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REDAKCE

U příležitosti XI.populárně vědeckého symposia (2.11.95
v Heemstede) jsme vydali zvláštní, velice útlé číslo, které
mu jsme sice přisoudili pořadové číslo 2, i když vlastně ani
číslem není. Jeho účelem bylo pouze seznámit účastníky Sym
posia s existencí Nizozemských Listů a případně je získat
mezi odběratele a příznivce. Nebylo rozesíláno poštou podle
našeho stálého adresáře a proto jsme jeho obsah beze změn
zařadili do tohoto dvojčísla, aby se i obsah mimořádného
poločísla dostal do rukou těch, kteří se Symposia nezúčast
nili.
Jsme si dosud vědomi, že v časovém rozvrhu vydávání
jednotlivých čísel jsme dosud pozadu, za což se předplatite
lům upřímně omlouváme. Snažíme se však v rámci našich možno
stí odstranit větší nedostatky, které Listy v minulosti pro
vázely, zejména tiskové a reprodukční chyby a též tématiku
přizpůsobit více zájmu, poptávce a přáním čtenářů. Zkoušíme
též zavádět pravidelné rubriky, jichž stálost bude záviset
od vašeho úsudku, pokud nám ho sdělíte. V budoucnu se budeme
snažit dodržovat ediční plán nejméně čtyř čísel v roce, kaž
dé přibližně o 40 stránkách (pokud budeme nuceni setrvat u
formátu A4 a xeroxového tisku, jako je tomu dosud).
Jak jste si snad všimli, redakce Listů se po dlouhém
a roztěkaném a většinou neproduktivním tápání konečně ustá
lila ve formě pětičlenné redakční rady, jejíž členové jsou
ochotni část svého času a své zkušenosti Listům věnovat.
V popředí jejich snahy je též nutnost prohloubení styku se
čtenářem, к čemuž potřebujeme vaši pomoc, především z řad
pravidelných odběratelů. Investujete-li do nás list papíru,
obálku, poštovní známku a deset minut času, můžete nám
napsat co byste v Listech chtěli mít, co v nich postrádáte,
ale také co v nich mít nechcete. Víme též, že v době, kdy se
nejrůznější dotazníky vkrádají do našich domácností nejen
poštou, ale již i telefonem, není naše prosba právě populár
ní, ale rádi si dáme poradit jak obsah Listů usměrnit.

Za vaši pomoc náš upřímný dík.
Redakce

nizozemské listy
PŘEJÍ SVÝM ČTENÁŘŮM

PRETTIGE VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NIEUWE JAAR 1
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Adventní pozdrav krajanům v Nizozemska
Když se začnou přibližovat vánoční svátky, otvírá se prý lidská duše
a člověk začíná cítit jinak: o adventu se říká, že je obdobím tušení, nejasného
očekávání, pro věřící i nevěřící. Rok se octne v podivném období svého uplývání.
Je to nutný důsledek náklonu zemské osy, který je příčinou rytmu ročních
období a dává nám prožít jednou radost z blížícího se jara, jindy z prvních
sněhových vloček?
Ještě mnohem více je to důsledek toho, že náš rok je naplněn lidskými
radostmi a strastmi, které mají svůj přirozený chod: nejsme pouze zajatci
geofyzikálních zákonitostí, ale bytostmi obdařenými citem, pamětí a vůlí,
schopnými projektovat se v prostoru i čase. A tu se objeví v souvislosti s koncem
roku, že nám křesťanství dalo cosi jedinečného navíc к neosobním svátkům
slunovratu. Chvíli, kdy se vracíme к rodinám а к sobě samým, kdy do denního
shonu začne potichu promlouvat hlas našeho svědomí a vynořují se slůvka, na
něž v rutině všedních dnů často "není čas": pokora, láska, soucit, oběť, pokoj
lidem dobré vůle. Chybí-li ve slovníku učitelů a v učebnicích pro naše děti, pak
to není dobré pro celý národ.
Možná že se v mnohých z nás ozve v tomto čase i pocit, že můžeme mít
možná domov kdekoli, ale vlast že je pouze na jediném místě - i když ji zřejmě
naše generace očekávající příchod již třetího tisíciletí vnímá trochu jinak než
třeba tvůrce nápěvu hymny "Kde domov můj", odpočívající na hřbitově
v Crooswijku v Rotterdamu, František Škroup.
A tak pro ty chvíle zamyšlení bych Vám chtěl, milí přátelé, popřát, abyste
"našli čas” pro ty, kteří jsou Vám nejdražší, a tím, že jsou mnohdy nejblíž, jsou
vlastně často nejdál. Náš život v tomto století je jedna veliká extenze vzdalujeme se od všeho, do kosmu, do dálek televizních příběhů, tajuplných
setkání na Internetové síti, tisíce kilometrů zdoláme ročně autem i letadly na
útěku před něčím a v honbě za čímsi - a možná že ta pravá moudrost života chce
zamířit směrem úplně opačným - spolu s Komenského poutníkem v labyrintu
světa abychom se obrátili к lusthausu srdce svého a zavřeli za sebou dveře...
Kéž se Vám splní v příštím roce všechna Vaše vánoční a novoroční
předsevzetí!
Krásné vánoce přeje

Jaroslav Mihule
a pracovníci velvyslanectví ČR v Nizozemsku
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Vážení a milí priatelia!
V mene pracovníkov veľvyslanectva Slovenskej republiky v Den Haagu i v mene svojom
využívam vzácnu príležitosť a želám všetkým slovenským krajanom žijúcim v Holandskom
kráľovstve veľa šťastia, nošu zdravia, nádielku osobných i pracovných úspechov v roku 1997. To
isté želám všetkým ľuďom dobrej vôle v tejto krásnej krajine, osobitne českým krajanom a
holandským občanom, ktorí stále vo väčšej miere objavujú Slovensko. V čase blížiacich sa
Vianočných sviatkov sa nás všetkých zmocňuje sviatočná atmosféra. Myslíme na svojich blízkych,
priateľov a známych - blízkych i vzdialených. Prehodnocujeme uplynulý rok 1996 a skúmame, či
sme svojimi skutkami alebo myšlienkami hádam niekomu skrivodlivo neublížili, či inak neporušili
univerzálne pravidlá dobrých medziľudských vzťahov a spokojného spolunažívania. Či sme, pri
hľadaní uspokojenia lákavých materiálnych potrieb, nepozabudli aj na duchovné a duševné rozmery
našej existencie. Hlavným duchovným rozmerom bola a zostáva láska a hlavným duševným
rozmerom človeka bolo a zostáva obyčajné ľudské porozumenie. Myslíme tiež na svoju vlasť terajšiu i bývalú, hoci tá druhá niektorým z Vás v minulosti nebola dobrou materou. Pre Slovenskú
republiku bol rok 1996 úspešný nielen v ekonomickom zmysle (naše dobré makroekonomické
výsledky nás stavajú na popredné miesto medzi reformujúcimi sa krajinami strednej a východnej
Európy) ale aj v iných aspektoch. Pokračoval proces transformácie a hľadania optimálnej cesty k
integrácii v európskom priestore, najmä v rámci Európskej únie (EÚ). My, na Slovensku, chápeme
integráciu ako spôsob spolunažívania v podmienkach vzájomného obohacovania. EÚ podporuje
rozvoj národnej svojbytnosti v duchu princípu subsidiarity všade kde je to možné. Anglické slovo
European CLUB" sa odzadu číta ako BULK - po slovensky to znamená "balík, bremeno". Slovenská
republika nechce byť "bremenom" pre EÚ ale takisto nebude chcieť aby sa EÚ stala neprimeraným
bremenom pre ňu. To znamená, že sa musíme veľmi dobre pripraviť na budúce členstvo v tejto
významenj organizácii o ktoré sa uchádzame spolu s našimi priateľmi z ČR, PR, MR a z iných krajín
SVE. A musíme aj tu, v Holandsku, vysvětlovat’ holandským občanom a voličom, prečo a s akými
výhodami bude spojené rozšírenie EÚ. Západná aj východná časť nášho kontinentu do určitej miery
vyčerpali svoje hospodárske zdroje. Jedni získané v čase existenice kolónií a druhé získané v čase
znárodnenia po roku 1948. Aby nám všetkým bolo v budúcnosti dobre, musíme chápať Európu ako
spoločný domov a tak vystupovať a spolunažívať. Vážená čitateľka, vážení čitatelia, na záver dovoľte
mi ešte raz vysloviť nádej, že v budúcom roku vás všetkých neminie dobro a že pominie nepohoda,
ktorá niektorých z vás možno dnes sužuje. Veľa zdravia a šťastia najmä vašim deťom, ktorým
požičiavame jeden z troch grošov ktoré máme k dispozícii, a veľa pohody a spokojnosti vašim
rodičom, ktorým zasa vraciame groš, čo nám oni boli požičali v minulosti. Veľa porozumenia a lásky
tým čo sú schopní prinavrátiť požičané a neskrivodlivo požičiavať v záujme budúceho života.
Štastné prežitie Vianočných sviatkov a šťastlivý Nový rok 1997 Vám všetkým z úprimného srdca
a snádej ou na skoré stretnutie želá

dr. Peter Vršans^ý
chargé d'affaires a.i.
ZÚ SR v Den Haagu
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К výsledkům senátních voleb v České republice
Za mizivého zájmu voličů (pouze 35% v prvním a sotva 30% ve druhém kole) vyhrála
první boj o dlouho diskutovaný Senát Občanská demokratická strana premiéra Václava Klause,
když získala v budoucí horní komoře Parlamentu České republiky celkem 32 křesel. Na
druhém místě se umístnila Česká strana sociálně demokratická (ČSSD, M.Zeman) se ziskem
25 křesel. Dále následovaly Křesťansko demokratická unie-Československá strana lidová
(KDU-ČSL, J.Lux) se 13 křesly, Občanská demokratická aliance (ODA, J. Kalvoda) se
7 křesly a Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM, M.Grebeníček) se 2 křesly. Jedno
křeslo patří neparlamentní Demokratické unii (DEU) a jedno křeslo obsadí nezávislý kandidát,
odborový předák Richard Falbr, podporovaný zejména ČSSD.
Obrat ve druhém kole v Klausův neprospěch, jehož ODS měla v kole prvním jasně
navrch (36,47% voličů oproti 20,27% ČSSD), způsobilo podle znalců veřejného mínění a také
samotných politiků jednotné tažení proti ODS a zejména obava, aby nej silnější politická strana
v ČR Senát zcela neovládla. Lidé, jak se zdá, se do určité míry lekli "jednobarevného" Senátu.
Výsledkem toho bylo, že ODS prohrála ve druhém kole všech sedm soubojů s ODA
a rovněž část soubojů s KDU-ČSL a ČSSD. Tu podpořila ve druhém kole nejenom KSČM,
ale v některých případech také KDU-ČSL (která zase na oplátku získala podporu svých
kandidátů od sociální demokracie).
Výsledek druhého kola mimo jiné způsobil, že se do Senátu nedostali např. Pavel
Tigrid, Karel Dyba, Tomáš Ježek, Dagmar Burešová, český velvyslanec v Spolkové republice
Německo Jiří Grůša a další, ale rovněž horký kandidát ODS na šéfa Senátu, bývalý
velvyslanec ČR na Slovensku Filip Šedivý.
Není vyloučeno, že si výsledek druhého kola zavinil premiér sám ne zcela "košér"
pokusem ovlivnit některé kandidáty KDU-ČSL (včetně čtyřech státních úředníků) s cílem
získat jejich hlasy ve druhém kole ve prospěch kandidátů ODS.
Ať už tomu bylo jakkoliv, jedno je jisté. Výsledky senátních voleb nepřinesou do
života země nic dramaticky převratného. Žádná z politických stran z nich nevzešla natolik
posílena, aby se mohla pokusit v nejbližší době prosazovat předčasné volby.
Volby v nichž koalice získala dvě třetiny křesel, postavení menšinové vlády radikálně
nezměnily, jen ho částečně utužily. Premiér se svými ministry se však nadále bude muset
opatrně pohybovat po území, které střeží opozice. Například státní rozpočet, jeden ze základů
vládnutí, schvaluje jen Poslanecká sněmovna, v níž má ČSSD spolu s komunisty a republikány
stále ještě převahu dvou hlasů. Obsazení většiny Senátu reprezentanty koalice na tomto faktu
nic nezměnilo.
Senátní volby se zároveň ani nestaly referendem o směrování země, za které je
označoval premiér Klaus. К umám zamířil stěží každý třetí dospělý člověk a ani tato část
voličstva nevyslala jednoznačné ano či ne vládě.
Pokud něco výrazného dva volební víkendy přinesly, bylo to zásadní posílení pozice
obratného šéfa lidovců Josefa Luxe, který dokázal usadit do Senátu hned třináct svých
vyslanců. Lux volby nevyhrál, ale ukázal, že bez něj to nepůjde.

(zpracováno podle českého tisku)
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KSČM-

Čím se liší Senát od Poslanecké sněmovny?
Přejato z Nezávislých volebních novin ’Mostecký senátor’, 23. října 1996
Redakčně zkráceno

■

Do Poslanecké sněmovny může kandidovat nejméně jedenadvaceti letý občan, do Senátu až čtyřicátník.

■

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na čtyři roky. Senát má 81 senátorů, kteří
jsou voleni na šest let, třetina senátorů se každé dva roky obměňuje. Letošní senátní volby jsou
výjimečné, protože bylo třeba zaplnit celou horní komoru. Na základě losu bylo proto rozhodnuto, že
třetina senátorů z osmdesáti jednoho volebních okrsků bude zvolena na dva roky, třetina na čtyři roky
a zbytek senátorů získá již letos šestiletý mandát.

■

Právo přijímat zákony má pouze Poslanecká sněmovna. Návrh zákona může podat kromě vlády
poslanec, skupina poslanců nebo Senát. Výjimku tvoří návrh zákona o státním rozpočtu a návrh
závěrečného účtu: tyto může podávat pouze vláda. К tomu, aby se sněmovna zabývala návrhem
zákona, který chce předložit senátor, je třeba podpory nadpoloviční většiny přítomných senátorů.

