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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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Home - Domov

Margareta Hruza hledá domov. AlespoÀ ve
filmu. K tomu si pfiizvala dva kameramany,
Petra Koblovského a Jakuba ·imÛnka. Stfiih
Lucie Haladová a Toniãka Janková, hudba
Dominik Renã. Produkce Negativ - Pavel
Strnad.
Rok 1968 byl tak ponûkud zvlá‰tní. Na

rozdíl od let normalizace ho ãlovûk má v
hlavû den po dni, mûsíc po mûsíci. Byl
zvlá‰tní nejen tím, co se dûlo na politické
scénû, ale i tím, o ãem se hovofiilo. Byla zde
nadûje i zklamání. Sladká nejistota i
ochutnávání zakázaného ovoce svobody.
Najednou se otevfiely hranice. NezáleÏelo
na penûzích. V bance mu vymûnili pár
‰estákÛ, ale uÏ staãilo zvednout palec a
mífiit na DomaÏlice a najednou zastavil
náklaìák, kter˘ vezl dfiíví do sousední
vesnice v Bavorsku a pak jiÏ byly reklamy
na Coca-Colu, v˘lohy pfieplnûné zboÏím.
Bylo to zajímavé, ale nic víc, kvÛli tomu se
pfiece neodcházelo. Po cestách do Anglie,
Francie, Holandska a Nûmecka jsme se
vraceli domÛ, protoÏe tam byl ná‰ domov,
na‰i sourozenci, na‰i rodiãe, na‰i pfiátelé,
na‰e ulice, klub, kterému jsme fandili…
Nezvyklá svoboda vtrhla i do sdûlovacích

prostfiedkÛ. Diskutovalo se o vedoucí úloze
strany, o moderním umûní, o literatufie, ale
i o sexu… V Jablonci zaãali se stript˘zem,
kter˘ se rychlostí svûtla pfienesl i do
Vodiãkovy ulice, kde byla obrovská reklama
Krása bez závoje.
Mûnily se i vztahy mezi lidmi. Vznikaly

nové vazby, které záleÏely na momentální
situaci. Lidé se rozcházeli, odcházeli do
emigrace. Doposud prostor jim dan˘ a
vyhrazen˘ byl nahrazen volbou. Po krátkou

dobu se lidé mohli rozhodnout mezi emigrací
a Ïivotem bez domova a Ïivotem doma, ale
bez svobody. Margaretiny rodiãe se rozhodli
v roce 1969 pro Norsko. Jednu z nejhezãích
zemí v Evropû, ale zároveÀ pro zemi, která
je limitována. Podobnû jako v dal‰ích
evropsk˘ch zemích nelze udûlat kariéru
jako tfieba v Americe. Matka znovu emigruje,
tentokrát do Los Angeles, do Hollywoodu.
Dospívající Margareta je bez domova,

vykofienûná, pohybuje se mezi Norskem,
âeskem, kam se navrátila svoboda a
Amerikou.
Po letech, jiÏ jako dospûlá Ïena, se snaÏí

analyzovat situaci. Zjistit, jestli ãlovûk vÛbec
domov potfiebuje a kde to je. Pokou‰í se
znovu zabydlet v Oslu, kde má pfiítele i
urãité zázemí. Zjistit, kde mají domov její
rodiãe.
Pfii této anal˘ze hovofií s rodiãi. Otázkou

je, jestli by k tûmto rozhovorÛm do‰lo bez
kamery. Jestli je to bûÏn˘ proces, kdy
dospûlí lidé se ptají na urãité otázky sv˘ch
rodiãÛ a jestli by si rodiãe udûlali ãas, i
kdyby zde nebyla kamera a jestli bez ní by
tak pfiesnû a stejnû zdÛvodÀovali svá
rozhodnutí, která udûlali pfied rokem, ãi
ãtyfiiceti nebo pûtadvaceti léty. Skuteãností
je, Ïe v‰ichni vypadají naprosto pfiirozenû.
PfiestoÏe mluví ãesky, jejich fieã je
poznamenaná dlouhou emigrací.
Dosáhli urãitého úspûchu, ale ztratili

domov. Film zÛstává otevfien˘. Margareta
se vrací do Prahy, ale nalezne tam svÛj
domov? Má nadûji.
Maìarsk˘ reÏisér István Szabó se v roce

1970 pokusil ve filmu Sázka na iluze ukázat
rozdílnost dvou svûtÛ. Jancsiho a Káti.

Jancsi po roce 1956 zÛstal v Maìarsku,
KáÈa Ïije ve Francii. Jejich svûty jsou natolik
jiné, Ïe se nemohou potkat. Je to pouze
sázka na iluze, sázka na nûco, co uÏ
neexistuje. Pfies ojedinûlou snahu reÏiséra
v dobû komunismu se podívat na problém
z obou stran  a pfies pokus oprostit se od
ãernobílého vidûní, v nûmÏ emigrace je
vÏdy negativní, se nedostal k tomu, co
emigrace znamená pro druhou generaci.
Margareta Hruza se pokusila na

plzeÀském festivalu Finále pfiiblíÏit tento
svût, svût dûtí, které se narodily rodiãÛm
bez domova sv˘m filmem. Film asi hovofií
víc k nám emigrantÛm neÏ k lidem v
âechách ãi na Slovensku. VÏdyÈ pojem
bezdomovci tam pfied rokem 1989 neznali
a oznaãuje se tím ekonomicky nejslab‰í
skupina obyvatelstva. Ve skuteãnosti film
Home - Domov je vlastnû také o
bezdomovcích, ale bohat˘ch, a sv˘m
zpÛsobem i úspû‰n˘ch.
V jedné psychologické studii se fiíká, Ïe

vûzÀÛm je za trest odebrán „domov“. Pro
mnohé se naopak vûzení stává domovem.
Místem, kde mají pfiátele, kde v‰e znají, kde
se cítí dobfie.
Srpen 1968 odebral mnoh˘m domov.

