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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.

Nová Evropa
Na Slovensku není 6. ãervenec státním svátkem jako v
âechách. Zato zde mají fiadu jin˘ch svátkÛ. Kdyby bylo po
mém, tak bych památku Mistra Jana Husa neslavil pouze v
âechách, ale nafiídil bych Evropské unii, aby se tento den
povinnû slavil ve v‰ech ãlensk˘ch zemích spoleãenství.
VÏdyÈ je co slavit, protoÏe se tehdy stalo nûco neobvyklého.

Jedinec se sv˘m svûdomím postavil proti v‰em svûtsk˘m a
církevním autoritám a tím zpochybnil jejich patent na pravdu.
Ne nadarmo pak stra‰il tento intelektuál evropské diktátory
v následujících stoletích. AÈ jiÏ to bylo v dobû protireformace
nebo v první polovinû dvacátého století, jak dokládá anglick˘
pfieklad Alberta a Charlese Boniho Husovy monografie od
Benita Mussoliniho vydan˘ v New Yorku v roce 1929, kter˘
mám k dispozici.
Hus stra‰il i v druhé polovinû dvacátého století. Hlavnû v

jeho rodné zemi. V roce 1967 se na tohoto ãeského intelektuála
z 15. století odvolával na IV. sjezdu Svazu ãeskoslovensk˘ch
spisovatelÛ Karel Kosík. PíseÀ od Petra Rady Kázání v kapli
betlémské, kterou zpívala Hana Hegerová, byla na indexu a
kdyÏ mûl b˘t vyzdoben v sedmdesát˘ch letech HusÛv dÛm v
Kostnici jeho citáty o pravdû, nechal je jist˘ kulturní pracovník
pro jistotu pfiemalovat bílou barvou.
âím by stra‰il Hus dnes? Asi by nestál na stranû mocn˘ch

a bohat˘ch korporací, ale bránil by svobodu svûdomí a právo
na pravdu. Nedávno v dokumentu âesk˘ sen prohlásil jeden
pracovník reklamní agentury památnou vûtu: „KdyÏ vy v
dokumentárním filmu lÏete, tak my v reklamû nelÏeme.“
Tento v˘rok pobavil pfiítomné diváky i mne samotného.
JenÏe jsme dnes schopni rozeznat pravdu od lÏi?
Co kdyÏ státní vyznamenání dostane kontroverzní doktor,

kter˘ má sice osmdesátiprocentní podporu obyvatelstva, ale
zb˘vajících dvacet procent je proti. Není to právû ten krok k
potlaãení lidského svûdomí? Není to cesta k tomu, aby nám
vláda pfiedepisovala, jak se k tomuto problému máme stavût?
KdyÏ ãesk˘ premiér vyznamená bratry Ma‰íny na jedné

stranû a pfii tom jeho ministr vnitra jmenuje ve stejnou dobu
do nejvy‰‰ích policejních funkcí lidi, ktefií byli spojeni s
komunistickou policií, pfiesnûji fieãeno nastoupili k ní v
osmdesát˘ch letech, v dobû tvrdé normalizace, tak z toho
mÛÏeme usoudit, pfii nejmen‰ím, Ïe nûco nemyslí váÏnû.
Takové chování by asi také tepal Mistr Jan.
A co by kazatel z Betlémské kaple fiíkal na novou zeì

uprostfied amsterodamského leti‰tû? Kdyby vidûl nové bariéry
mezi Ukrajinou a Slovenskem? Nekritizoval by také
Evropskou unii a Brusel, Ïe chrání bohaté pfied chud˘mi?
Tak jako se dostal Jan Hus do rozporu s králem Václavem,

císafiem Zikmundem ãi nehodn˘m papeÏem Janem XXIII.
(nezamûÀovat s Janem XXIII. v dvacátém století), zrovna
tak by se dostával do rozporu s dne‰ními poslanci, primátory,
premiéry, prezidenty, soudci…, protoÏe pravda je vÏdy v
napûtí s mocí.
Kazatel z poãátku 15. století byl svûdomím tehdej‰í

spoleãnosti.
Otázkou je, jestli nûkdo dnes supluje úlohu takového

stfiedovûkého proroka. Kdo hledá, ten nalezne i jehlu v kupce
sena, a tak takov˘m pfiipomenutím je obãas divadlo, obãas
poezie, nûkdy film.
Na nedávném Svûtovém festivalu krátkého filmu v Torontu

byl jeden veãer vûnován evropskému filmu pod názvem The
Neu Europe. I kdyÏ projekce nebyla nejlep‰í, bylo aÏ nápadné,
Ïe v‰ech sedm filmÛ mûlo etickou v˘povûì. Dva nûmeãtí
tvÛrci se zab˘vali právû tím, co moderní svût pfiiná‰í do
na‰ich ÏivotÛ: Osamûlost ãlovûka na leti‰ti ve Frankfurtu,