■

Pokud Poslanecká sněmovna schválí nějaký zákon, podstoupí jej bez prodlení Senátu, který к němu
musí nejpozději do třiceti dnů zaujmout stanovisko. Výjimku opět tvoří zákon o státním rozpočtu a
státní závěrečný účet, které se projednávají pouze v Poslanecké sněmovně.

■

Senát má čtyři možnosti, jak s návrhem zákona naložit:
- Nadpoloviční většina senátorů s návrhem souhlasí - je přijat.
- Senát vyjádří vůli se zákonem nezabývat, nebo se к němu nevyjádří - považuje se za souhlasné
stanovisko.
- Senát pošle návrh zákona ve stanovené Ihůtě zpět Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. V
tom případě musí Poslanecká sněmovna o senátorské verzi hlasovat. V případě, že tato verze není
přijata nadpoloviční většinou přítomných poslanců, hlasují znovu o svém původním návrhu, který se
již Senátu nepodstupuje. Zákon je definitivně přijat.
- Senát vrátí Poslanecké sněmovně návrh zákona bez pozměňovacích návrhů.

■

Souhlasu obou komor parlamentu, které jsou usnášeníschopné za přítomnosti aspoň jedné třetiny svých
členů, je třeba v následujících případech:
- vyhlášení válečného stavu;
- souhlas s pobytem cizích vojsk na území České republiky;
- vyslání ozbrojených sil mimo území republiky;
- přijímání volebního zákona nebo zákona o jednacím řádu Senátu a zásad o vzájemném jednání
obou komor;
- přijetí ústavního zákona a schválení mezinárodní smlouvy;
- volba prezidenta.

■

Zástupci obou komor mohou navrhovat kandidáty do úřadu prezidenta.

■

Senát může stíhat prezidenta pro vlastizradu.

■

Senát se vyjadřuje ke jmenování členů Ústavního soudu, které jmenuje prezident. Soudce Ústavního
soudu nelze bez souhlasu senátu stíhat.

■

V případě rozpuštění Poslanecké sněmovny přijímá Senát zákonná opatření ve věcech, které nesnesou
odkladu. Nepřísluší mu ale přijímat zákonná opatření ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního
závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv. Zákonná opatření může Senátu navrhnout
pouze vláda, přijaté zákony podepisuje kromě předsedy Senátu i prezident republiky a předseda vlády.
Všechna zákonná opatření, přijatá senátem v době rozpuštění Poslanecké sněmovny, musí sněmovna na
své první schůzi schválit, jinak pozbývají platnosti.

■

Poslaneckou sněmovnu může prezident rozpustit například v případě, když sněmovna nevyslovila
důvěru vládě, dále v případě, že se sněmovna neusnesla do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s
jehož projednáním vláda spojila otázku důvěry, nebo v případě, že zasedání sněmovny bylo přerušeno
po dobu delší, než je přípustné. Sněmovna nemůže být rozpuštěna, pokud není naplněn Senát.

8

Zpráva o pátém "INFORMAČNÍM DNU” na rezidenci českého velvyslanectví
12. října 1996 se na rezidenci českého velvyslanectví v Den Haagu konal již po páté tak zvaný "Informační
den", pořádaný Spolkem demokratických Čechů a Slováků v Nizozemí.

Krátce po založení Spolku se skupina jeho spolupracovníků (Jarka van Unnik, Líba van Dijk, Helena
Orlová), rozhodla uspořádat první takový den: byl určen Holanďanům, kteří nějakým způsobem spolupracují s
Českou nebo Slovenskou republikou. Formule takového setkání byla celkem jednoduchá: vypátrejme lidi, kteří
mohou něco užitečného nebo zajímavého o své činnosti povědět ostatním, kteří se o naše staré vlasti
zajímají, a dejme jim příležitost. Publikum se skládalo z podobných osobností. Všichni byli vždy přivítáni
velvyslanci, a měli možnost si navzájem popovídat a vyměnit zkušenosti. Vždy to byl úspěch.
Formule pátého, posledního Informačního dne, byla poněkud jiná. Ve spolupráci s Platform Gemeentelijk
Vredesbeleid (PGV), což je součást Svazu nizozemských obcí (Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
VNG), bylo rozhodnuto uspořádat setkání tématické, zaměřené na problémy související s družbami
(stedenbanden) mezi nizozemskými a českými/slovenskými městy.
Program se opíral o jednu základní otázku: jak docílíme toho, aby partnerství mezi českými/slovenskými a
nizozemskými městy zůstalo živé a smysluplné?

Přítomné přivítal pan velvyslanec Mihule. Paní José Siemens (PGV) krátce nastínila historii a současný
stav partnerských svazků mezi našimi zeměmi, dvě absolventky nizozemských universit (Rianke Barten Slavische Taal en Letterkunde Groningen, en Babette van der Padt - Erasmus Universiteit Rotterdam)
prezentovaly nejdůležitější závěry svých studií, které se zabývaly problematikou spolupráce na městské a
provinční úrovni, pan Rob Oechies (Purmerend) vyprávěl o velmi úspěšných společných akcích s
východočeskou Jihlavou. Odpoledne se diskutovalo pod vedením "fóra", složeného z panů Roba Spiese
(Haarlem - Světlá nad Sázavou), Arieho Kooymana (Barendrecht-Louny) a José Siemens o nejrůznějších
problémech, ponejvíce o problému finančním.
O zpestření programu se postaral Dr. Mirek Kabela, který se ve svém (bohužel nutně časově
omezeném) projevu věnoval "kulturním rozdílům všeobecně, a mezi Holanďany a Čechy zvláště."
Několik závěrů.
♦
PGV, VNG a další organizace vyvinuly profesionální síť к podpoře aktivit v rámci družeb, kterých je již
jen mezi Českou republikou a Nizozemskem víc než 65!
•
Partnerská spolupráce je na holandské straně většinou řízena z "radnice", často ale také nezávislými
občanskými sdruženími, které dostávají na svou činnost od obce peníze. Nejlépe funguje konstrukce, kdy obě
tyto složky úzce spolupracují.
•
Na české straně jsou družby ještě stále záležitostí téměř výlučně "radnic". Problém vzniká v okamžiku,
kdy je potřeba aktivity rozšířit, získat nové lidi, atd., aby družba "nezkostnatěla".
*
К dalším problémům patří jazyková nevybavenost Čechů a Slováků a nerozhodnost při plánování
společných akcí.
•
К tomu, aby bylo možné dobře skloubit formu organizace s konkrétními aktivitami, je třeba mít jasno v
cílech, kterých chceme dosáhnout: takové cíle si holandská strana většinou jasně zformulovala; otázka je,
zda se tyto cíle skutečně kryjí s cíly (či potřebami) českých a slovenských partnerů.

Prostřednictvím PGV byly rozeslány pozvánky všem nizozemským městům, která takovou družbu mají
(je jich už víc než 65!). Bohužel se setkání konalo v době kolem podzimních prázdnin, a kromě toho v době,
kdy se zřejmě rozhodl kde který spolek něco pořádat. Bohužel se nepodařilo získat adresy těch, kteří se
zúčastnili minulých setkání. Možná proto nebyla návštěvnost taková, jakou bychom si byli přáli, a je to
škoda. Přesto je snad možné říci, že setkání splnilo svůj účel. Ti, kteří přišli (celkem asi 25 lidí), měli možnost
si navzájem vyměnit názory a získat odpovědi na některé své otázky.
Nejdůležitější je asi to, že se všichni přítomní shodli v názoru, že spolupráce s českými a slovenskými
partnery smysl má, je přínosem i pro holandskou stranu. Všichni do Čech a na Slovensko rádi jezdí, mají tam
plno přátel, a mají naše země rádi. Lepší "reklamu" si Česká a Slovenská republika nemohou přát.
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Československé populárné-vědecké symposium ( z historických pramenů vybrala Eva Horová)

Něco historie.
Česká a slovenská krajanská spolková činnost v Nizozemsku byla a je, jako asi každá spolková činnost
vždy a všude, poplatná době. Žádná krajanská komunita na světě není homogenní (dá se říci zaplaťpánbůh).
Logicky to znamená, že i spolková činnost takové krajanské společnosti se rozpadá na aktivity jednotlivých
zájmových skupin. V letech sedmdesátých a osmdesátých existovalo v Nizozemsku několik sdružení, s
nejrůznějším zaměřením: Sokol, Exilový skauting, spolek Comenius a další.
Čeští lékaři, žijící v Holandsku, se někdy v osmdesátých letech domluvili na uspořádání "něčeho" pro

sebe a své kolegy, něco ve smyslu symposia; měly to být přednášky, které by byly zajímavé jak pro odborníky,
tak i pro širší veřejnost. Pořádající skupinka se rozhodla netvořit formální "spolek". Doufali, že snad se najdou
příští rok noví nadšenci, kteří si organizaci podobného setkání vezmou na sebe. První "symposium" se konalo v
roce 1986 v konferenčním šálku Elisabeth Gasthuis v Haarlemu. Štafetu v dalším roce skutečně převzala jiná,
zčásti z nových lidí se skládající skupina. Druhé symposium se konalo v roce 1987 v Alkmaaru. Tato skupina
pak pokračovala ve více méně stejném složení. Symposia se potom konala každý rok, poslední léta pravidelně
v Heemstede, v restauraci Groenendaal. Výjimku tvořilo setkání v roce 1992, které bylo uspořádáno v
Naardenu, u příležitosti 400 let od narození Jana Amose Komenského.
Náplň.

Symposia mají celých deset let stejnou formuli: několik zajímavých přednášek na nejrůznější témata,
hudební vložku, a dost času na popovídání si se starými i novými známými. Pořadatelům se vždy podařilo
získat dobré řečníky, kteří svými přednáškami stimulovali posluchače к následné diskusi.
Tato stránka nestačí na podrobné vyjmenování všech témat, která se za uplynulých deset let dostala do
programu. Takže jen něco a stručně: hospodářská a politická situace v Československu, národnostní otázku v
Sovětském svazu, národnostní cítění Čechů a Slováků, výtvarné umění osmdesátých let v Československu,
psychologické problémy emigrace v první a druhé generaci, emigrantské sny, nebezpečí jaderné enrgie,
škodliviny v potravinách, vývoj srdeční chirurgie v Československu, Eurotransplant, akupunktura v neurologii,
problémy dvoujazyčnosti, literární díla Havla a Kantůrkové, Komenský a smysl české emigrace, umělá
inteligence, morálka dnešní společnosti, stav školství v Čechách a v Nizozemí (diskuse s mladými Čechy), atd.
atd.

Mezi řečníky byli i někteří krajané z ciziny: M. Povolný (USA), J. Adámek (Belgie), K. Hvižďala
(Německo), VI. Škutina (Švýcarsko), atd. O hudební vložku se postarala celá řada hudebníků a Holandska i z
ciziny, m.j. houslisti Rousovi a P. Šorm, kytarové duo Steidl a Irving, písničkář J. Hutka, folková skupina z
Bratislavy atd. Na každém symposiu byla též příležitost si koupit české knihy (před listopadem 1989 především
knihy vydávané exilovými nakladatelstvími), desky a videokazety. Několikrát se současně konala výstava
výtvraných děl českých umělců žijících v Holandsku (Kučera, Pražská, Šefl, atd.). Ani na žaludek se

nezapomínalo - vždy bylo к dispozici výborné domácí pečivo.
Smysl.
Přes již zmíněné heterogenní složení české a slovenské krajanské společnosti v Nizozemsku se ukazalo,
že se lidé rádi sejdou, když se jim nabídne dobrý a pestrý program. Důvody к účasti na symposiu jsou
nejrůznější: potřeba si popovídat, setkat se se starými přáteli, se kterými se jinak člověk celý rok nevidí, ale i

poslechnout si něco, co vás zajímá.
Složení publika se rok od roku částečně mění, což je pravděpodobně dáno rychle se měnící společenskou
a tím i osobní situací ve vztahu к České a Slovenské republice. Možná je tu i vliv výběru témat. Například
téma, zvolené pro symposium v roce 1995 - školství - přitáhlo hodně mladých lidí, často druhou generaci
emigrace, ale i mladé lidi, kteří nyní v Holandsku studují nebo přechodně pracují.
Každým rokem se vrací otázka - má pořádání symposia ještě stále smysl? Budeme si ji klást asi i dnes.

