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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.

Voices Within Walls
Název veãera Voices Within Walls, kter˘ pfiipravila Zuzana
Hahnová pouÏívá mnoÏného ãísla zdi. PfiestoÏe v podtitulku
se fiíká, Ïe je to k dvacátému v˘roãí pádu Berlínské zdi,
myslím si, Ïe bylo správné pouÏít mnoÏného ãísla. RovnûÏ
si myslím, Ïe bylo dobré, Ïe bûhem programu vystoupila
Lilka Trzcinska-Croydon, která pfieÏila Osvûtim. Jak fiekl
Václav Havel na sjezdu spisovatelÛ v roce 1967: „Svoboda
je nedûlitelná a je-li potlaãována svoboda jednûch, je
potlaãována svoboda v‰ech.“ TotéÏ platí i o totalitû.
Komunistická totalita mohla se u nás ujmout díky nûmecké
okupaci, která jí pfiedcházela. Otázkou je, do jaké míry k
nástupu fa‰ismu pfiispûla V¤SR a diktatura v Sovûtském
svazu, která následovala.
KdyÏ se mû Markéta Re‰ovská zeptala po pfiedstavení na

moje dojmy, tak jsem byl trochu v rozpacích. Ne kvÛli
samotné performanci, která byla skvûlá, i kdyÏ mne trochu
vadilo to, Ïe vlastní pfiedstavení bylo spojené s dobrou
veãefií. Ne vÏdy dvû skvûlé vûci dají dohromady ten nejlep‰í
v˘sledek a jsem velice rád, Ïe Nokturna, která se odehrávají
v kostele svatého Václava mají vût‰inou dvû ãásti. Horní
ãást, kde je  koncert - a jak je vidût z vystoupení Felixe
Slováãka a Borise Krajného, mÛÏe to b˘t i jazz - a dolní
ãást, kde je obãerstvení.
Hlavnû jsem si na tomto veãeru uvûdomil, jak komunismus

ãi komunistická diktatura je sloÏit˘m pojmem. VÏdyÈ i
památník, na jehoÏ financování se veãer konal, má b˘t
obûtem totalitního komunismu.
MÛÏe b˘t vÛbec komunismus, kter˘ není totalitní? VÏdyÈ

i jednotlivá období komunismu se od sebe li‰í. Jiná byla
brutální Stalinova diktatura v letech 1936-1938, kdy bylo
popraveno kolem 1,5 milionu lidí, z toho 700 000
zastfielením, jiná byla diktatura v padesát˘ch letech a
tûÏko se dá zjistit, kolik lidí zahynulo v gulagu, jak o tom
pí‰e Alexander SolÏenicyn. Jiná pak byla i diktatura Mao
Ce-Tunga v âínû bûhem kulturní revoluce v ‰edesát˘ch
letech. Na veãeru byli pfiítomni i zástupci ze Severní
Koreje, kde je v souãasné dobû asi nejhor‰í komunistick˘
systém. Byli zde i zástupci z Tibetu, o kterém se radûji dnes
nehovofií. Sly‰eli jsme pfiíbûh bratra Edy Ottové z
padesát˘ch let, pfiíbûh, kter˘ byl podle vyprávûní jeho
manÏelky Sylvie Jaro‰ové. To jsou v‰echno pfiíbûhy
totalitního komunismu.
Pak existují pfiíbûhy komunismu, kter˘ jiÏ jaksi neb˘vá

oznaãen jako totalitní, pfiíbûhy normalizace. Nostalgie po
této dobû je zfietelná. V ãeském rádiu se hraje hudba z
tohoto období. BûÏí televizní seriály. Slavn˘ major Zeman
se doãkal reprízy. I slovensk˘ premiér Fico si tuto dobu
nedávno pochvaloval, jak mohl vystudovat práva i
vycestovat na svatební cestu.
Pokud nûkdo udûlal patfiiãn˘ rituál poklony vladafii, a tento

