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Pfií‰tí Nokturna s Jifiím Grosmanem

Dne 11. dubna 2010 vystoupí v Hale kostela svatého Václava (496 Gladstone Ave., Toronto)
Jifií Grosman se svou skupina Bohemian Swing. Zaãátek je v 17 hodin.

Evangelick˘ duchovní a jeden z mluvãích Charty 77 Milo‰
Rejchrt pfii tfiicátém v˘roãí smrti dr. Franti‰ka Kriegla fiekl, Ïe
neví, jestli ãlovûk mÛÏe b˘t hrd˘ na ãeskou minulost a
vzpomnûl na událost z 16. fiíjna 1969, kdy ve Snûmovnû lidu
zaznûla tato slova: „Kdo souhlasí, aby poslanecké funkce
byl zpro‰tûn poslanec MUDr. Franti‰ek Kriegel, CSc., nechÈ
zvedne ruku! Dûkuji. Kdo je proti? Nikdo. ZdrÏel se nûkdo
hlasování? Nikdo, návrh byl pfiijat jednomyslnû.“
Franti‰ek Kriegel se spolu se ‰esti dal‰ími stateãn˘mi
provinil tím, Ïe „vystupovali v rÛzn˘ch orgánech Federálního
shromáÏdûní zpÛsobem, kter˘ jasnû ukazoval, Ïe
nerespektují závûry ústfiedního v˘boru Komunistické strany
âeskoslovenska (…) Uvedení poslanci odmítají politickou
linii Komunistické strany âeskoslovenska a neuznávají její
vedoucí úlohu.“
Odmítl jsem nedávno odpovûdût na anketní otázku, zda

jsem hrd˘ na své ãe‰ství. Nemám rád samo slovo „hrdost“
a ve spojení s jakoukoli národností mi zní zvlá‰È podezfiele.
A navíc, jak mohu b˘t hrd˘m âechem, kdyÏ napfi. pfii
ostudném hlasování ve Snûmovnû lidu 16. fiíjna 1969 ani
jedna ruka nezÛstala dole? Pfiitom Franti‰ek Kriegel
necel˘ch ãtrnáct mûsícÛ pfiedtím návodnû pfiedvedl, Ïe je
moÏné vzepfiít se nátlaku, nezvednout ruku, nepodepsat,
co bylo napsáno - jak to sám vystihl - „hlavnûmi dûl a
samopalÛ“. Za svou stateãnost byl stateãn˘ âechoslovák
Kriegel od zbabûl˘ch âechÛ a âe‰ek (Slováky a Slovenky
v této vûci pfienechávám jejich slovenskému ohodnocení)
vyobcován ze sboru zástupcÛ lidu. (Protestant 3/2010)
Pfiipomínám tuto událost, protoÏe je pfied volbami a tehdej‰í

zástupci lidu byli rovnûÏ zvoleni. I kdyÏ ono to nebylo tak
jednoduché. Po roce 1968, kdyÏ jsem vstoupil do Ïivota se

totiÏ volby nûjakou dobu nekonaly.
Vlastnû jsem je‰tû nikdy v âechách nevolil a tak témûfi v

penzijním vûku bych tam mohl letos volit poprvé, protoÏe se
tam letos chystám.
Poprvé jsem mohl „volit“ jiÏ 26. nebo 27. listopadu 1971.

Tûmto volbám pfiedcházela neuvûfiitelná hysterie. Ná‰
znám˘ Uli, patfiící k nûmecké levici a kter˘ studoval v Praze
fiíkal: „Moje zemû má v tûchto zpÛsobech bohaté zku‰enosti!“
Pfied volbami jsme se dovûdûli z Rudého práva, Ïe byl z
âeskoslovenska vyho‰tûn. DÛvodem bylo, Ïe psal nûkde
na zeì kfiídou NEVOLTE. V zápûtí nám zavfieli faráfie
Jaromíra Duse ve Vr‰ovicích a spolu s ním i kurátora Jana
Nováka a filosofa Ladislava Hejdánka. Na‰ly se u nich
letáky, aby se nevolilo.
A co lid? Lid se jednodu‰e podûlal. Pr˘ volilo 99,78 %

obãanÛ. Skuteãnû není dÛvod b˘t hrd˘ na svou minulost.
Osobnû musím pfiiznat, Ïe v tomto ãísle nûjak nefiguruji.
Zrovna jsem se pfiestûhoval, na starém bydli‰ti mû rodiãe
odhlásili a na novém jsem je‰tû nebyl pfiihlá‰en. Skuteãností
je, Ïe jsem asi nebyl jedin˘. Mnozí obãané pouÏili tuto
alibistickou obezliãku a reÏim to tak nûjak toleroval.
Normalizace pokraãovala dál a dal‰í volby byly 22. a 23.