Odpověď zatím vždy byla nakonec kladná. Jsem zvědavá, zda tradice symposií přežije rok 2000!
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XI. POPULÁRNĚ VĚDECKÉ SYMPOSIUM

Heemstede, 2.11.96. Ústřední téma tohoto již tradičního Symposia
byla letos žurnalistika ve svobodném a nesvobodném státě, tedy téma
více než zajímavé a slibné. Týž den byl pořádán v Naardenu Komenského
den, čímž lze vysvětlit poměrně malou účast asi 35 návštěvníků a
omluvit neúčast ohlášených zástupců ambasád, takže Symposium pozdra
vil s ambasádou již rozloučený pan Braun. Další změnu doznala i úvod
ní přednáška paní Dany Braunové, která zajímavě podala přehled záku
lisí tisku v nové České republice a informovala o závislosti či nezá
vislosti některých listů na politických směrech a na mezinárodních
tiskových koncernech majících své podíly ve větších vydavatelstvích
českého tisku. V programu ohlášený název přednášky O vzestupech a pá
dech české žurnalistiky po roce 89 přednášející prozíravě opustila,
stejně byl značně rozporuplný, neb žurnalistika jakožto pojem nehmatný je plně závislá na svých nositelích, tj. žurnalistech (obojího po
hlaví), a na jejich kvalitách či nedostatcích. К vyčerpání původně
ohlášeného tématu by tedy bylo nutno mluvit o vzestupu a pádu
žurnalistů samých, téma sice vrcholně zajímavé, ale vyžadující přes
vědčivou dokumentaci a v dané sestavě přesahující rámec a odbornost
Symposia.
Přednáška prof.dr.Dittricha byla věnována Ferdinandu Peroutkovi
a pro svou zajímavost bude předmětem samostatného referátu na jiném
místě tohoto listu.
Duo pro housle a cello Bohuslava Martinu neuvedl jinde zaneprázněný prof.dr.Mihule a narychlo zaskočivší Pavel Šorm se svého úkolu
zhostil mimořádně poutavě a srozumitelně. Česko-holandské duo Jan
Opšitoš, housle a Jaap Sytsma, violoncello, připravilo svým přednesem
skladby hudební požitek, který přítomní po zásluze ocenili. Zní to
jako stereotypní klišé, ale ono tomu skutečně tak bylo. Ostatně to
nebylo poprvé.
Po přestávce promluvil bruselský dr.Adámek na téma Vzkříšení
ruského imperialismu - co nám říká a co zamlčuje tisk.
Přednáška hýřící čísly, odstrašujícími událostmi a neskrývaným varo
váním. Přestože mnoho z toho osvěžuje poněkud blednoucí paměť na
kruté události let minulých, octla se celá přednáška bohužel ve stínu
nedostatku dokumentace a především neuvedených pramenů, což sice
neubralo na poutavosti, ale věrohodnosti nepřidalo.
Dr Ilona Borská a Ivo Štuka, novinářská a spisovatelská dvoji
ce z Prahy se ze závažných důvodů nemohla dostavit a projev prvně
jmenované přečetla paní Pokorná. I toto zajímavé poselství je předmě
tem samostatného článku, což si plně zaslouží.
Závěrečná panelová diskuse se třemi studenty českého a sloven
ského původu o úkolu žurnalistiky ve společnosti se pro krátkost
vymezeného času nemohla dobrat potřebné hloubky, ale i tak naznačila
různost nazírání dnes mladých, se svými klady i zápory. Domnívám se
však, že stejné téma, rozšířené o výhody a nevýhody dvoujazyčnosti,
by mohlo naplnit samostatné diskusní odpoledne.
Symposium zakončil tradičně dr.Hrouda, který stál u jeho kolébky
a právem se stal jeho neodmyslitelnou součástí.
Potud stručný referát. Mám-li celkově hodnotit rád bych vyzdvihl
mravenčí a nevděčnou práci organizátorů, která vždy bývá předmětem
snadné a laciné kritiky těch, kteří přijdou už к hotovému, jako třeba
já. Nebudu zde jmenovat ty zasloužilé organizátory, určitě bych na
někoho zapoměl, i když neprávem a nerad. Smím-li ex post (což je vždy
snadné) přispět svým názorem, přimlouval bych se za přísnější a
dodržovaný organizační řád, který by umožnil se co nejúžeji přiblížit
časovému rozvrhu, přidat více času následné diskusi a tuto vracet
důsledně к tématu. Zaslechl jsem v kuloárech i otázku, zda má vůbec
ještě smysl Syposia pořádat. Nikdo se mne sice na můj názor neptá,
ale přesto odpovídám: Má!
L.Malínský
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FERDINAND PEROUTKA

Z přednášky pana profesora Dittricha, 11. vědecko-populámí symposium,
Heemstede, 2. listopadu 1996

Redakčně upraveno (Eva Horová)
V novodobých českých dějinách hrají novináři, počínaje Václavem Matějem Krameriusem, jako
buditelé a vychovatelé národa čelnou roli. Typické pro českou situaci je při tom úzký vztah mezi
písemnictvím a žurnalistikou. Básníci, spisovatelé, dramatici už jen z existenčních pohnutek novinařili.
Žurnalisté pur sangne byli nejen ve volném čase literárně činní; několik jmen jen namátkou: Neruda,
Holeček, Herben. Totéž platí o obou velikánech českého písemnictví: Karlu Havlíčkovi Borovském a
Ferdinandu Peroutkovi.
Jistě je svůdné obě osobnosti srovnávat. Pokusil se o to Milan Otáhal ve své biografii Ferdinanda
Peroutky, v níž podtrhuje rozdílnost jejich literárního díla. Havlíček byl satirik, Peroutka psal divadelní
hry. Hlavní rozdíl je ovšem v epoše národního rozvoje, ve které jako novináři působili, a v dynamice
životního průběhu.
Havlíčkovi bylo dopřáno několik málo let, než ho politická reakce a poté předčasná smrt
stylizovaly jako národního mučedníka. Dlouhý život Peroutky (1895 až 1978) vykazuje dobrá tři decenia
novinářského působení a nadto třicet let trpkého exilu. Co Havlíčka a Peroutku spojuje, je jejich
svobodomyslné, demokratické krédo, břitce kritický realizmus, nesmekání u vrbiček i při naprosté
oddanosti národní věci a v neposlední řadě vysoce kvalitní, obsahově a slohově vyzrálá reflexivní
žurnalistika. Není bez zajímavosti, že ani jeden z obou novinářů neměl vysokoškolské vzdělání, natož
akademický titul. Své vpravdě encyklopedické znalosti si osvojili jako samoukové.
Ferdinand Peroutka se narodil 6. února 1895 v Praze. Otec, malý úředník, byl Čech, matka
Němka. Děti byly vychovány v českém duchu. Němčinu, kterou ovládal perfektně, si neosvojil v
rodinném prostředí. Ani okolnost, že ač uvědomělý Čech, к Němcům zaujímal snášenlivý a pozitivní
postoj, nelze zredukovat na jeho původ; stejně se stavěl i к třetí složce pražského kulturního prostředí, к
Židům, které, stejně jako Němce, důsledně hájil před výlevy omezeného českého šovinismu.
Po maturitě na vinohradském gymnáziu se Peroutka, který publikoval již jako středoškolák, dostal
do redakce Herbenova Času, kde jako kritik obstarával uměleckou rubriku. To už se psal prvý válečný
rok. Na jaře 1918 odešel do Německa, snad s úmyslem odejít do neutrálních Švýcar, kam již po mnohá
léta unikaly stovky českých antimilitaristů. Uvázl však v Mnichově, kde si vydělával psaním do místního
tisku, překladatelstvím a spoluprací na dvou filmech. Když byl na rakouském konzulátě oficielně zbaven
povinnosti vojenské služby, vrátil se krátce před 28. říjnem 1918 do Prahy.
V první republice se Peroutka vrací к novinařině, teď ale počínaje pozoruhodnou statí o ruské
revoluci v českožidovské revui Rozvoj, jako politický komentátor. V únoru 1919 je už jmenován
šéfredaktorem nového deníku Tribuna, ve kterém jako stranicky neangažovaný, nezávislý a kritický
novinář sleduje kvasivý vývoj mladého státu. A nejedná se jen o aktualitu. V řadě statí, později
sebraných v knize "Jací jsme", zujímá originální stanovisko к otázkám o národním charakteru a často
přetřásaném smyslu českých dějin. Představte si tu troufalost! Mladý novinář zasahuje do učené
profesorské pře, elegantně podráží stěžejní téze Masarykovy a to tak, že tím jeho oponenty z Gollovy
školy v čele s Pekařem prakticky deklasuje. I dnes je to půvabné čtivo. A svědčí o lidské velikosti
prezidentově, že si Peroutku pozval к rozhovoru, navázal s ním přátelství a dokonce mu finančně
vypomohl vydávat týdeník Přítomnost. Tehdejší premier Švehla se Peroutku snažil získat co šéfredaktora
agrárního "Venkova", Peroutka ale dal přednost Lidovým novinám, ze kterých spolu s bratry Čapky a
jinými vytvořil orgán české demokratické inteligence.
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Léta dvacátá a třicátá byla v životě Peroutkově vrcholným obdobím jeho tvořivosti. Zastal toho
neuvěřitelně mnoho: byl šéfredaktorem Lidových novin, pracoval pro Přítomnost, překládal, například
třídílné Trockého dějiny ruské revoluce, a psal své hlavní dílo - dobrých 3000 stránek "Budování státu",
epochální práci o prvých letech republiky, profesionálními historiky dodnes nepřekonanou.
Nešlo jen o plodnost kvantitativní. Každý pravidelně publikující autor riskuje dřív nebo později
efekt často ohrávané desky, zvláště když nenajde příležitost к četbě krásné a odborné literatury. Peroutka
ale neupadá do šablon. Jeho osobitý sloh si podržuje svou svěžest, myšlenkový obzor roste do šíře.
Přitom tento novinář nežil jako poustevník zahrabaný v koutku redakce, nýbrž pěstoval čilé osobní
kontakty v pražském kulturním prostředí, v němž byl jedním z neodmyslitelných koryfeů. Jeho úzký
vztah к Hradu neodvislost jeho úsudku neohrožoval. S Masarykem ho pojilo přátelství, i když se v
lecčems rozcházeli; jeho poměr к Benešovi byl složitější, ač do Mnichova jeho politický kurs loyálně
podporoval.

A tak se dostáváme к československé tragedii roku ’38 a ’39. Drtivý dopad událostí vyústil v
psychose zoufalství a obecné desorientaci. Nekalé živly na pravém křídle národní veřejnosti chtěly
nastalé situace využít pro své vlastní krátkodobé cíle. Peroutka, jako "hradní" činitel, se stal jedním s
terčů jejich invektív. Peroutka zůstal věrný svým přátelům. Byl jedním z těch, kteří nesli Čapkovu
rakev. Nicméně považoval tehdy Beneše za vyřízenou veličinu a distancoval se od lidí, kteří začínali
nový odboj. Nechal se inspirovat neúprosným realismem Havlíčkovým ke kursu národní obavy z druhé
linie, což leckoho mátlo a budilo dojem, že je oportunista. Němci věděli lépe a 3. září 1939 byl s řadou
jiným odvezen do Buchenwaldu.
Jako osvobozený politický vězeň se Peroutka koncem května 1945 vrací do vlasti. Z jeho
tehdejších deníkových zápisů vyplývá, že i tento skalní liberál po letech koncentráku podlehl poválečné
euforii, zaujal kladný postoj ke košickému programu, socialistickému trendu a úzké spolupráci se
Sovětským svazem. Režim Národní fromty zahrnul Peroutku poctami: byl jmenován poslancem
prozatímního parlamentu, stal se šéfredaktorem Lidových novin, a bylo mu povoleno vydávání nového
týdeníku, který se namísto Moravcem zdiskreditované Přítomnosti jmenoval Dnešek. Brzy se však
Peroutka vrací ke kritické linii. Věcně, ale neúprosné pranýřuje poválečné excesy a svévoli
komunistických mocipánů. Nezávislý novinář se stává trnem v oku. V té době píše také dramata Oblaka
a valčík a Šťastlivec Sulla, z nichž tento poslední byl před premiérou stažen z jeviště Národního divadla.
Přidávají se problémy osobního rázu. Vedle již nemocné manželky Marie poměr se Slávkou
Fenclovoujeho pozdější třetí ženou. Do toho přichází Únor ’48.
Ačkoliv v historii puče prominentní roli nehrál, byl komunisty do týden vyloučen, vyhozen ze
všech funkcí a členstev, která zastával. Odchod do exilu koncem dubna 1948 se zdařil Peroutkovi a jeho
manželce. Slávka byla zadržena a mohla teprve za rok, cestou fingovaného sňatku s cizincem, za
hranice. Krátce před svou smrtí pověřil prezident Beneš prostřednictvím hraběnky Posse-Brázdové
Peroutku vedením československého exilu. Bylo to zřejmé uznání Peroutkovy autority a jeho nezávislé a
nadstranické osobnosti. Leč pro takovou roli nebyl tento muž stvořen. Jeho vyhraněný individualismus
mu stál v cestě a handrkování se s byvšími politiky o přelud moci ho nikterak nevábilo. V Radě
Svobodného Československa vydržel jen pár let.
Třicet let exilu bylo pro Peroutku trpkým údělem. Z existenčních důvodů přijal v roce 1951
ředitelství československé sekce Radia Svobodná Evropa, které vedl do své penze v roce 1956. Přechod
od žurnalistiky psané к hektice rozhlasového vysílání se dá charakterizovat jako vystřídání němého filmu
filmem zvukovým - velká část hvězd to nepřežila. Ještě horší bylo, že nezávislý novinář musel zápasit s
censurou - američtí sponsoři pravidelně do věcí zasahovali, velmi často na podnět čecháčkovských
žalobníčků, kteří ve všem větřili komunismus. V padesátých letech měl i Peroutka opletačky s
macarthyovskou inkvizicí, a když počátkem let sedmdesátých kritizoval šílení americké nové levice, byly
jeho příspěvky vedením RFE odmítnuty.
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I když Peroutka v exilových letech ještě hodně
psal, neměly jeho publikace odezvu, jakou si
přál. Z části to byl důsledek nepřeložitelnosti
jeho pádného a velmi osobitého stylu. Na rozdíl
od autorů jako Hostovský nebo Kundera se
Peroutka v cizím jazyce skoro nedal číst.
Pamatuji se na jeden jeho článek ve
francouzských novinách krátce po únoru 1948.
V češtině končil lapidárně větou: Lžou. Ve
Francoužštině to bylo lis meutent, což zní jako
umíráček.
Pokud jeho věci vycházely v emigrantských
nakladatelstvích (Škvorecký, Konfrontace atd.),
šlo o čtenářstvo, které bylo zlomkem jeho
někdejšího publika. Největšího zklamání se dožil
se svým "demokratickým manifestem", od
kterého si z počátku hodně sliboval. Na západě
manifest úplně zapadl; vyšel v době, kdy v
Americe docházelo ke krátkodobé renesanci
marxismu a demokraté, kteří tomuto dobovému
trendu nepodléhali, nepociťovali potřebu podložit
své stanovisko Peroutkovými vývody.

Karikatura Л. Hofmeistra: Peroutka a jeho stín

Poslední rok Peroutkova života byl otráven pamětmi Václava Černého Pláč koruny České, kde mu autor
v retrospekci na dobu po Mnichovu, připsal výrok "Chtěli jsme zpívat s anděly, musíme výt s vlky". Ve
skutečnosti šlo o úvodník jiného autora, který, ač živ a v exilu, se neodvážil к tomu doznat. Peroutka
zemřel na rakovinu plic 20. dubna 1978 v New Yorku - třiaosmdesátiletý. Roku 1991 byla uma s jeho
popelem slavnostně uložena na vyšehradském Slavíně.

