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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
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.

Kanadská opera uvede Dvofiákovu Rusalku

Alla Perãíková jako Rusalka a Richard Carlucc jako princ na prknech Erfurtské opery v roce 2006.
Foto: Lutz Edelhoff © COC

Ve dnech 31. ledna, 5., 8., 11., 14., 17., 20. a 23. února 2009 bude na programu COC v reÏii Dmitrije Bertmana
opera Rusalka.  Není to poprvé, co tento reÏisér uvede ãeskou operu v ãe‰tinû s anglick˘m titulky na prkna scény
Kanadské opery v Torontu. JiÏ loni jsme mûli moÏnost vidût jeho provedení Janáãkovy opery Z mrtvého domu.
Hlavní roli Rusalky ztvární americká sopranistka Julie Makerová. Prince bude zpívat kanadsk˘ tenor Michael
Schade. Za dirigentsk˘m pultem bude Ameriãan John Keenan, kter˘ má zku‰enosti z Metropolitní opery v New
Yorku. Moldavská pûvkynû Irina Mi‰urová je obsazena do role JeÏibaby a baryton Richard Paul Fink bude zpívat
Vodníka.
Opera byla poprvé uvedena v roce 1901 v Národním divadle v Praze. Cena lístkÛ v COC je od 60 do 290 dolarÛ.
Pro studenty a mladé lidi jsou  lístky v hodnotû 30-98 dolarÛ. Hromadné studentské lístky jsou za 20 dolarÛ. Za
podobnou cenu budou lístky, pokud nûjaké zbudou,  v den pfiedstavení v prodeji od 11 hodin. Podle sdûlení COC
je pfiedstavení Rusalky témûfi vyprodáno. Pokud chcete operu vidût,  je lep‰í zajistit si lístky pfiedem na  www.coc.ca
nebo po telefonu 416/363-8231.
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Osobnost v dûjinách
Ale jáÈ pravím vám, abyste nepfiisahali v‰elijak…

Matou‰ 5,34
Karel Kryl uvádí jednu písniãku slovy: Úloha lidské
osobnosti spoãívá v tom, aby staãila dfiíve umfiít nebo se
nechala zabít neÏ odvolá. A ‰panûlsk˘ reÏisér Luis BuÀuel
se zab˘vá podobnou my‰lenkou ve filmu Horeãka stoupá
v El Pao. Je to pfiíbûh idealistického provinãního politika
(Gérard Philipe), kter˘ zahájí svoji kariéru jako osvícenec,
jehoÏ prvním rozkazem je, aby politiãtí vûzni nemûli v
kriminále pouta jako zloãinci. S tím jak uskuteãÀuje
demokratické reformy, jde jeho popularita prudce nahoru.
JenÏe k revoluci nedochází, kdyÏ je útlak nejvût‰í, jak nás
uãili ve ‰kole, ale v okamÏiku, kdy útlak povoluje a to se
stane i v tomto filmu. Se svobodou pfiicházejí i nepokoje,
které je nutno potlaãit. Jednou je zapotfiebí udûlat v
provinãní anarchii pofiádek. To si vezme za úkol
konzervativní federální vláda. Po období reforem, pfiichází
období utuÏování reÏimu. Film konãí v okamÏiku, kdy
populární politik pfiijde opût do vûznice a tam vidí, Ïe
politiãtí vûzni mají opût pouta. Na dotaz, kdo to nafiídil mu
odpoví velitel vûznice, Ïe pfiíkaz pfii‰el od federální vlády.
Následuje pfiíkaz, aby se politick˘m vûzÀÛm sundaly fietûzy.
V tento okamÏik film konãí, místo obvyklého titulku KONEC
je zde vûta: Toto gesto zaplatil Ïivotem, ale bylo to jediné,
ãím se stal osobností.
Vzpomnûl jsem si na tento film, kdyÏ nov˘ americk˘

prezident Barack Obama rozhodl, Ïe zru‰í nepopulární
vûznici na základnû Guantanamo na Kubû. Pravda, mnozí
ãe‰tí politologové ho za to kritizují. Nesdílím jejich názor.
Po letech se objevil politik, kter˘ klade dÛraz na lidská
práva a je to sympatick˘ pfiíslib.
Nebyla to v‰ak Obamova první akce. Tou mûla b˘t