rituál máme zachycen˘ jiÏ v starozákonní knize proroka
Daniela v pfiíbûhu o tfiech muÏích Sidrachovi, Mizachovi a
Abdenágovi, ktefií se mûli poklonit králi Nabuchodonozorovi,
pak se mu nic nestalo.
Ta poklona mûla rÛzné stupnû: nejhodnotnûj‰í pro systém

bylo spojenectví s StB, následovalo ãlenství v KSâ, na
niÏ‰í úrovni bylo SSM a ROH. Posledním takov˘m
stupínkem byla úãast pfii volbách a i zde jaksi reÏim
povoloval cestu úniku. Takovou zajímavou obezliãkou
bylo, Ïe kdyÏ nûkdo nechtûl volit, tak se v místû bydli‰tû
odhlásil a na jiném jiÏ nepfiihlásil. I to se bralo jako urãit˘
respekt vládci. Komunismus, kdy se jiÏ nepopravovalo aÏ
na v˘jimky (zoufalí a asi ne pfiíli‰ inteligentní bratfií Bare‰ové
se pokusili unést ‰kolní autobus). Politiãtí vûzÀové, kromû
Pavla Wonky, jiÏ neumírali. DisidentÛm se pouze za-
bavovaly psací stroje.
Jak nám to vût‰inou prezentují media, v dobû normalizace

byl vûznûn pouze Václav Havel, nûkdo z mlad‰í generace
si je‰tû vybaví tfieba Petra Uhla nebo Ivana Jirouse.
Ta doba v‰ak byla jinak zlá. Lhalo se dennû v rozhlase,

televizi, v novinách, lhalo se i ve ‰kole a obûti nebyly jiÏ tak
viditelné.
KdyÏ jsem pfii‰el v létû 1977 jako vûzeÀ do Nápravnû

v˘chovného ústavu v Libkovicích, jak se vzne‰enû
komunistickému kriminálu fiíkalo, byli tam vût‰inou mladiství.
Byl to jeden z mála kriminálÛ, kde byla dobrá strava a snad
jedin˘ kriminál, kde se oslovovali bachafii „soudruhu“.
Úãelem vûzení bylo pfievychovat mladé vûznû…
Pfievychovat je, aby mûli mozek pûknû vojensky zelen˘. K
pfiev˘chovû patfiily hodinové dlouhotrvající pochody okolo
dvora. Pravidelné vym˘vání mozku. Vyrábûní so‰ek Lenina,
Stalina, Gottwalda a Gorkého za moÏnost pfiedãasného
propu‰tûní. Sem posílal reÏim delikventy, ktefií mûli pfied
základní vojenskou sluÏbou. Mnoh˘m to ani nedûlalo
problémy. Mladiství zde byli od patnácti do osmnácti, pak
zde byli je‰tû ti, co byli vûkem blízcí mladistv˘m. To byli ti,
co neabsolvovali základní vojenskou sluÏbu. Tato
spoleãnost se dûlila na krále a ãimelíky. âimelíci byli
vût‰inou ti mlad‰í, co byli otroky tûch star‰ích.
KdyÏ jsem pfii‰el na pracovi‰tû automobilky LIAZ pfiímo v

areálu vûznice, vypadalo to jako v jakémsi pfiedpeklí.
Svafiovalo se tvrdû na normu. Jeden z mladistv˘ch mûl na
svém ponku kfiídou nápis PLASTIC PEOPLE OF THE
UNIVERSE. Procházelo mu to, protoÏe nikdo z mladistv˘ch
vûzÀÛ ani bachafiÛ o této skupinû nic nevûdûl. Pfii první
pfiíleÏitosti jsme se dali do fieãi. Získal jsem jeho dÛvûru,
protoÏe jsem Plastiky znal, on mi na oplátku sehnal Startku,
coÏ tam byl hotov˘ poklad. Sedûl za to, Ïe pfii odvodu na
vojnu se dopustil svatokrádeÏe. Znesvûtil tento obfiad tím,
Ïe se pfii nûm nevhodnû choval, coÏ vyvrcholilo, kdyÏ pfii
projevu jednoho z lampasákÛ mu shodil mikrofón. Dostal
devût mûsícÛ za v˘trÏnictví.
Jednou jsem ho vidûl, jak pochodoval. Zatímco ostatní