„Od dob obrození jsme nikdy neztráceli z paměti, že jsme národ
mladý a malý, a ustavičně jsme dle toho zařizovali svou taktiku.
V politice, v hospodářství, ve školství, v umění. Jednou jsme se domní
vali, že se musíme hájit proti cizině, jindy, že ji musíme dohánět. Před
posledním a posledním heslem naším před válkou bylo: otevřít okna do
Evropy a dohonit Evropu. To také nebylo ničím jiným než obranným
postojem malinké tvořící a myslící země. Naši západníci neměli méně
na mysli národní prospěch než přísní národovci, kteří se tak báli o naši
svébytnost, že hlaholili: uzavřít se v sebe, hledat vlastní prvky v národní
historii a mythologii, vykopat příkop mezi námi a cizinou. Národní
směr vlastně viděl vždy jedinou možnost, býti skutečnými Čechy,
v cestě tradiční. Za čistou národní tradici pokládal však někdy téměř
už jen báje a pověsti. Přítomnost zdála se mu obyčejně čímsi zkaženým.
Tento národní směr, v podstatě romantický, snil o národnosti v její
rajské čistotě a netknutosti, národnost byla mu jakýmsi stavem rousseauovské nevinnosti a přirozenosti. “
(Ferdinand Peroutka: Jací jsme, str. 25-26.)

Ilustrace a citace převzaty z publikace M. Otáhala: Ferdinand Peroutka muž přítomnosti
Vydal Melantrich, Řada Slovo к historii, č. 33, ročník 1992
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Kdo je paní ILONA BORSKÁ?
Vlastnoručně napsaný životopis této české spisovatelky, žijící a pracující v Praze, jsme dostali
prostřednictvím paní Very Pokorné. Paní Borská měla 2. listopadu na symposiu v Heemstede přednést svůj
příspěvek k diskusi o českém tisku a literatuře v době před- a polistopadové. Bohužel se nemohla pro nemoc
dostavit, její přednášku přečetla paní Pokorná a uveřejňujeme ji v nezkráceném znění v tomto čísle
Nizozemských listů.
Narodila jsem se 9. listopadu 1927 v Praze, v dobře situované úřednické rodině, jedináček. Moje
téměř bezproblémové dětství skončilo příchodem nacistických okupantů - otec byl žid. Ale ještě jsem se
dostala na gymnázium a směla studovat do dne svých čtrnáctých narozenin. Pak jsem asi půldruhého
roku mohla navštěvovat soukromou obchodní školu. V letech 1942 - 43 bylo všech pět otcových
sourozenců deportováno de koncentračního tábora. Otec, díky smíšenému manželství, zůstal v Praze do
konce roku 1 944, využíván na nádenické práce. Přežil. Z deportovaných příbuzných se vrátily jen dvě
dospělé děti otcova staršího bratra.
Roku 1 947 jsem - po mnoha doplňovacích zkouškách - maturovala a pak začala studovat na
novinářské fakultě. Naštěstí mi poměrně brzy došlo, že novinařinu nelze nastudovat, využila jsem jedné
z reorganizací a přešla na obor sociologie - psychologie. Roku 1953 jsem promovala, to už provdaná za
novináře a básníka Ivo Štuku a zaměstnaná v literární redakci Čs. rozhlasu. Tam jsem pracovala deset
let; za tu dobu se nám narodily tři děti, ale že byly tenkrát krátké mateřské dovolené, stihla jsem tam
opravdu leccos udělat. I s pomocí paní к dětem to byla náročná situace. Řešila jsem ji odchodem na
fakultu, kde se tehdy v rozběhu 60. let začala zase učit sociologie. Museli jsme jí říkat "marxistická",
materiál jsme ale studovali ze zcela nemarxistických, většinou cizojazyčných pramenů. Pro mě to kromě
nové možnosti studia znamenalo volnější pracovní dobu a prázdniny. Také kontakt se studenty, v
tehdejší uvolněné době velice podnětný. Mimo to mi vyšly první knížky, dvě sbírky veršů a spolu s Ivo
Štukou knížky pro děti. Můj muž tehdy pracoval v redakci Plamene, pak v týdeníku Signál. Také jsme
mohli trochu cestovat. Vše vzalo rázný konec po srpnu 1968.
Jistě ne hned. Asi rok jsme my sociologové ještě pobývali na fakultě, nemohli jsme však učit,
sociologie se opět stala pavědou. I můj muž ještě pár měsíců vydržel v redakci, než ho nový šéf,
estébák, doslova vyvedl za límec. Ocitli jsme se oba bez zaměstnání, já ale neměla zákaz publikovat.
Spolupracovala jsem pilně s rozhlasovým vysíláním pro ženy, kde zatím zůstaly některé kamarádky,
psala fejetony do Zemědělek, měsíčníku Domov a pod. Také jsme oba překládali, Ivo na mé jméno.
Společně jsme pak napsali knížku o gymnastce Evě Bosákové - nymbus mnohonásobné olympijské
vítězky pomohl knížce к vysokému nákladu, vyjít mohla však jen pod mým jménem.
Bezděčně jsem tím načala svou řádku románů faktu. Kromě příběhu Josefa Čapka jsem se
věnovala osudům neznámých lidí z nedávné minulosti, dalo se tím způsobem leccos říct i к naší době a
čtenáři to pochopili. Manžel dostal místo korektora v tiskárně odborných časopisů, špatně placené, ale
mezi slušnými lidmi. Díky několika slušným lidem a snad i zázrakem se nám podařilo dostat všechny tři
děti na vysokou školu. Žili jsme v podmínkách po hmotné stránce velmi stísněných, ale děti studovaly.
Já asi dva roky pracovala v nakladatelství knih pro děti, příchod nového ředitele tam radikálně změnil
situaci, odešla jsem jako reportérka do týdeníku Svět práce, kde - ač to zní divně - byla daleko volnější
atmosféra. Alespoň na čas, než i tady nastoupil politicky zásadovější šéf.
To už mi vydání několika dalších knížek umožnilo jít na volnou nohu. A také mi to usnadnil fakt, že se
děti postupně osamostatňovaly.
Naprosto jsem nepředpokládala, že se dožijeme zhroucení toho režimu. Nicméně stalo se, byli
jsme při tom, byť po šedesátce. Manžel se ještě na pár let mohl vrátit к redakční práci, teď novinaří
aspoň externě. Práci na první knížce bez cenzury jsem prožívala přímo opojně. A také skutečnost, že se
nám otevřel svět. Těžce jsme nesli rozpad Československa, ale nelze nikoho nutit, aby s námi žil, když
nechce - to platí pro stát stejně jako pro manželství. Vtrhli jsme do tržní společnosti málo na ni
připraveni (celá naše společnost), ale věřím, že se časem otrkáme. Nebo spíš naše děti nebo vnoučata.
Ilona Borská

Souhrná bibliografie:
7 knih z oblasti literatury faktu (životopisné romány, 1 pragensie)
např. "Kdo byl Hamza?", "Doktorka z domu trubačů", "Příběh staršího bratra "(o Josefu Čapkovi),
Borská - Štuka: "Letci v bouři" (čs.letci za H. světové války)
2 romány, 1 sbírka povídek, 2 sbírky veršů
16 knih pro mládež
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Šedá zona a sedá kůra mozková
Příspěvek paní Ilony Borské k 11. vědecko-populámímu symposiu v Heemstede,
2. listopadu 1996. Paní Borská se nemohla osobně dostavit, její příspěvek přečetla paní Pokorná.
Doporučujeme číst nahlas!

Dobrý den, krajané,

ráda bych vás pozdravila a oslovila osobně, jenže co zmůže neozbrojený, poněkud chorý občan
proti skalpelu v ruce zkušeného profesionála. Dostihli mě, zbavili vědomí, potom nějakých tělesných
součástek, načež mi naléhavě doporučili, abych zatím neopouštěla republiku. Taková omezení ted už
u nás postihují jen dvě kategorie obyvatelstva: delikventy a rekonvalescenty. Já to mám na tři měsíce
nepodmíněně. Děkuji tedy paní Věře Pokorné, která se uvolila přednést moje následující úvahy.
Nazvala jsem své téma Sedá zóna a šedá kůra mozková. Hned objasním proč. Málokterá
černobílá fotografie má jen černou a bílou barvu. Mezi nimi a kolem nich jsou různé odstíny šedé, byt
o nich v charakteristice snímku není řeč. Tak tomu bylo i s kulturním životem u nás doma v nedávno
uplynulých desetiletích. Na jednom pólu stáli hýčkaní, protěžovaní, dekorovaní a uplácení oficiální
umělci, povětšině umělci zasloužilí, v pozdějším věku národní, obvykle spokojení se situací, která jim
odklízela s cesty konkurenci. Na pólu opačném význační představitelé disentu, umělci režimu se
otevřeně protivící a tedy stoprocentně zakázaní, střežení a zavíraní. Myslím, že o tom černém a bílém
pólu dost víte. Ale mám zkušenost, že naši lidé, žijící v zahraničí, věděli pramálo o šedé zóně, která,
myslím si, pro lidi doma dost znamenala.
Vezměme herce, divadlo. Herci disidenti nesměli vůbec veřejně vystupovat, hráli tak leda v
představeních domácích divadel. Pak ale následovala početná skupina herců, stejně jako zpěváků a
dalších, kteří se nesměli ukazovat na obrazovce, ozvat v rozhlase, dostávali základní plat, málokdy
však role. Směli se ale objevit na klubových představeních, na venkově, zkrátka v malých sálech. Je na
čase, abych byla konkrétní: za všechny pojemnuju Jiřinu Jiráskovou, Ilju Racka, Vlastimila Fišara; ty
možná znáte. Někteří, když ztratili možnost uplatnění v Praze, uchytli se po čase kdesi ve statečné
provincii. Napadá mě třeba vynikající režisér z Divadla na Zábradlí, Jan Grosmann, který po osm
sezón působil v divadle v Chebu. Dodnes tam na něj vděčně vzpomínají, protože jim pomáhal zvedat
úroveň i návštěvnost divadla, podpořen kvalitními, z Prahy vyhozenými dramaturgy.
Cheb nebyl jediný; podobnou pověst mělo divadlo v Šumperku, samozřejmě brněnské divadlo
Na provázku, původně nazvané Husa na provázku - husa ale musela pryč, kvůli Husákovi.
(Nevtipkuji, to byl fakt jeho zásah!) Mladá, drzá divadla, plod uvolnění šedesátých let, neměla snadný
život. Někdy se zachránila přesídlením do jiného města, což byl případ severočeské Ypsilonky.
Mimochodem právě z Ypsilonky pochází nejvíc kvalitních herců - čtyřicátníků, které momentálně
máme.
Ani v Praze nedokázal režim všechno a natrvalo zakázat. Na atmosféru a vtip Semaforu stály
předlouhé fronty u pokladny, stejně i na tak podivuhodný jev, jakým je Divadlo Jary da Cimrmanna.
Považte: divadlo, kde valná část představení sestává ze zdánlivě hlubokomyslných přednášek o životě a
neuvěřitelně mnohostranném díle vymyšleného umělce a učence. Každou novou hru obohatili pánove
Svěrák, Smoljak a další o další nové poznatky, nové úspěchy v cimrmannovském bádání. A ted jsem u
toho, proč kromě šedé zóny mluvím o šedé kůře mozkové. Lidé myslící se v tomhle divadle bavili,
osvěžovali na duchu, často se mohli smíchem potrhat. Hlupák nechápal, o čem je řeč, nudil se,
odcházel nejpozději o přestávce. Ne všichni fízlové však byli úplně hloupí, proto i Cimrmannovci
sváděli nekonečné, úmorné půtky se zakazovači.
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Pro spravedlnost musím říci, že i na Slovensku působila jedna taková svobodomyslná,
svobodymilovná scéna, Radošínské naivné divadlo, které vzdor názvu hrálo v Bratislavě; a pak ovšem
pánové Lasica a Satínský, ti se naštěstí dost často pohostinsky objevovali i v Praze.
Řádku vynikajících představení uvedla i pražská "poetická kavárna" Viola, a v jiných malých

sálech také Lyra pragensis. V poezii především dobře vybírali z klasiky, později už si troufli i na
zapovězené autory, a to vše v podání vynikajících interpretů. Čapkovy Apokryfy mi budou navždy
znít v přednesu Jiřiny Jiráskové a Ilji racka.
Chci se teď zmínit o oboru, kde tlak režimu byl obzvlášt silný, hned asi na druhém místě po
televizi. Protože jestli televize působí na široké masy, pak slovo psané, tištěné, drží. Trvá. Scripta
manet. Literaturu (a noviny a časopisy) hlídalo specielně к tomu vytvořené partajní zařízení, Úřad pro
tisk; říkalo se mu ÚTISK. Vedení nakladatelství a redakcí hleděli obsadit svými poslušnými slouhy. A
přece odmítám černobílé tvrzení, že všechny literární novinky, které směly vyjít, byly poplatné
režimu. Zjednodušenost takového pohledu se dá snadno prokázat, protože, jak už řečeno, scripta
manet. Z toho, co asi budete znát, připomenu knížky Oty Pavla, knížky Horníčkovy, Františka
Nepila, Ondřeje Neffa - o kvalitní literatuře pro mládež, ke které se mnozí uchýlili, nemluvě.
Odpustte mi tu neskromnost, že sem přiřadím své vlastní knížky - činím tak s dobrým svědomím.
Pro autory к tisku povolené to byl ovšem život na ostří nože. Použila bych místo dlouhých řečí
veršů Jana Buriana, textu písničky, kterou uváděl na svém koncertu počátkem 80. let.

