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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

Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
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O prezidentech,
dÛstojnosti a syreãcích

Václav Klaus chce prezidentské obfiady
spojené s uctíváním hrdinÛ v dÛstojnûj‰í
formû neÏli tomu bylo doposud - tahle
kuriozita mi pfiipadá ze souãasn˘ch
zbyteãností ãeské politické scény
suverénnû nejpitomûj‰í, pominu-li dal‰í
Klausovu eskapádu s jeho údajnû
odposlouchávan˘mi telefonáty. (JestliÏe
tajná sluÏba skuteãnû prezidenta
odposlouchávala, pachatelé zaslouÏí
pfiísn˘ trest pro pl˘tvání vefiejn˘mi penûzi!)

Uctívat hrdiny je krásn˘ a starobyl˘
zvyk. Pfied dvaceti léty jsem nav‰tûvoval
mûsteãko Cernay ve francouzském
Elsasu, kde za první svûtové války poloÏili
své Ïivoty za svobodu také ãe‰tí a
sloven‰tí vojáci. Francouzi na‰e hrdiny
jednou za rok uctívali odedávna, i v
dobách, kdy si na nû nûkdej‰í komunistiãtí
prezidenti nejen ani nevzpomnûli, ale
nejspí‰ ani nemûli potuchy o jejich
existenci. Chodili jsme po mûstû v
nevelikém hlouãku, k nûmuÏ se s
obrovsk˘m potû‰ením pfiidalo i nûkolik
klientÛ z místního blázince. Zpívali jsme
na‰i a francouzskou hymnu, na hfibitovû
jsme v tiché chvilce mysleli na kluky,
dfiímající ve vûãném snu pod drnem.

„Válka je blbec,“ vyprávûl mi stafiiãk˘
ãesk˘ vystûhovalec, kdysi poddÛstojník
ve francouzské cizinecké legii, kdyÏ jsme
nakonec za‰li do místního hostince na
tradiãního kohouta upraveného na bílém
vínû. Kdo na nûj nemûl, za toho to zatáhli
ostatní. Francouzsk˘ prezident sice
nepfiijel, ale za to dorazil univerzitní
profesor, bohemista z nedalekého Nancy.
„TouÏí se vám po vlasti?“ vyptával se
krásnû prkennou ãe‰tinou nás ãerstv˘ch
emigrantÛ. Jeho otec byl francouzsk˘
generál, maminka âe‰ka. „DrÏím vás za
palec!“ slíbil povzbudivû na rozlouãenou.

Obfiady v Cernay na mnû zanechaly
trvalou stopu jednoduchou a pfiirozenou
dÛstojností, o níÏ si Václav Klaus myslím
mÛÏe nechat  jenom zdát. Ale zase na
stranû druhé, popatfiit v novinách na
fotografii prezidenta Klause, jak s
plastikov˘m pytlíkem na hlavû v
tvarÛÏkárnû vykládá Ïasnoucím
v˘robcÛm, Ïe olomoucké syreãky pfieÏijí
Evropskou unii, to taky není ‰patné! Pfii
v‰í zdravé skepsi k EU a s nepfiedstíranou
láskou k syreãkÛm: Klaus zde pfiedvedl
Ïebfiíãek sv˘ch hodnot vpravdû dÛstojnû.
Narodil jsem se za prezidenta Háchy,
pamatuji Bene‰e, Gottwalda,
Zápotockého, blahé pamûti Novotného,
Svobodu, Husáka a Havla, ale s Ïádn˘m
nebyla taková sranda jako s prófou
Klausem!