prezidentská pfiísaha. Osobnû se tûmto aktÛm radûji
vyhnu. V dûtství to byla souãást jakési hry, kdyÏ jsme chtûli
nûkomu dokázat, Ïe máme pravdu, tak jsme teatrálnû
zvedli pravici a fiekli jsme, Ïe pfiísaháme. Nûkdy jsme pfii
tom zkfiíÏili prsty, aby tato pfiísaha byla neplatná a my
nebyli kfiivopfiíseÏníky. Bûhem doby jsem si v‰ak uvûdomil,
Ïe pfiece jen by si ãlovûk mûl vydob˘t povûst pravdivého
ãlovûka nûjak jinak a Ïe i kdyÏ se snaÏíme Ïít pravdivû se
nám to mnohdy nedafií. Jsme obûtí vlastních pfiedstav,
fantazie, ãi ‰patn˘ch informací. Nemám rád tzv. ãestné
politiky. Sami uvûfií, Ïe jsou pravdiví a nechápou, proã je
svût pokládá za lháfie.
V Bibli se fiíká, Ïe nemáme pfiísahat. Pravda má b˘t pro

nás jakousi reflexí, kdy se odnûkud odjinud podíváme
sami na sebe. Bez optiky zprava ãi zleva. Pokud jsme si
vûdomi své omezenosti, tak si nikdy nejsme jisti svou
pravdou. Proto byla pro mne nepfiijatelná tfieba vojenská
pfiísaha socialistické vlasti. Dopfiedu bych vûdûl, Ïe ji
nechci ani nebudu plnit. KdyÏ jsem mûl pfiísahat pfii pfiijetí
kanadského obãanství, zvolil jsem radûji slovo slibuji neÏ
pfiísahám.
Stejn˘m pohledem se dívám i na prezidentskou pfiísahu

20. ledna 2009. Je to nûco, co by mûlo b˘t velice neformální,
moÏná jako slib. NezáleÏí na slávû, která ji provází, ale na
tom, co nov˘ prezident bude dûlat. K mému pfiekvapení
v‰ak pfiísaha nebyla v pravé poledne, ale zdrÏela se o
nûkolik minut. Z toho moÏná vyplynula i nervozita, která
zavládla na tribunû. K mému úÏasu nov˘ prezident, kter˘
dokáÏe mít i dlouhé projevy zpamûti je najednou zaraÏen˘.
Neopakuje první vûtu, pak jako kdyby se zakoktal, pak se
usmûje. Pfiedseda nejvy‰‰ího soudu John G. Roberts
tedy pfiipojí ve zmatku druhou ãást pfiísahy, kterou uÏ
Barack Obama zopakuje. Na novém americkém
prezidentovi jsou vidût jakési rozpaky, které v‰ak rychle
mizí.

Za necelou hodinu ve zprávách je záznam slavnostního
okamÏiku. Chci se podívat, co se vlastnû stalo, ale pfiísaha
je perfektní, Ïádné zakoktnutí, Ïádné nedorozumûní, nic.
Do nekoneãna vidím na v‰ech rÛzn˘ch stanicích perfektní
pfiísahu. 100 televizních kamer pfiece nemÛÏe lhát!
AÏ teprve ve veãerním vysílání ABC kdosi prozradil, co se

vlastnû stalo. Chybu neudûlal Barack Obama, ale pfiedseda
nejvy‰‰ího soudu John G. Roberts tím, Ïe zmûnil slovosled
pfiísahy. Proto se Barack Obama zarazil, chtûl zfiejmû, aby
cel˘ akt zaãal od zaãátku, ale soudce pokraãoval aÏ
druhou ãástí. Jednou z prvních akcí Baracka Obamy tedy
bylo, Ïe si zopakoval pfiísahu znova v tichosti pfied devíti
svûdky.
Nûkolikrát v nedávné minulosti sdûlovací prostfiedky

usvûdãily amerického prezidenta, Ïe nemluvil pravdu
(Nixon-Watergate, Clinton-Lewinská, G. W. Bush-zbranû
hromadného niãení v Iráku atd.). Tentokrát do‰lo k opaku.
Barack Obama novou pfiísahou usvûdãil média z nepravdy.

Proã by bylo zapotfiebí nové pfiísahy, kdyÏ ta první byla tak
perfektní, jak média prezentovala?
JiÏ první veãer komik Jon Stuart, kterému není nic svaté

porovnával první prezidentsk˘ projev Baracka Obamy s
projevy George W. Bushe. Byly tam stejné vûty. VÏdy za
tím byl titulek: ZMùNA!?
Pokud by Barack Obama nechal v‰e bûÏet dál, nic by se

nestalo, v‰ichni by mávli rukou. JenÏe nov˘ prezident to
fie‰il jinak, pfiiznal chybu a snaÏil se ji napravit. TakÏe
pfiece jen proti minulosti nûjaká zmûna.
Otázkou je, má-li politik moÏnost manévrovat víc neÏ mu

vymezují provazy politického ringu. BuÀuel ve svém filmu
z roku 1959 je skeptick˘ a já si osobnû myslím, Ïe ani
prezident by nemûl pfiísahat, nejen proto Ïe se pfiísaha
mÛÏe zvorat, ale spí‰ proto, Ïe mÛÏe b˘t nad lidské síly ji
dodrÏet.

Ale‰ Bfiezina
***