Nûktefií nalezli nov˘ domov za hranicemi.
Nûktefií se s tím ani po letech nedokáÏí
vyrovnat. Nûktefií o tom ani nepfiem˘‰lejí,
ale moÏná se nad tím zam˘‰lejí jejich dûti.
Film Margarety Hruzy Home-Domov je
takov˘m zamy‰lením a stojí za shlédnutí.
www.homethefilm.com
Prodej: hruzam@gmail.com

Ale‰ Bfiezina
***

Ako si zachrániÈ moc
Bratislava-sme/Peter Morvay-To, Ïe âína
nedodrÏala niã zo svojich sºubov na zlep‰enie
stavu ºudsk˘ch práv a uvoºnení cenzúry, ak získa
právo usporiadaÈ letné olympijské hry, asi nikoho
so zdrav˘m rozumom neprekvapilo.
Predpokladali to nielen aktivisti bojujúci za ºudské
práva a médiá, ktoré pred t˘mto v˘vojom varovali,
ale skoro naisto aj olympijskí funkcionári, ktorí
o udelení rozhodovali, a politici, ktorí ich
rozhodnutie obhajovali.

Rozdiel medzi aktivistami a novinármi na jednej
a papalá‰mi na druhej strane je iba v tom, Ïe
prv˘m naplnenie sa ich predpovedí skôr prekáÏa,
druh˘m je situácia v âíne v lep‰om prípade
ukradnutá. Ani väã‰ina aktivistov v‰ak nebola
taká pesimistická, aby predpokladala, Ïe sa ãínsky
útlak pred hrami a poãas nich nielen nezmen‰í,
ale dokonca zv˘‰i. Tlak na disidentov narástol,
aby im dopredu zobrali chuÈ aj moÏnosÈ akokoºvek
naru‰iÈ „dôstojn˘ priebeh hier“, preloÏené do
beÏnej reãi pokaziÈ veºkú propagandistickú akciu,
na ktorú reÏim hry degradoval.

Cenzúra sa posilnila a bude sa - opäÈ v priamom
rozpore so sºubmi - t˘kaÈ aj novinárov referujúcich
o olympiáde. Do absurdnej miery vzrástlo
vym˘vanie mozgov obyvateºstva, ktoré má
nakázané, o ãom hovoriÈ nesmie, a ão naopak
vravieÈ musí, ak sa náhodou pripletie do cesty
nejakému zahraniãnému náv‰tevníkovi.

ReÏim navy‰e vyuÏíva hry na demon‰tráciu
moci. Pod zámienkou ich bezpeãnosti robí
policajné a armádne manévre, ktor˘ch rozsah niã
neodôvodÀuje. Olympiáda sa stala zámienkou na
zásah proti etnikám, ktoré sa vytrvalo bránia
poãín‰teniu, napríklad Ujgurom. Pod zámienkou
zásahu proti teroristom vyhráÏajúcim sa útokmi
na civilistov perzekvujú aj organizácie brániace
ºudské práva nenásilne a legitímnymi spôsobmi.

DôslednosÈ pekinsk˘ch vládcov zachádza tak
ìaleko, Ïe pred olympiádou pritvrdili proti
Severokórejãanom, ktorí sa cez âínu snaÏia
uniknúÈ vlastnej, e‰te brutálnej‰ej diktatúre. Na
rozdiel od praxe posledn˘ch rokov ich vracajú
domov s minimálnym oneskorením.

Jedin˘m pozitívnym a neplánovan˘m prínosom
olympiády sa stáva, Ïe ukazuje, ak˘ oslaben˘ a
zneisten˘ sa sám ãínsky reÏim cíti byÈ, keì na
problémy reaguje tak prehnane a brutálne.
Komunistickí vládcovia napriek zúrivému úsiliu
pomaly strácajú pôdu pod nohami. NedokáÏu
rie‰iÈ rastúce sociálne napätie (z prudkého rastu
ãínskej ekonomiky má osoh asi desatina
obyvateºov), na vidieku prepukajú denne desiatky
lokálnych násiln˘ch nepokojov, pri ktor˘ch sa
ºudia bránia proti vyvlastÀovaniu pôdy, korupcii
a svojvôli miestnych funkcionárov ãi zneãisteniu
bezprostredne ohrozujúceho ich Ïivoty. Lokálny
nepokoj v âíne znamená, Ïe sa na Àom priemerne
zúãastÀuje desaÈtisíc ºudí, zahraniãné médiá v‰ak
pí‰u aj o stotisícov˘ch povstaniach potlaãovan˘ch
armádou.

ReÏim na to reaguje aj t˘m, Ïe zo ‰tátnej
ideológie postupne odbúrava komunizmus a
nahrádza ho nacionalizmom. Dobr˘m príkladom
je práve olympiáda, ktorá uÏ namiesto revolúcie
oslavuje veºkosÈ ãínskeho národa. Osvedãen˘
scenár premeny komunistov na nacionalistov
poznáme aj z domova, uvidíme, ako bude
fungovaÈ v âíne.

30. 7. 2008
***

Z filmu Margarety Hruzy - Domov Foto: Finale