Petr ChudoÏilov - Basilej
Listopad 2004 - psáno pro Babylon

***

A Touch of Glass…

…from divine decadence to subline simplicity je název v˘stavy ãeského skla, která potrvá do 8. srpna 2005  v pátém patfie obchodního
domu Hudson’s Bay Company na rohu ulic Yonge a Queen v Torontu. Obrazové zpravodajství ze zahájení je na str. 4

Zru‰me prázdnotu
Koncem února (v ãísle 4 na stranû 11) jsme uvefiejnili petici Zru‰me
komunisty. Tato petice je stále na internetu (www.
zrusmekomunisty.cz). Ohlas byl znaãn˘ a je moÏné se k této petici
stále pfiipojit.
Sám osobnû si sv˘m podpisem nejsem jist. Ne kvÛli tomu, Ïe bych

komunisty miloval, ale protoÏe komunismus povaÏuji za náboÏenství
a nevím jestli se dá nûkteré náboÏenství administrativnû zru‰it. Jsou
sice osvícení ateisti jako Stanislav Reini‰, ktefií se ke komunismu
nehlásí a tvrdû jej odmítají a nevyluãuji, Ïe nûkde v jiÏní Americe
existují komunisté, ktefií nemají problém hlásit se ke kfiesÈanství, ale
ve své podstatû má komunismus religiózní prvky. KfiíÏ nahradil
rudou hvûzdou, Star˘ zákon Marxem, Nov˘ zákon Leninem.
Mumifikovan˘ Lenin nahrazuje ostatky svat˘ch. âastokrát jsem
vidûl na Balkánû na hrobech místo kfiíÏe hvûzdu. Teologická fakulta
byla nahrazena VUMLem (Vysok˘m uãením Marxismu-Leninismu).
Procesí pak suplovaly prvomájové prÛvody a BoÏí muka jsou
zastoupena rÛzn˘mi pomníky, památníky. V kaÏdé vesnici byl skoro
takov˘ tank, ke kterému se lid mûl chodit klanût a klást pietní
kvûtiny. Podobností by bylo jistû mnohem víc.
SignatáfiÛm petice v‰ak hlavnû vadí brutální systém, kter˘ ovládal

na‰i zemi od února 1948 do listopadu 1989. Komunisté se brání tím,
Ïe ne v‰e bylo negativní.
JenÏe podívejme se jen na kulturní plody období, kterému se fiíká

normalizace. Najednou vidíme bezduché televizní seriály, písniãky
Karla Gotta, Heleny Vondráãkové, ãi knihy pseudospisovatelÛ jako

Alexej Pludek a Jan Kozák. Mohli jsme vidût filmy, za které se jejich
reÏiséfii dnes stydí a vût‰inou se neobjevují v jejich Ïivotopisech.
VzpomeÀme jen Kdo hledá zlaté dno (Menzel) nebo Lidé z metra
(Jire‰). Tato tvorba obsahovala poklonu komunistickému náboÏenství.
JenÏe lid v jakési nostalgii si mnohdy tuto tvorbu znovu Ïádá. Je
jakási nostalgie po bezduchosti a prázdnotû. A tuto nostalgii nelze z
lidí vym˘tit nûjak˘m zákazem. Tato nostalgie je podle mne
nebezpeãnûj‰í neÏ samotní komunisté.
Obãas poslouchám v slovenském rozhlase na stanici Twist nedûlní

promluvy katolického knûze Jána Suchánû. V nûkolika minutách
dokáÏe fiíci toho tolik o Ïivotû, o vûcech na kter˘ch záleÏí, Ïe si
uvûdomuji sílu slova i hloubku. Minule jsem psal o Karlu âapkovi
a RUR. Jeho slova jsou tak aktuální, Ïe jsem nemohl uvûfiit tomu, Ïe
tato hra nepochází z tfiicát˘ch let, ale z poãátku let dvacát˘ch.
Hloubka se objevuje u Alberta Camuse nebo nedávno zemfielého
Arthura Millera. Konsistentní je v zápase o Ïivot papeÏ Jan Pavel II.
i zde je moÏné vypozorovat hloubku.
V nostalgii po komunistech v‰ak vidím prázdnotu a ta na mne i po

tûch ‰estnácti letech, co nejsou u moci stále d˘chá a nedokáÏi si
pfiedstavit, jak lze prázdnotu administrativnû zru‰it.
Tragédie je v tom, Ïe tato prázdnota opût zaãíná ovládat ná‰ Ïivot,

aÈ jiÏ to bylo pfii volbû prezidenta, ãi pfii tiché podpofie vládû
sociálních demokratÛ tento pátek.

Ale‰ Bfiezina
***