fiíjna 1976. To jiÏ jsem byl zfiízencem v nemocnici Na
Franti‰ku a kdyÏ jsem pfii‰el po noãní v sobotu domÛ a usnul
spánkem pracujících, probudil mne zvonek. Za dvefimi stáli
dva usmûvaví pánové a zeptali se mne jestli jsem to já.
Vûdûl jsem kolik uhodilo a tak jsem nefiekl, Ïe já nejsem já,
ale pfiiznal jsem svou totoÏnost.
Star‰í z nich se mne zeptal, jestli jsem si v‰iml, Ïe jsou

volby. Mohl jsem ze sebe udûlat blbého, Ïe jsem to
nepostfiehl nebo naopak odváÏnû fiíci, Ïe to za volby

nepokládám. Místo toho jsem zvolil stfiední cestu: „Já
nevolím!“
„Hm,“ zachmufiil se star‰í z nich. Zatímco mlad‰í zaãal

vykfiikovat nûco o obãanské povinnosti. Star‰í ho okamÏitû
umlãel a dodal: „…ale to byste k tomu musel mít nûjak˘
dÛvod!“
V tento okamÏik jsem se cítil zaskoãen pro zmûnu já a

zaãal jsem ‰roubovat mozkové závity, zatímco muÏ
pokraãoval: „…to je klukovina, klukovina. My máme tfieba
osmdesátiletou babiãku, ta nemÛÏe do schodÛ, ale k té
urnû se dobelhá. Pak fiekne: ,Vzali jste mi zahrádku,’ jde za
tu plentu a ‰krtne to tam. Ta má k tomu dÛvod, ale vy
nemáte. Já vás nenutím, abyste hlasoval pro nás, mÛÏete
i ‰krtnout, ale to byste k tomu musel mít dÛvod!“
Rozhodl jsem se pro protiútok: „Zavfieli jste moje pfiátele z

Plastic People…“
MuÏ se pousmál a odkryl karty: „Podívejte se já jsem od

bezpeãnosti a já se mohu na tento pfiípad podívat!“
„TakÏe dÛvod máte, tak tam bûÏte a ‰krtnûte to. SvÛj

nesouhlas dejte najevo!“ V ten okamÏik, aã protestant, jsem
se pomodlil ke v‰em svat˘m - estébák mne nutí, abych je
nevolil! Jak jen z této situace vybfiednout?
Jak jiÏ to b˘vá v mém Ïivotû, má modlitba byla i tentokrát

vysly‰ena, protoÏe do ticha vstoupil mÛj protihráã: „To je
tolstojov‰tina…“ fiekl s úsmûvem, jist˘ si jiÏ sv˘m vítûzstvím.
Pfiipadal jsem si jako volejbalista, kter˘ oãekává smrteln˘
smeã v posledním setu. Místo toho to byla nepodafiená
nahrávka, z které jsem mohl zaloÏit postupn˘ protiútok.
„Tolstoj,“ zvolal jsem „to je mÛj nejoblíbenûj‰í spisovatel!“

Pomûr sil se obrátil. Mlad‰í stále mektal nûco o obãanské
povinnosti, zatímco star‰í rezignovanû pohlédl na vizitku na
dvefiích, aby se skuteãnû pfiesvûdãil, Ïe hovofiil se mnou:
„Tak vy nevolíte…“
„Nevolím!“ pravil jsem tentokrát jiÏ vítûznû.
MuÏ hledûl na vizitku a pak se zeptal: „A vá‰ bratr Jeronym

Bfiezina, bydlí tady? Také nevolí!“
V ten okamÏik jsem mu zasadil pro zmûnu smrteln˘ úder

já: „Jeronym bydlí také zde a také nevolí!“
„Tak vám pfieji, aby vám ta stateãnost vydrÏela!“
Do jaké míry to byla jízlivost, ãi opravdové pfiiznání poráÏky

ani po letech nejsem schopn˘ rozsoudit. MoÏná nûco mezi
tím.
Po pár mûsících mnû episoda s volbami byla pfiipomenuta

u soudu, kdyÏ ãetli posudek z místa bydli‰tû: Má záporn˘
pomûr k socialismu, o ãemÏ svûdãí skuteãnost, Ïe se
nezúãastnil posledních voleb. Zaprotestoval jsem a tato
vûta ze soudních protokolÛ zmizela.
Nyní jsou pfied námi volby. Vadí mi fiada vûcí asi nejvíce

pûtiprocentní hranice a tak jsme byli svûdky, Ïe díky tomu
se objevují strany a zanikají: ODA, DEU, letos moÏná
Zelení, místo toho se objeví TOP 09. Dûje se tak ve jménu
stability. Jak jsme vidûli v minulém období i vláda zaloÏená
pouze na velk˘ch stranách, nemusí mít dlouhého trvání, ale
dÛleÏité je, Ïe mohu volit podle svého svûdomí nûkoho, kdo
je mi politicky a lidsky nejbliÏ‰í.
Nikdo mne nenutí volit takové lidi, ktefií sedûli v Snûmovnû

lidu 16. fiíjna 1969.
Ale‰ Bfiezina

***

Nejsou volby jako volby
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na str. 4