kdy je v‰e fiízeno automaty na jedné stranû a na druhé stranû
vznik nové nezávislé ekonomie, která z této situace tûÏí.
Propracovan˘ systém sbûratelÛ lahví z odpadkov˘ch ko‰Û
vedoucí k vytvofiení nové struktury nezávislého podnikání.
ReÏisér se pokou‰í vniknout do díry v systému jako nezávisl˘
prÛvodce (Freelance Tour Guide). Cel˘ film je toãen˘ malou
kamerou, takÏe nevzbudil pozornost ostrahy leti‰tû a mohl
b˘t skuteãnû nezávisl˘. Zatímco druh˘ nûmeck˘ film Získání
základu hovofiil o situaci ilegálních pfiistûhovalcÛ z Ukrajiny
do Nûmecka, ktefií se bojí posílat své dítû do ‰koly.
V} rumunském filmu Vlny mÛÏeme na pár zábûrech vidût

nûkolik pfiíbûhÛ: Osamûlost ‰v˘carské Ïeny s mentálnû
postiÏen˘m dítûtem, která se zfiejmû nikdy nenauãila plavat
kontrastuje s rumunsk˘m playboyem, kterému toto dítû
zÛstane jako dûdictví, kdyÏ se Ïena utopí. Je tento borec
jedním z Ceau‰escov˘ch sirotkÛ, kter˘ se opût bude starat o
jiného sirotka? A co krásná dívka, která se stará o vyÏilého
starce? Rodinka, která jezdí k mofii a zde konzumuje pivo
jako kdyby se nic nezmûnilo. Co s ní? Má je‰tû místo ve
spoleãnosti? Bûhem pár minut na nûkolika ãtvereãních
metrech se odehraje tolik pfiíbûhÛ a tolik konfliktÛ. A pfiitom
z dálky to vypadá jako Ïe pláÏ u mofie je jediné veliké
mraveni‰tû.
·panûlsk˘ film Padam zase vypráví o osamûlé Ïenû stfiedního

vûku, která se nezajímá o nic jiného neÏ o to, jak by sehnala
bezkonfliktního pfiítele. KdyÏ ho koneãnû nalezne, tak se
jedná o cizince, o Chorvata, kter˘ je natolik poznamenán
obãanskou válkou, Ïe idylka se nekoná.
âesk˘ film byl zastoupen dvakrát, i kdyÏ ve filmu Cargo to

bylo pod novozélandskou vlajkou. Matka se synem se chtûjí
dostat za lep‰ím Ïivotem na Západ. Místo toho se matka
dostane do novodobého otroctví a její desetilet˘ syn
novodob˘m otrokáfiem - souãástí gangu, kter˘ obchoduje s
lidmi.
Podle mnoh˘ch byl vysoce hodnocen patnáctiminutov˘

snímek Edwarda Feldmana Denní práce (A Day‘s Work). Na
jedné stranû vidíme bohatou hollywoodskou firmu, která

hledá hlas zoufalé Ïeny. Pfiitom tato firma s
nejprofesionálnûj‰ím zafiízením není schopná pracovat s
prÛmûrnou technikou, není schopná si najmout pfiekladatele
pro svÛj projekt, aãkoliv operuje obrovsk˘m kapitálem. Na
druhé stranû je svobodná Ïena Anna, která Ïije v paneláku na
Praze 5. V den natáãení jí nemá kdo pohlídat dítû. Autobus
mûstské dopravy nejede, pfied natáãením nedostane ve studiu
ani kafe ani vysvûtlení, co má dûlat, ale pfiedvede ten
nejprofesionálnûj‰í v˘kon. Není právû zde ta symbolika
pravdy a lÏi, v které Ïijeme?
Podobnû jako v patnáctém století jsou nám pfiedkládána

pochybná dogmata. Nikoliv kvalita, ale prÛvodní znaky jsou
rozhodující - jestli se jedná o bohatou firmu ãi známou firmu,
která z celebrit ji zastupuje, jestli firma dostala nûjak˘ grant,
kdo ji sponzoruje, ale jen obãas se pfiijde na to, Ïe je to
podvod.
Letos byli lidé v âechách rozzlobení, Ïe státní svátky 5.

ãervence (Cyrila a Metodûje) a 6. ãervence (Mistra Jana
Husa) pfiipadly na sobotu a nedûli. Îádné volno. Mají pravdu.
Jak jsem fiekl, 6. ãervenec bych zavedl v celé Evropské unii,

nejen v âechách, jako den povinného volna a lidi by se
museli nejménû jednu hodinu vûnovat otázce pravdy a lÏi.
Bûhem této hodiny by se nesmûly prodávat noviny, ãasopisy,
televize a rozhlas by nesmûly vysílat zprávy ani reklamy.
Dospûlí i dûti by mûli zakázán pfiístup k internetu. MoÏná, Ïe
by bylo jednodu‰‰í vypnout elektrick˘ proud. JenÏe pak by
zase do‰lo k populaãní explozi.
A bylo by to tak ‰patné, kdyby se jednou za rok rodily DÉTI

PRAVDY? Tfieba by se z nich stali kazatelé jako Jan Hus,
filmafii, básníci, spisovatelé, lidé, ktefií by byli svûdomím
spoleãnosti a Evropská unie by mûla povinnost tyto lidi
finanãnû podporovat. Mûlo by to tu v˘hodu, Ïe by na takové
stipendium nemûl nárok nikdo z tûch, co pfiedstírají, Ïe nûco
umûjí. AlespoÀ v jednom bodû by byla podmínka pravdivosti
splnûná.

Ale‰ Bfiezina-Toronto
***
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Praacovní den