tento moment vychutnávali, na jeho tváfii bylo vidût, Ïe je
zfietelnû otráven˘. Jindy mu zase nûkdo vyprávûl o
homosexuální aféfie dvou vûzÀÛ a celé sdûlení zakonãil
slovy: „…ale nefiíkej to nikomu!“ Slávek tehdy vzplál

spravedliv˘m hnûvem: „To nemám fiíkat nikomu, to se musí
rozhlásit, protoÏe jsme tu stále je‰tû lidi a ne dobytek!“
KdyÏ ubûhlo devût mûsícÛ, tak Slávka propustili. Rodiãe
mu pfiijeli naproti a oãití svûdkové vyprávûli, Ïe odcházel v
nové dÏínové bundû, vstfiíc novému Ïivotu.
Setkali jsme se na Silvestra 1979, nevzpomínám si, jestli

tehdy nûkde pracoval nebo ne. Nebyl na tom nejlépe se
zdravím, kdyÏ se ohnul, pátefi mu viditelnû chrastila. ¤íkal
mi, Ïe je pro nûj tûÏké sehnat nûjakou práci. V roce 1980
jsem odjel do Kanady, pak Slávka zavfieli pro pfiíÏivnictví a
tak se to opakovalo. VÏdycky k tomu pfiipojil nûjakou
neposlu‰nost reÏimu. Psal mi o tom, jak je jeho situace
stále tûÏ‰í a jak je pro nûj i tûÏké sehnat práci, protoÏe
v‰ude chtûjí zdravotní vysvûdãení, které v‰ak nemÛÏe
sehnat. Tak ho po ãase zase zavfiou a jeho zdraví se tím
nezlep‰í. Napsal jsem o nûm do lond˘nské centrály Amnesty
International. Dostal jsem odpovûì, Ïe to není politická,
ale pracovní záleÏitost, aÈ se obrátím na Mezinárodní
odborovou ústfiednu ve ·v˘carsku.
KdyÏ ho naposledy zat˘kali, zahajloval, aby naznaãil

pfiíslu‰níkÛm VB jejich podobnost s nacisty. U soudu to
v‰ak bylo klasifikováno jako propagace nacismu a tentokrát
ho osolili o trochu vût‰ím flastrem. Opût jsme se setkali po
listopadu. Léta kriminálu se jiÏ na nûm zfietelnû podepsala.
·li jsme na pfiehradu v Hostivafii a Slávek byl potetovan˘,
coÏ byl tehdy znak lidí, ktefií pfii‰li z kriminálu. V jednom z
posledních dopisÛ mnû napsal. Myslel jsem, Ïe Ïivot
doklepu do konce v kriminálu a najednou nevím, co s ním.
Ke konci roku 1993 jsem posílal vánoãní pozdravy. Poslal
jsem i Slávkovi. Místo odpovûdi pfii‰lo parte a dopis od jeho
maminky paní Habichové, Ïe Slávek spáchal 13. ãervence
1993 sebevraÏdu. Nezanechal Ïádn˘ dopis.
A zde je snad i odpovûì Markétû na její otázku. Je

dÛleÏité mluvit o obûtech komunismu, ale o vût‰inû z nich
ani nevíme a nûkdy se zdá, Ïe to období nebylo ani tak zlé
a pfii tom je mnohem záludnûj‰í neÏ si myslíme a nûkdy lidé
na zlu participují aniÏ by si to uvûdomovali, Ïe dûlají nûco
‰patného a je otázkou, jestli se nám dnes neobjevuje nûco
podobného pod jin˘m zabarvením a jin˘m názvem.

Ale‰ Bfiezina
***

Brandy Leary - Voices Within Walls