Lupiči lupiči
Do noci vtrhli
Tak trochu opilí
Tak trochu zvrhlí

Lupiči lupiči
Ti nejsou hloupí
Koho si nechytí
Toho si koupí

Ten koho dostanou
Málokdy tuší
Ze nechtěj peníze
Ze chtějí duši

Zírají do mlhy
Svírají spoušt
A po nich potopa
A po nich poušt

Na to "koupení" si člověk musel náramně dávat pozor. Potrefilo to i některé velmi kvalitní
autory: lupiči z nich vymámili tu oslavnou knížku o mládí Julia Fučíka, tu jinou úlitbu. Na oplátku
prebendy, tituly, bezplatné cesty do ciziny. Já osobně v tomhle měla výhodu; autorka sice povolená,
ale žila jsem ve smíšeném manželství s Ivo Štukou, autorem velmi zakázaným, takže o moji duši zas
tolik neusilovali. Spíš byl problém, zda i příští knížka dostane povolení. Když jsem napsala román
Doktorka z domu Trubačů, jedno nakladatelství jej odmítlo, druhé se snažilo o vydání. Po delší době
dostalo shora stručný pokyn: vydat, ale nepropagovat. Nejkrásnější možné sdělení: knížka vyjde, a co
se oficielní propagace týče, ta by čtenáře, o které jsem stála, mohla spíše odradit.
Druhá ošidná situace nastala, když mi zatelefonoval jistý vynikající filmový režisér, ale v té
době, koncem 70. let, již koupený národní umělec, že se mu knížka moc líbí a chce ji zfilmovat. Jistě
mi jeho zájem polichotil, nemluvě o tom, že filmaři za text slušně platili. Ale věděla jsem, že z
původní látky dokážou pak "ušít" cosi zcela jiného a literární autor je vůči nim bezmocný. Lekla jsem
se, aby mi Doktorku neznásilnili. Naštěstí jsem v té chvíli, ještě se sluchátkem u ucha, dostala spásný
nápd: jistě, budu poctěna, když pan režisér to téma zfilmuje, mám jen jednu prosbu - a podmínku obsazení titulní role. Vidím v ní Jiřinu Jiráskovou, nikoho jiného. Jiřinka byla, jak už zmíněno, v
klatbě. Národní umělec chvíli koktal, že o tom nemůže rozhodnout sám, poradí se, potom se mi ozve.
Neozval se, měla jsem pokoj. Končím s řečmi o sobě, použila jsem ten příklad jen proto, že ho
bezpečně znám.
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Dosud nedoceněnou roli hrály v tomto období různé kluby. Existovaly pod hlavičkou a záštitou
všelijakých organizací; když byly zakázány, vynořily se časem jinde, pod jinou střechou.
Jonášklub, který znám nejlépe, vznikl roku 1967 vpodstatě při divadle Semafor. Později se uchýlil pod
hlavičku Českého fonoklubu, skončil dost absurdně u Svazarmu, čili Svazu pro spolupráci s armádou.

Lépe řečeno neskončil, pokračuje, teď už na vlastní pěst.
V době svého největšího rozvoje, to znamená největšího normalizačního útlaku, měl Jonášklub
dva tisíce členů, mnohé mimo Prahu. Každý měsíc pro ně vydával klubový zpravodaj v rozsahu 30 50 stran. Tiskovina interní, neprodejná, v podstatě necenzurovaná. Stejně jako občasné knižní
publikace, kde mohla vyjít knížka jinak zakázaného Zdeňka Mahlera, verše zakázaného Ivo Stuky. A
další. Pravidelně každý týden pořádal Jonášklub setkání se zajímavou osobností pro své členy i hosty.
Tak přišel mezi Jonáše i Jaroslav Seifert, dlouho před tím, než ho musel režim jakž takž omilostnit
jako nositele Nobelovy ceny. Dvakrát ročně pořádal klub setkání s programem od pátku do neděle,
ubytování pro mimopražské zajistili pražští členové. Na těch srazech se objevoval nejen Jiří Suchý, tak
trochu patron klubu, ale třeba právě Radošínské divadlo, Lasica a Satinský, Jan Burian s Jiřím
Dědečkem, Vodňanský a Skoumal, skupina Pražský šanson, Spirituálkvintet, a to i v době, kdy
nesměli na veřejná podia. Jonášklub také roku 1984 jako svoji klubovou edici vydal album nahrávek
Spirituálkvintetu.
Těch pár lidiček ze Spirituálkvintetu (vzdor jejich názvu jich bývalo spíše sedm než pět), udělalo
neskutečné množství práce. Našli báječnou "parketu": písně černých otroků, toužících po svobodě. O
vynikající české texty se zasloužil šéf skupiny Jiří Tichota. Někdy, momentálně povoleni, mohli
zpívat před nabitou Lucernou, nebo dokonce před nabitým stadionem na folkařském festivalu, zvaném
Porta. Pak zas jen před pár stovkami lidí na srazu Jonášklubu, ve vysokoškolských klubech. Ale texty,
jako je třeba tenhle, s nimi zpívalo všechno publikum:
Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš,
jen na tobě ted záleží na jakou hru se dáš.
Musíš za svou pravdou stát, za svou pravdou stát ...
Naprosto přirozeně a právem pak v listopadových dnech roku 1989 zpívali Spirituálové z balkónu
Melantricha plnému Václavskému náměstí, a ono jejich písně znalo.
Podobně vděčné a vytrvalé publikum, byt i v jiném žánru a v jiném rozměru, měla a má také
skupina Pražský šanson. Pořady zpívané a recitované poezie, původně - a ted opět - spojené s aktuální
publicistikou. Několikrát zakázáni, vystupovali šansoniéři tu v prostorách loutkového divadla, jindy v
zasedačce nemocnice v Krči, pak zas ve Smíchovském pivovaře, zaštítěni různými bizarními
organizacemi, používajíce pro své pořady různých názvů, nicméně lidé si je našli. Nevím, zda vám
něco řeknou jména Milan Jíra, Alena Havlíčková; o Rudolfu Pelarovi možná víte, o Ljubě
Hermannové určitě, a ta byla skupině Pražský šanson věrná až do konce.
Než uzavřu tuhle svoji ódu na písničkáře a s ní celý příspěvek, měla bych aspoň krátce odbočit
к výtvarnému umění.
Zvlášt výnosným způsobem obživy bylo tvořit pomníky partajních politiků, případně do
nádražních vestibulů malovat rozměrné obrazy, obecně nazývané Skolení. Kdo se к tomu nechtěl
propůjčit, ilustroval dětské knížky, maloval obrázky do bytu, dělal komorní plastiky, které prodávala
monopolní agentura Dílo. Pokud příliš nezlobil, směl čas od času vystavovat, nebo se aspoň účastnit
kolektivní expozice. Když uvážíme, že mezi tyto neprotěžované, avšak trpěné patřili třeba Kamil
Lhoták, František Hudeček, Ota Janeček, Vladimír Komárek, Ludmila Jiřincová, nebyla tahle
výtvarnická "šedá zóna" tak špatná společnost. Část výtvarných umělců žila ovšem v naprosté

nemilosti, bud pro příliš hlasitě proklamovaný odpor proti režimu, nebo proto, že se jejich tvorba
nápadně rozcházela s představami o jediném žádoucím stylu - socialistickém realizmu.
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Těm nebyly dopřány výstavní síně. Vystavovali na chodbách různých výzkumných ústavů, v předsálí
některých divadel, v tzv. závodních klubech, v odvážnějších venkovských galeriích. Na výstavu
abstraktního malíře Mikuláše Medka se jezdilo do Roudnice nad Labem, za plastikami Vladimíra
Preclíka do Chebu, za jedinou překrásnou sochou Olbrama Zoubka dokonce na litomyšlský hřbitov.
Olbram Zoubek byl režimem naprosto zatracen už proto, že sňal posmrtnou masku Jana Palacha a
vytvořil relief na Palachův pražský, později policejně zničený hrob.
Zpátky к písničkářům, kteří měli ohromný vliv především na mladé lidi. Krylova Bratříčka a
jeho Mečíky znali i ti, kdo se narodili až po jeho emigraci. Doma zůstal a zpíval vynikající Jarek
Nohavica, Karel Plíhal, Pavel Dobeš a další. Zdánlivě nepolitická píseň Wabiho Daňka Rosa na
kolejích se stala pro značnou část mládeže druhou hymnou. V zaplněných amfiteátrech se při ní
vstávalo. U představitelů režimu byli ovšem folkaři v nemilosti. Dvakrát do roka museli před zcela
neodobornými komisemi skládat takzvaně profesionální zkoušky, a nic nebylo snazší, než obrátit
palec dolů. Nebo aspoň zakázat koncerty v Praze; trest ovšem velmi krátkozraký, protože pomáhal
šířit písničky a popularitu folkařů po celé zemi.
Písničky jsou pro totalitní režim náramně nebezpečná věc. Dají se snadno zapamatovat, zpívat u
táboráku nebo při loupání brambor. Svým způsobem pomáhají v nejširších vrstvách prosazovat a
bránit svobodu slova.
Folkař Jaroslav Hutka před rokem 1978, než emigroval, patřil doma do šedé zóny; jakžtakž povolen,
jindy omezen, čas od času přímo zakázán. Na koncertě v Náměšti na Moravě kdysi zazpíval písničku,
která pod tímto krycím názvem rychle zlidověla. Pak přišel listopad 1989, Hutka se odvážil, koupil si
letenku do Prahy. Sám později přiznal svůj strach, že milice s vojskem zatím všechno převálcují a jeho
hned na letišti zavřou. Nezavřeli, odvezli ho z Ruzyně přímo na Letnou, kde se právě konal mítink.
Na tribuně, po léta určené oslavám 1. máje, strčili Hutku к mikrofonu. Kytaru měl pochopitelně
sebou. Začal zpívat Náměšt. Třičtvrtě milionu lidí v tom mrazivém odpoledni zpívalo s ním:

Mocná je zbraň, mocnější je právo
co je nejmocnější, co je nejmocnější?
Pravdomluvné slovo.
Velká je zem, šplouchá na ni voda,
co je však největší, co je však největší?
Ta lidská svoboda.

Přiznám se, že těch pár minut, co jsme na Letné Náměšt zpívali, patří к největším zážitkům mého
života.
Úhrnem tedy к šedé zóně, jak já ji vidím: neustále balancujíc mezi dábelskými svody režimu a

na druhé straně mezi jeho zákazy, existenčním znemožněním, kriminály, pomáhal lidem doma
uniknout z absolutního zmanipulování, o něž se režim urputně pokoušel.
Myslím, že to není tak málo.
Ilona Borská
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Návštěvou v Driebergen:
vyprávění Semilské starostky
V posledním zářijovém týdnu vyjel ze Semil autobus к našim přátelům do
holandského Driebergenu. Nebyla to cesta do neznáma. Od květnové návštěvy
zástupců města Driebergen v Semilech byla uzavřena mnohá osobní přátelství,
umocněná profesními zájmy. Členové naší delegace se na rozhovory s přáteli,
na město i na zajímavou přírodu velice těšili. A hned v úvodu musím říci, že
nebyli zklamáni.
Do hostitelského města jsme dojeli pozdě večer 24.9.1996 a byli jsme
velice mile přivítáni v Champ Aubert panem starostou a panem Helmerem. Naši
přátelé si nás к ubytování rozdělili do rodin, což je pro nás do jisté míry
nezvyklé, neboť v našich podmínkách větší část obyvatel města bydlí v malých
sídlištních bytech, kde není dostatek prostoru pro hosty. Ovšem za ubytování
v soukromí rodin jsme byli vděčni, neboť je to příležitost poznat skutečný
život obyvatel města, jeho zvyklosti a kulturu.
Další den nás čekalo velmi milé překvapení, kde na jednání na radnici
(mimochodem velice krásnou) jsme přijeli skoro všichni na kolech. Semily
nemají dobré podmínky pro masové cestování na kolech, neboť, jsou ze všech
stran kopce, takže cyklistika je u nás poměrně tvrdý sport. Jaká krása
jezdit na kole bez velké námahy, navíc po dobře značených cestách pro
cyklisty a mezi krásnými domy s upravenými zahradami. Opravdový zážitek.
Naše jednání se zástupci města Driebergen bylo rozděleno do odborných
sekcí. My jsme hledali styčné body, kde bychom mohli využít dobrých příkladů
našeho partnerského města při řešení našich městských záležitostí. Při našem
jednání o finančních záležitostech jsme viděli, že ani v Driebergenu nestačí
vlastní příjmy na investiční plány města. Výhodu má naše přátelské město v
tom,
že záležitosti nadobecního zájmu,
jako čistírna odpadních vod a
kanalizace jsou financovány z regionálního rozpočtu, zatím co naše města
jsou výstavbou infrastruktury nesmírně zatěžována. Městské komunikace v
Driebergenu jsou ve velmi dobrém stavu, zatím co město Semily se potýká po
každé zimě se zdevastovanými cestami hlavně tam, kde půda po svahu ujíždí.
Veliký rozdíl jsem viděla v možnostech obyvatel města Driebergen sportovat
na více než desítce sportovišť, v hezkém prostředí a s dobrým moderním
vybavením. Na takové podmínky budou Semily ještě dlouho čekat.
Společné názory máme na řešení bytové otázky a na jednání s neukázněnými
nájemníky - neplatiči. Myslím, že naše Městská bytová správa při jednání s
touto skupinou obyvatel po vzoru našeho partnerského města silně přitvrdí.
Ocenili jsme zabezpečování čistoty města a systém svozu, třídění a
skladování druhotných surovin a nebezpečného odpadu za poměrně nízkých
nákladů města do této oblasti.
Obě
naše
meěsta
chtějí
i
nadále
spolupracovat
na
konkrétních
jednotlivých programech v jednotlivých oborech, například v kultuře, sportu,
sociálních věcech, školství atd. Evropská Unie podporuje navazování dobrých
vztahů mezi zeměmi EU a bývalým východním blokem a náš stát a naše město má
zájem na přátelských vztazích mezi městy a občany evropských států, neboť
každá spolupráce obohacuje život obyvatel města, inspiruje к tvůrčí práci a
přináší krásné zážitky.
Budeme se těšit na jaro příštího roku, že se sejdeme s představiteli
města Driebergen v Semilech. Když kvetou třešně, je Podkrkonoší nádherné.
"Přijďte pobejt".
Václava Kodejšová
starostka
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RADAR

