1350, Metropolitní kapitula u sv. Víta, Fototéka Pražského hradu. Foto: jg