NAARDENU

V

Úvaha aktuálně historická
Tradiční referát o česko-holandském kulturním dění je za letní prá
zdninové období velmi hubený a tak můžeme věnovat více místa výstavě skupiny
Radar v Komenského muzeu, kterou 20.července zahájil ředitel muzea Mark van
Hattem. Podle informací na velmi sporadicky rozesílaných pozvánkách byla tato
výstava jakousi informační předehrou к plánované velké výstavě skupiny Radar
na podzim příštího roku v Naardenu. Tato předehra měla vzbudit zájem obecen
stva o připravovanou výstavu, ale soudě podle návštěvnosti vernisáže tuto ná
borovou funkci příliš úspěšně nesplnila, neb odpočítám-li delegaci naší amba
sády a Českého centra, pořadatele, vzácně ochotné dámy nabízející občerstvení
a osoby zájmově na výstavě interesované, snadno se dopočítáme přibližně dese
ti návštěvníků, což je i na letní období poněkud málo. Protože na rubu sezna
mu vystavených prací je skupina Radar charakterizována jako jedna z nejvý
znamnějších skupin let šedesátých v Praze, nebude snad na škodu trochu si ta
to léta oživit.
Léta šedesátá jsou pro historii českého moderního umění nadmíru dů
ležitá. Přesněji řečeno, mám na mysli údobí zhruba ohraničené léty 19571963, tedy údobí největšího uměleckého útlaku, ale také mohutného vzdoru,
údobí cenzury výstav, zabavených katalogů a potracených vernisáží, ale také
údobí památných, téměř tajných výstav, často sklepních či půdních, samizdato
vých publikací a především údobí těhotné vznikem a formací nových skupin
různého programového zaměření, a jak doba pozdější ukázala, i různého histo
rického významu. Některá opatření této temné doby se budou zdát dnes mnohým
neuvěřitelná, jako zřeba pokus tehdejšího mocného Fondu umělců, aby se skupi
ny tvořily nikoli podle uměleckého zaměření (to mělo být jednotné v rámci
importovaného socialistického realizmu), ale podle bydliště (1).
Nejdůležitější formací této doby byla beze sporu skupina Máj 57,
první která se odvážila prorazit na veřejnost jako skupina s daným zaměřením
a uměleckým programem. Jména členů této skupiny jsou navždy spjata s historií
a bez nich si české moderní umění nelze představit. Pro nedostatek místa mu
sím bohužel upustit zde i u dalších skupin od jmen a nezbývá než uvěřit. Po
dobně motivovaná Skupina G sdružila další sérii nezapomenutelných jmen,
některá se se skupinou Máj 57 prolínala. Skupiny Proměna a Skupina M byly
kratšího trvání, ale nikoli menšího významu. Sem patří i vznik větší skupiny
Trasa a v roce 60 se několikrát objevuje důležitá skupina Konfrontace, zatím
poloilegálně, aby od příštího roku nastoupila jako jedna z nejkvalitnějších
na veřejnost. Je nutno se ještě zmínit o tvůrčích skupinách při SVU Mánes a
Umělecké Besedě, od níž se odštěpila aktivní skupinka UB 12.
Ve zbývajícím údobí 61-63 se objevilo ještě několik nových skupin
nejrůznějšího složení i významu, jako např. Etapa, Blok, zajímavá krátkodobá
Paleta vlasti a brněnský Profil a Parabola. A konečně do tohoto údobí patří i
Radar.
Skupina Radar vznikla kolem roku 61 z umělců, kteří se do ostatních
skupin nějak nevešli, což míním v dobrém slova smyslu a což jí pro tehdejší
dobu právo na existenci neupírá. To, že jméno skupiny se v historii českého
kumštu nevyskytuje často, je vinou různých okolností, z nichž nejdůležitější
je poměrně malá tvůrčí invence a průraznost většiny členů. S jejich jmény se
později setkáváme málokdy a po svém zániku (cca 1968) zanechala skupina pro
historii jen nepatrné dědictví, na rozdíl od ostatních, dříve zde jmenovaných
skupin. První předseda Radaru, malíř F.Gross (1909-85) je více vzpomínán pro
své členství ve Skupině 42, v Umělecké Besedě a ve spolku Hollar, stejně
jako malíř, grafik a ilustrátor F.Hudeček (1909-90).
Abych předešel výtce, že se zde snažím tlumočit svůj osobní názor,
odkazuji jednak na obšírný katalog výstavy Ohniska znovuzrození (1994), vý
stavy která vyčerpávala historické údobí 1956-63 a kde žádný člen Radaru
nebyl zastoupen, a konečně i na dvousvazkovou publikaci Akademie věd Nová
encyklopedie českého výtvarného umění (1995), v níž skupina Radar je vzpomí
nána jen okrajově aniž by byla citována vlastním heslem. Podobný osud má pře
vážná většina z asi pětadvaceti umělců, kteří Radarem prošli.
Nabízí se tedy zcela přirozená otázka, proč právě Radar zde má
reprezentovat česká léta šedesátá, je-li tolik skupin a umělců, kteří by se
podobného úkolu zhostili odpovědněji. Odpověá neznám a zde by byl můj dohad
skutečně dohadem pouze subjektivním, a jako takový sem nepatří.

LADISLAV MALÍNSKÝ
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Ohlédnutí za Dny české kultury v Haagu
Představením Pražského komorního baletu pod vedením Pavla Šmoka v haagském
Lucent Danstheatru byly 24. října 1996 slavnostně zahájeny Dny české kultury v Haagu.
Byly organizovány z iniciativy a plně v režii Českého centra a velvyslanectví České
republiky v Nizozemsku, za spoluúčasti ministerstev zahraničních věcí a kultury ČR,
Správy českých center, Krátkého filmu Praha a je nutno říct, že bohužel pouze za

symbolické spolupráce několika nizozemských institucí - zejména haagského filmového

klubu, haagské radnice a místní městské knihovny.
Kromě vystoupení Pražského komorního baletu nabídly dny nizozemskému
divákovi setkání s tvorbou režiséra Jiřího Menzla, výstavu baletní a divadelní scénografie

a kostýmů, výstavu českého animovaného filmu, výstavu české litografie a české současné
fotografie.
Ti, kdo zhlédli 24. října vystoupení Pražského komorního baletu, budou jistě
souhlasit, že to byl úspěch. Hlediště přijalo vystoupení Šmokova omlazeného souboru,

který v Haagu předvedl baletní kreace Šibeničky na moravské lidové písně v podání
Spirituál Kvintetu, Seul inspirovanou hudbou Jacquese Brela a Stabat na hudbu Antonína

Dvořáka, spontánně.
Před zahájením baletního představení uvedla dr. Helena Albertová, bývalá
ředitelka Divadelního ústavu v Praze, ve foyer divadla výstavu ’’Scénografie, která tančí”,

která prezentovala tvorbu předních představitelů české baletní a divadelní scénografie
Josefa Svobody, Daniela Dvořáka, Vladimíra Soukenky, Šimona Cabana, Jana Vančury,
Josefa Jelínka, Marty Roszkopfové a Aleny Hoblové.
V rámci dní proběhla v haagském Filmovém klubu ve dnech 24.-30. října
retrospektiva filmů Jiřího Menzla. Nabídla nizozemskému divákovi celkem pět filmů

z jeho bohaté tvorby - Oscarem oceněný snímek Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti,
Postřižiny, Vesničko má středisková a režisérův zatím poslední film Život a neobyčejné

dobrodružství vojáka Čonkina.
Slavnostního zahájení přehlídky se zúčastnil režisér Jiří Menzel, který se v krátké
besedě, moderované redaktorem listu Haagsche Courant, filmovým kritikem Bertem
Jansmou, vyznal nejenom ze své lásky к dílu Bohumila Hrabala, ale vyjádřil se také

к různým aspektům své filmové tvorby.
Přestože je česká filmová tvorba v Nizozemsku z velké většiny známa pouze
úzkému okruhu diváků, proběhlo zahájení přehlídky před zaplněným sálem a další
představení navštívilo podle statistiky Filmového klubu více než 300 diváků. Součástí
prezentace filmů Jiřího Menzla v Nizozemsku byl také večer věnovaný jeho tvorbě, který
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zorganizovala filmová a televizní fakulta amsterdamské školy umění. Zhruba čtyřicet

studentů a dalších hostů této fakulty mělo možnost seznámit se s filmy Ostře sledované
vlaky a Život a neobyčejné dobrodružství vojáka Čonkina a více než hodinu besedovat

s režisérem o nejrůznějších otázkách současné filmové tvorby.
Již při instalaci se těšila mimořádnému zájmu, a to nejenom nejmladších
návštěvníků, výstava "Český animovaný film", která byla situována do přízemí moderní
budovy haagské městské knihovny. Výstavu, jež byla částí expozice, představené
v minulém roce u příležitosti 60. výročí animovaného filmu v ČR v sídle UNESCO

v Paříži, zahájila úřadující ředitelka Českého centra v Haagu Jitka Stavinohová a známý
nizozemský producent animovaných filmů Nico Crama.
V Atriu haagské radnice byly nizozemské veřejnosti nabídnuty výstavy "Česká
litografie" věnovaná 200. výročí vzniku litografie, která představila díla grafiků, členů

uměleckého sdružení Hollar, Jamese Janíčka, Oldřicha Kulhánka, Aleše Lamra, Pavla
Roučky, Vladimíra Suchánka a Jiřího Šalamouna a "Pohled z konce století. Pět českých
fotografů", prezentující tvorbu Viktora Koláře, Jindřicha Štreita, Jiřího Davida, Ivana

Pinkavy a Václava Jiráska. Výstavu zahájil velvyslanecký rada ZÚ Haag J. Horák a členka

městského zastupitelství v Haagu L.E.J. Engering-Aarts, která poukázala zejména na
bohaté tradice českého umění a kultury.

Dny české kultury byly vyvrcholením tříletého úsilí velvyslanectví a Českého centra
zaměřeného na důstojnou prezentaci české kultury a umění v Nizozemsku a z tohoto

pohledu představovaly největší kulturní aktivitu v teritoriu za celou dobu existence
samostatné České republiky. "Nemohu si vzpomenout, že by byly dříve organizovány české
kulturní dny v Haagu", uvedl při

jejich zahájení státní tajemník nizozemského

ministertstva školství, kultury a vědy Ad Nuis.
Dny významnou měrou přispěly к další propagaci České republiky v Nizozemsku

a svou kultumě-společenskou úrovní byly důstojnou prezentací její kultury a umění. Jejich
význam spočívá zejména v potvrzení společenské a kulturní sounáležitosti České republiky

к celoevropskému společenství a také v kontextu

směřování našeho státu do

západoevropských integračních struktur. Z tohoto pohledu představují Dny české kultury
v Haagu další krok při vytváření obrazu České republiky jako státu, jež svým budoucím

partnerům nabízí kromě spolupráce v jiných oblastech také kulturní a uměleckou výměnu
vysoké kvality.

Igor Šedo, I. tajemník velvyslanectví České republiky v Nizozemsku
Jitka Stavinohová, úřadující ředitelka Českého centra v Nizozemsku

23

MISTR ÚSMĚVU: Jiří Menzel
Ve dnech od 24. října do 9. listopadu probíhá
v Den Haagu akce nazvaná Dny české
kultury. Haagské České centrum ve
spolupráci s Velvyslanectvím České republiky
a s českými ministerstvy tak představí
nizozemskému publiku alespoň část
kulturního dění v České republice.
Budou to výstavy (divadelní dekor, český
kreslený film, díla českých uměleckých
fotografu), vystoupení českého komorního
baletu a restrospektivní cyklus filmů Jiřího
Menzía. К té příležitosti uveřejnil Haagse
Courant článek Berta Jansmy o tomto
režisérovi, (pátek 18.10/96)

Jír/ Menxel

"země, která naši zemi okupuje, a která tvrdí,
že ví lépe než Čechoslováci, co je pro
Československo dobré." "Až zase jednou
přijedu do Prahy," psal Škvorecký,"budu
říkat panu Menzlovi Sire."

Dovolujeme si vám zde předložit výtah z
uvedeného článku; který byl napsán na
základě rozhovoru novináře Jansmy s panem
Menzlem.

IRONIE

Se svými "Ostře sledovanými vlaky" (1967)
vyhrál Oskara; druhého téměř, s filmem
"Vesničko má středisková" (nominace 1987):
Jiří Menzel, jedna z hvězd české Nouvelle
Vague v letech šedesátých. Tehdy mezi
kolegy-režiséry jako jsou Miloš Forman, Jan
Němec, Vojtěch Jasný, Ivan Passer a Věra
Chytilová.

Rusové jsou pryč, komunisté v menšině a
Slováci se oddělili. Menzel je tu stále.
Královský majestát úsměvu. Žádná politická
veličina; jeho angažovanost je angažovanost
lidská, něco mezi ironií a soucítěním. Ve
svých filmech je advokátem Hrabala. V
divadle - čistá komedie. Němci ho kdysi
požádali, aby režíroval v Berlíně "Blechu v
uchu" od Feydau'a. "Protože neměli nikoho
se smyslem pro humor,' řekl tehdy Menzel.
Nyní režíruje stejnou hru ve Vinohradském
divadle v Praze. Připravuje natáčení filmu
podle Hrabalovy knuhy "Jak jsem obsluhoval
anglického krále." Financování tohoto filmu
není ještě zcela zajištěno. "Přišel by mi vhod
nizozemský ko-producent," zkouší to Menzl.
"A také mám prostor pro holandské herce."

Český film byl v té době tzv. "arthouses"
vysoce ceněným šperkem. Podle slov
spisovatele Jiřího Muchy (syna malíře
Muchy), získalo tenkrát Československo víc
mezinárodní pozornosti díky filmu, než díky
jiným kulturním nebo průmyslovým aktivitám.
Dopad sovětské tlapy v roce 1968 byl proto
tím citelnější. Filmaři emigrovali. Pokud
zůstali ve své zemi, museli se přizpůsobit:
hrát si na schovávanou, nebo si vypěstovat
řeč, kterou bylo možné říci zasvěcenému
divákovi i to, co se oficielně říci nesmělo.
Spisovatel Škvorecký byl na návštěvě u
Miloše Formana v Paříži, když v radiu slyšel,
že Jiří Menzel vystoupil z mezinárodní poroty
filmového festivalu v Locarnu. Z protestu
proti tomu, že tam byly vítány filmy ze

58-ti letý Čech přijíždí do Den Haagu na Dny
české kultury, kdy proběhne také
retrospektivní cyklus jeho filmů (Ostře
sledované vlaky, Skřivánci na niti, Postřižiny,
Vesničko má středisková a Osudy vojáka
Ivana Čonkina).

Rozhodnutí vybrat Menzla jako představitele
českého filmu je více než správné.
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"Mnoho lidí emigrovalo, ale já jsem chtěl
zůstat," říká o roce 1968. Rozhodnutí, které
nebylo snadné. Několik let nemohl točit;
když film "Skřivánci na niti" zůstal ve skladu,
udělal tak zvaný "socialistický" film, "Kdo
hledá zlaté dno". "Abych ukázal, že mám
kladný postoj к lidu a vládě," říká se
sarkastickým úsměvem. "Ale jako každý
moralistický film, byl špatný."

LÁSKA
Česká kultura má řadu slavných osobností,
které se nápadně vyhýbaly oficielnímu
postavení, snažily se zůstat na stejné úrovni
se svým publikem. Tomuto svému chování
pak také vděčí za svůj styl, svou velikost a
svůj neuchopitelnou, typicky českou identitu.
Takový byl Hašek, autor "Švejka," a takový
je také Bohumil Hrabal. "Film je gesto,
vyjadřující lásku к lidem," citoval Menzel
kolegu Ewalda Schorma, když přijímal
Oskara. "A když jde o lásku, je Hrabal ten
pravý člověk. Proto mu sloužím."
Teď, kdy připravuje filmový skript podle
Hrabalova "Jak jsem sloužil anglickému
králi," říká: "Hrabal je největší žijící český
spisovatel. Patří do stejné řady jako Jaroslav
Hašek, Jan Neruda a Karel čapek. ...
Poznal jsem ho, když jsem režíroval jednu
jeho povídku z Perliček na dně. Tehdy mně
dal číst svůj manuskript "Ostře sledované
vlaky". Fascinují mě na něm dvě stránky jeho
povahy: jeho upřímný, láskyplný zájem pro
předmět jeho práce - člověka. A jeho velký
smysl pro humor. Typicky český humor,
který není nikdy sentimentální."

Humor je Menzlův koníček. "Škoda každého
metru filmu, který je příliš seriózní," řekl
kdysi. "To, co se dá říci s humorem, si lidé
pamatují."

RUSKY
Nápadné je, že Menzlův poslední film, který
mimochodem nebyl na festivalu v Cannes
dobře přijat, je "ruský": zfilmování
Wojnowitsjova bestselleru "Ivan Čonkin".
"Byl jsem požádán britským producentem.
Ten koupil filmová práva, pokusil se o
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zfilmování v Rusku, ale to se nezdařilo.
Myslel si, že já jsem ten pravý, který to
dokáže. Protože ta kniha má něco
společného se Švejkem, i když já si myslím,
že tu jsou podstatné rozdíly. Řekl jsem ano,
pod podmínkou, že budu moci filmovat v
Čechách, ale v ruštině a s ruskými herci.
Taky by mi připadalo absurdní, kdyby někdo
nechal Švejka mluvit rusky."
Menzel natáčel exteriery na místě s pikantní
historií: v Milovicích. Po dlouhá léta pro
Čechy zakázaný sovětský vojenský prostor.
Menzlovi se natáčení líbilo: "Práce s Rusy je
fantastická. Mají nekonečnou trpělivost a
jsou to nejlepší herci na světě."
Nepovažuje svůj film za "podivný'. "Je to
sice anglicko-francouzsko-česká koprodukce,
ale je to rozpoznatelně lidské a ten aspekt je
všude na světě stejný."
Postavení filmu v demokratické České
republice je mezitím stejně složité jako jinde v
Evropě. "Film je drahý luxus. Náklady na
produkci hraného filmu už není možné
vydělat pouze v jedné zemi. Film je třeba
prodat, pracovat v koprodukcích. Přitom ale
je třeba zachovat "esprit", duši své země.
Krásný příklad je holandský film "De
Noorderlingen". Strašně krásné, s humorem,
který miluji." Menzel viděl tento film v
Berlíně, ne v českém kině. Chvíli mlčí.
"Bohužel se těžko prodává. V Praze se hrají
hlavně americké filmy."

DUSTIN HOFFMAN

Bolestivě při tom konstatování vzdychne.
"Všechny noviny, časopisy a filmové
magazíny píší o amerických hvězdách. Každé
školní dítě ví víc o Dustinu Hoffmanovi než o
filmech z vlastní země. Všechny filmové
reportáže jsou z Hollywoodu. Hollywood,
Hollywood. Strašné."
Jiří Menzel se to ještě pokusí vysvětlit:
"Kdysi jsme měli v Evropě řeckou kulturu,
potom italskou a potom francouzskou. No a
teď americkou. A já se obávám, že to už se
nezmění." Jeho poslední vzdech má jen ten
nejmenší nádech ironie: "Budu rád, když
umřu před tím, než se všichni zblázní
docela."

Pojednání o jedné méně známé knize.
Eva Horová
Jaroslav Žák: Ve stínu kaktusu
Vydalo Chvojkovo nakladatelství v Praze nákladem 20.000 výtisků v roce 1990
Při jedné z mých prvních návštěv Prahy po listopadu 1989 mi padla do ruky brožovaná knížka s výše
uvedeným titulem. Přečtěte si sami, jak je na zadní straně uváděna:

Autorem humoristické
ho románu Ve stínu Kaktu
su je Jaroslav Žák, jeden
z nejlepších představitelů
české humoristické litera
tury. Svůj román napsal
v roce 1947 jako velkou sa
tirickou alegorii na poměry
v Československu těsně
před druhou světovou vál
kou, za německé okupace
a po roce 1945. Děj umístil
do imaginární jihoameric
ké země Hodoquasu, v níž
žije národ Pivadorů, který
je povahou svých příslušní
ků předurčen být „speciali
stou na poroby všeho dru
hu”. Postavy obdařil Jaro
slav Žák „španělskými jmé
ny". Některé z nich jsou
skutečnými historickými
osobnostmi, jiné nesou jen
některé povahové rysy sku
tečných osob. Adolf Hitler
tu vystupuje jako Velký Ná
čelník, Goebbels jako kou
zelník Tla Matla Mata. Ka
rel Marx obdržel označení
Barbados, jeho stoupenci

barbadisti. Komunisti do
stali označení matadoři,
podnikatel Máz Botta lecčíms připomíná Tomáše
Baťu atd.
Román Ve stínu Kaktusu
začal vycházet počátkem
roku 1948 na pokračování
na stránkách Svobodného
slova, ale hned po 25. úno
ru 1948 bylo jeho otisková
ní zastaveno. Vzápětí Žáka
vyloučili ze Syndikátu spi
sovatelů a nadlouho mu
znemožnili publikování. V
tomto těžkém životním ob
dobí věnoval rukopis ro
mánu nakladateli Jiřímu
Chvojkoví, který mu po
skytl finanční podporu.
Tak se text románu zacho
val dodnes. Původně byl
míněn jako satira na kon
krétní situaci v Českoslo
vensku, ale některé autoro
vy vize předznamenávají
i vývoj událostí v následují
cích letech, v nichž skuteč
nost naplňovala, ale i před
stihovala jeho fantazii blíz
kou fantazii Orwellově.

Ta knížka mně fascinuje, zvláště statě věnující se popisu Hodoquaské národní povahy. Protože jsem z
četných rozhovorů s krajany jak v Nizozemsku, tak v Čechách nabyla dojmu, že toto dílko není mezi lidem
příliš známé, dovoluji se zde uvést několik obzvláště zajímavých úryvků.
Bylo by zajímavé vědět, kolik čtenářů s názory pana Žáka souhlasí. Nutno si uvědomit, že tyto názory
pramení z jeho zkušeností před- až poválečných, a dají se tedy považovat za názory historické.
Napište nám!
Nezazlíte nám jistě, že čas od času učiníme připomínku národo
pisnou nebo geografickou a osvěžíme tak vaše poněkud zasuté
znalosti školního zeměpisu. Hodoquas bývá totiž někdy zaměňován
s Hondurasem, jindy s Guatemalou a dokonce s Uruguayí, a ač je
srdcem Jižní Ameriky, ještě donedávna se světová veřejnost domní
vala, že se tam mluví španělský jako v sousedních státech. Popravdě
tam však sídlí prastarý, kulturní národ, snad potomci dávných Inků,
mluvící osobitým jazykem, do něhož se za španělské nadvlády přimí
sila latinská slova jako labeta, siesta, epes-ráres, limonáda, legranda,
bašta, panděro, parola, bumbalista, fortepiano, hacanda, dupanda,
podagra, laso, mamlas, melasa, brigadýr, kýbl, biliár, bapyka, basket
balista, pianista, marxista, srandista a nespočet jiných. Jim vděčí
Hodoquas za to, že povrchní Evropan jej pokládá za iberoamerickou
republiku. Nové matení pojmů způsobil nedávný vpád lidojedů,
o němž si později povíme obšírněji. Nestvůmá kanibalská slova jako
esdépé, enesdéápé, hájot, esesóbrgrupenšturmbanfýrer, esáman atd.
neblaze ovlivnila lahodný jazyk hodoquaský, neboť i vynikající údové
národa v nich nalezli zalíbení a v jejich duchu vytvořili pravou záplavu
barbarských výrazů, například esčéem, esenbé, úro, nársoc, socdem,
kompartaj, noúz, fius, befeleme, pesseveze apod. Není divu, že nein
formovaný laik považuje národ takto mluvící za něco mezi Tatary
a Křováky. Ostatně na tom nesou sami Hodoquasané část viny, neboť
v dětinské pýše dávají cizincům vyslovovat věty jako strč prst skrz krk
nebo pštros a pštrosice s pštrosáčaty, na nichž si obzvláště zakládají.
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Revoluce v Hodoquasu vypukla časně ráno a trvala nepřetržitě do
půl dvanácté, kdy se bojovníci rozešli do svých domovú, aby pooběd
vali. Znalec hodoquaských poměrů to nebude považovat za nic
divného, aniž se pozastaví nad tím, že přestávka v nastolování nového
řádu se protáhla až do tří odpoledne. Takový už je to zvyk v té zemi, že
po vydatném obědě popíjejí Hodoquasané mírně alkoholický nápoj
zvaný lezak a pak se oddávají siestě. V jazyku hodoquaském se tento
národní obyčej jmenuje šlofík.
Nachmelivše se řádně, teskní hodoquaští po oněch dávných kondelíkovských časech, kdy prý jejich země oplývala mlékem a strdí.
Neznámo, proč jím tyto dvě pochutiny představují zdroj blahobytu,
protože mléko nepijí od šestého roku dětského věku a co je to strď tam
nikdo neví. Toliko učenci tuší, že je to asi med, ale medu nepožívají,
dávajíce přednost vepřovému. A tak, když $e byli sdostatek podroušili,
dospějí к názoru, že všechno je lumpárna. Heslo Všechno je to
lumpárna představuje politické krédo všech Hodoquasanů, kromě
těch, kteří právě vládnou nebo jsou u koryt. Když lumpárna vyvrcholí,
svrhnou občané vládce i nasycence, dosadí na jejich místo jiné
a lumpárna znovu začíná. Oni si tam totiž vždycky vymyslí nějaký
znamenitý systém, ale jakmile jej nastolí, přijdou na to, Že takhle si to
nepředstavovali. To ostatně ještě uvidíme ve vrcholných fázích našeho
dramatu.
Všichni Hodoquasané totiž pocházej! z plantáží, všichni se hrnou do Posady, všichni chtějí dosáhnout hodností
intelektuálních. Je proto Posada le los Pivadores městem trvale přelid
něným, ale dojem velkoměsta nečiní a nikdy nečinila, protože se
skládá z nesčetných vesnic a její obyvatelstvo jsou vesničané, kteří
nevidí za roh ulice. Dokonce i mluva spisovná, intelektuální hodoquaština, skládá se valným dílem z obratů plantážnických. Byť
i městsky oděn, Hodoquasan vždy sklízí bohaté ovoce práce, seje vítr
a klidí bouři, leze někomu do zelí, má se jako prase v žité, má své pole
působnosti, slyší trávu růsti, kvete mu pšenice, na svého soka kydá
hanu, stát je pro něj dojná kráva, pořádek má doma jako v chlívě, snaží
se oddělit zrno od plev, má zdravé jádro, dře jako kůň, má-li máslo na
hlavě, je zticha jak s teplou buchtou, život má trpký jako nahý v tmí,
věčně se prodírá tmím a hloiím, odcházeje sebere svých pět švestek,
snaží se vyplet koukol mezi pšenicí, tkví kořeny své národní bytosti
hluboko v rodné hroudě a má nesmírnou zálibu v orání, takže zoře
všechno, co mu přijde pod ruku, ať už je to rodná lícha, úřední akt nebo
politická koncepce.
Jsou tedy Hodoquasané buď potomci chalupníkú, kteří se dali cestou
praděda Pivesca a dosáhli jisté zámožnosti nebo duchovních výšin či
úředních poct, po případě všech tří věcí, a nebo ještě chalupníky jsou
a hodlají se teprve dát cestou pradědovou. Nyní již lépe pochopíme
onu svéráznou vlastnost národa, o níž jsme se zmínili v prvé kapitole,
totiž dívat se sousedovi do úst, zda nežvýká větší a jakostnější sousto
než já. Je to oblíbená zábava lidí, kteří si našetřili na domeček a neradi
vidí, že ten protiva vedle si také střádá na domeček. Mimoto příkře
odsuzují každého, kdo domeček propije, ač se z toho v hloubi duše
radují. Baráčnický charakter národu hodoquaského má však své
hlubší, dějinné prapríčiny.
Hodoquasané jsou totiž specialisté na poroby. Jakmile se zbaví
jedné nadvlády a trochu se vzmohou, již tu jsou další utlačovatelé,
kteří jim nejdříve seberou všechno a pak je deptají. A tak se tento
znamenitý národ zabýval dlouhá staletí hlavně úpěním, bojem proti
uchvatitelům, vyháněním vetřelců, šetřením na nové domečky
a dalším úpěním. I vyvinula se z toho národní povaha, šetrná, schránčlivá, mírně obmyslná, prostě baráčnická. Hlásí se tam sice heslo Co na
srdci, to na jazyku, ale všichni se řídí spíše zásadou Jinak do očí, jinak
za rohem. Proto i v údobích státní samostanosti mají Hodoquasané
život dost neutěšený, plný starostí a obav. Jednou si totiž v radostném
opojení vyšili na státní korouhev heslo Pravda zvítězí a od té doby
každý občan starostlivě pozoruje vlající prapor, říkaje si v duchu:
„Kdyby ta pravda náhodou skutečně zvítězila, modi mě to bude stát?”
Nejoblíbenější porobou v dějinách hodoquaských je údobí
španělské nadvlády. Pod žezlem hispánského mocnáře rozvíjelo se
v zemi utěšeně bumbrlictví, jež je ideálem všech hodoquaských
chalupníkú, intelektuály v to počítaje. Dojatě vzpomínají příslušníci
starší generace na tuto idylickou porobu a kdykoli jim něco soudobého
nejde pod nos, říkají s povzdechem: „Tohle za starého Španělska
nebejvalo.”
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Středověká zobrazení narození Krista na vánočních pohledech
Komerce využívá v konzumní moderní společnosti všechny příležitosti pro svůj prospěch. Nejen
různé zvyky a mezilidské vztahy, ale i náboženské svátky. Už od začátku listopadu mají v
Holandsku na tento prodej specializované obchody otevřena velká oddělení na prodej
vánočních výzdob a na poštách a knihkupectvích najdeme stánky s vánočními pohledy. I
napříč široké sekularizaci, jsou stále ještě jsou v prosinci holandské pošty zatíženy milióny
vánočních a novoročních přání. I když není tomu tak jak bylo dříve. Stále častěji se v
Holandsku mluví o zrušení oficiálních křesťanských svátků. Proč by velká většina nevěřících,
nebo 'nepraktikujících' a početné menšiny musulmanů. hindustánú,židu a příslušníků jiných
náboženství se měli podřídit křesťanské tradici? Uvažuje se o tom, dát každému pracujícímu
obyvateli к dispozici několik volných placených dnů v roce, které si může vybrát kdy je to pro
něho vhodné a světit si co chce.
Už před mnoha lety jsem si uschoval některé vánoční pohledy s pěknými starými obrázky
narození Krista.Mám vůbec až přehnané sklony к uschovánání všeho možného, ale
povětšinou mám s tím já já problém, Hlavně: kde všechen ten materiál uložit. Pokud člověk
svými zvláštnostmi druhé neruší, nevidím, proč by se měl snažit tyto slabiny odstranit. Krátce
řečeno: po letech jsem došel takto ke slušné sbírce pohledů a větších obrázků se středověkým
vyobrazením Narození Krista. Dnes bych vám chtěl něco o své sbírce povědět.
Tyto obrázky mně přiměly к vyhledání umělecko-historické literatury a tak jsem se díky těmto
odborným popisům mnohému o době, kdy byly zhotoveny, o zobrazené symbolice a způsobu
malování poučil. Výhoda je, že člověk na základě jednoho tématu, tedy omezení mnoha
variabilit, může sledovat myšlení a techniku maleb během staletí. To je jedna z výhod takové
sbírky.
Nejstarší obrázek z mé sbírky pochází z 6. století a je uchován v muzeu ve Vatikáně.Dostanu-li
se jednou do penze, mám alespoň co dělat, v každém případě si tam tuto malbu vyhledám.
Po tomto ojedinělém exempláři z prvních století křesťanství mám celou řadu obrázků až z 11.
století. Byla to doba románského umění (jak se byzantskému v Evropě později říkalo). Díky
křižáckým výpravám přišli Evropané do styku s Byzantským světem, který udělal na ně dojem a
který napodobovali. Pěkný přiklad je malba z 'Evangelistar Reichenau' z knihovny hraběte
Augusta z Wolffenbutela. Charakteristická je ještě neznalost perspektivy na tomto
ornamentálně a stylisticky vyobrazeném narození Krista. Dítě Ježíš v proporcích dospělého
mladíka, leží ve vysokých masivních jeslích (korytě), které se podobají hrobce nebo oltáři.
Možná chtěl malíř symbolicky naznačit, že Kristus přišel na svět aby se za lidi obětoval.
Jak z bible od Lukáše víme, narodil se Kristus ve 'větší světnici’, spíše v místě pro hosty, pro
kterou použil řecký název kataluma. Evangelista Matěj uvádí, že Ježíš se narodil v nějakém
domě. Jesle ukazují, že šlo spíše o jednoduchý selský dům s jednou místností, ve které, jak bylo
zvykem, přebývala celá rodina i s dobytkem. Je také možné, že v domě (známých / rodiny)
nebylo pro ně místo a tak přebývali na dvorku, kde bylo také koryto pro dobytek. Ty jesle hrají,
jak všechny ostatní osoby a předměty, na těchto obrázcích důležitou roli. Pro pastýře byl to
orientační bod, který od anděla dostali: 'najdete dítě zavinuté v plénkách, ležící v korytě
(jeslích). Jak Maria a Jozef, tak andělé pod jeslemi jsou ztuhlé postavy, stereotypně
vyobrazeny, spíše jako ornamenty, než živé postavy ze kterých prýští síla a akce. Také pastevci
jsou strnulí se šablonovými obličeji. Pozadí je rovnoměrně - egálně zlatě vymalované, na
kterém osoby ostře vyniknou. Takové pozadí najdeme na všech ranně středověkých
malbách a symbolizovalo trvalost, věčnost a důstojnost vyobrazeného tématu.
Ve druhé polovině dvanáctého století vznikl v severní Francii později Italy (Vasarilio)
jmenovaný gotický styl. Byla to celá revoluce v architektuře. Těžkopádné románské budovy,
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podobající se spíše opevněním (a mnohdy tuto funkci v rušné době stěhování národů a
plundrovacím výpadům Vikingů také měly), byly nahrazeny vysokými štíhlými kostely s tenkými,
(sličnými) líbeznými piláry a velkými okny s barevnými skleněnými tabulkami. Na obrázcích z 13.
století můžeme tuto velkou změnu nejen v architektuře ale i v pohledu na člověka vidět. Každá
osoba dostala svou identitu a jakoby oživla. Na obrázku z knihovky Fuerstliche
Fuerstenbergische Hofbibliothek z Donaueschingen vidíme Marii beroucí svého syna do rukou.
Vymalované osoby jsou lidštější a vyjadřují už určité city. Na obličeji Marie můžeme již vidět
určitou matčinu něžnost. Malíř se snažil vše s větším citem vyjádřit. Ta přísná symetričnost
pomalu mizí, i kyž ornamentální zlaté pozadí ještě dlouho zůstává. Obrazy měly do té doby
zcela jinou funkci než dnes. Jen výjimečně ovládali lidé (mniši) latinské nebo řecké písmo a
proto bylo vhodné negramotnému lidu obrazně život Krista v kostelích zvěstovat. Zákazník
nevyžadoval originální (původní) nýbrž běžné vyobrazení děje / události, které by každý hned
pochopil. Tak jako dnes, když pozveš na svatbu muziku, nechceš aby hráli originální skladby
ale každému známé písničky pro obveselení. Proto se malíř ani nezajímal o kompozici. Někdy
umístil na obrázku dokonce i dva děje vedle sebe. Nebylo také ani nutné vědět kdo obraz
zhotovil, jednalo se v první řadě o poslání/funkci obrazu. Proto většina maleb z těch dob
pochází od 'neznámého mistra'. Na východě (ikony v Rusku) se udržel tento způsob malování
v církevním umění dodnes.
Na konci 13. století vytvořil Giotto di Bondone, malíř z Florencie, 'iluzi hloubky na ploše', neboli
perspektivu. Nejen že 'ploché vyobrazování1 tímto skončilo, ale i lidské postavy (osoby) se stále
živěji a lidštěji vyobrazují. Zajímavé je, že až do 14. století Marie ležela nebo polo seděla. Kolem
1400 se její pozice mění: Marie je často klečící vyobrazena. Církev chtěla adorací Marie
božskou podstatu Ježíše zdůraznit. Výtvarníci mají také více smyslu pro detaily: malé okénko ve
slaměné střeše, provaz na rozích krávy, květiny kolem chýše atd.
Kanonická evangelia nemluví o zvířatech kolem jeslí. Přesto vidíme již na ranných
vyobrazeních narození Krista vola / krávu a osla. Na základě starého testamentu (např. Jesaja
1,3) byla tato zvířata při narození Krista vyobrazena. Jeden z nejhezčích obrázku jak dechem
vola je novorozenec ohříván je zajisté malba Jeroena Bosche ve Wallraf Richartz Museu v
Kolíně nad Rýnem. Ale už v před křesťanské době byla kráva symbolem životní síly a plodnosti.
Hindové vidí v krávě ztělesnění božské dobroty. U Egypťanů byl Hathor nebeská kráva která
dávala životní pramen / sílu. Také germánské kmeny měli posvátnou krávu, kterou jmenovali
Audumia. Hieronymus a Augustinus viděli v oslu a krávě symbol starého a nového testamentu,
nebo pohanů a židů.
Také v postavě Josefa vidíme během staletí značný vývoj. Na starokřesfanských obrázcích byl
často vyobrazen jako čilý mladík. Pomalu 'zestárne* a je více v pozadí a bez svatozáře. Církev
chtěla tímto zdůraznit neposkvrněné početí Marie, božskost Ježíše a toto vyobrazení bylo také
výrazem populárního uctívání Marie na konci středověku. Na obrázku kolem roku 1400
z Musea Mayer van den Bergh z Antwerp sedí Josef u Marie a spravuje ponožku. Teprve
později dostane zase svůj důstojný status a klečí vedle Marie.
Na pozdějších obrázcích vidíme často novorozence Ježíše jako pramen světla. Ježíš přinesl
podle církve symbolicky světlo na zem. V které roční době se Ježíš narodil nevíme. Z mnoha
vyobrazení, jeho 'zavinutí1 a ze skromného oblečení postav kolem by se soudilo, že to muselo
být v létě za pěkného počasí. U prvních křesťanů se vzpomínalo narození Krista 6. ledna:
svátek Epiphania: zjevení Páně. Teprve kolem roku 330 zvolili v Římě 25. prosinec jako datum
narození Krista. Z Říma se tento svátek narození rozšířil i do byzantské říše, kde dosud světili jen
velikonoce (vzkříšení), svatodušní svátky a často Tři krále. Křesťanství se dostalo do zápasu s
pohanským řecko-římským kultem a svátkem narození nepřemožitelného slunce (dies natalis
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Solis innicti: neboli sol invictus: 25. prosince: slunečného boha spřízněného s perským Mitrou a
* sýrským Elag-balem: jeho svátek byl také oficielním náboženským svátkem v pohanském
Římě). Koncem roku slavili Římané také svátek boha Saturna, boha osiv, rovnosti, blahobytu.
Křesťané proti bohu Slunci a Elag-balem postavili Krista jako 'slunce spravedlnosti' a stvořitele
samého slunce. Kristus se stal symbolem vítězství života nad smrtí, světla nad tmou. A tím se
symbolicky využil také zimní slunovrat. Narození Krista se 'naštěpilo* na pohanský pojem
nástupu slunovratu: nového roku, příchodu jara. Tento posvátný čas, symbolizující drama a
tajemství stvoření, zrození, tajemných sil které určují náš život i existenci bohů byl velmi vhodný
pro křesťanský svátek narození Krista.
Sever Evropy zůstal až do konce 15. století věrný gotické středověké tradici, kdežto Itálie se
dostala do zajetí renesance: oživení a napodobování umění a celého myšlení antiky. Umění
muselo být přirozené, věrné napodobení přírody a člověka. Malin se nesoustředili jen na
vyobrazení narození Krista, ale věnovali pozornost celému okolí, krajině, vegetaci a fauně. Na
miniatuře z ročenky Louis de Savoie z Bibliotheque Nationale z Paříže vidíme mimo svaté rodiny
celý obrázek středověkého města s každodenním počínáním. Obrázku dominuje hluboká
perspektiva a harmonická rovnováha mezi profánním životem kolem a narozením Krista. Tak
zaniklo středověké umění ve fascinujícím opojení renesance.

Mirek Kabela

Narození Krista,
Liberecký evangeliář z 11. stol.
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HOLANDSKÉ POHLEDÁVKY NA RUSKÉM ÚZEMÍ
LADISLAV MALÍNSKÝ
Staré a často citované latinské rčení Inter arma silent musae by
se asi volně přeložilo že za války není čas na umění, což ostatně zní zcela
logicky. Ono za války není i na jiné věci čas. Přesto se zdá, že za druhé
světové války tomu bylo trochu jinak a že umění byla věnována pozornost
značná. Nikoli ovšem umění tvořit, ale umění ve velkém krást. Je příznačné,
že pohlaváři obou válčících velmocí, Německa a Sovětského svazu, byli jati
stejným úmyslem zřídit po vítězné válce supermuzeum umění, pouze lokalizací
se rozcházeli. Hitler plánoval svoje supermuzeum v rakouském Linci, Stalin v
Moskvě. Jakým způsobem chtěly obě země získat umělecké poklady к naplnění
těchto zatím pomyslných muzeí není těžké uhodnout. Za války se tomu říkalo
válečná kořist, po (vítězné) válce to byla náhrada válečných škod. Oba tyto
názvy nebyly nic víc než pláštěnkou pro společný název "rozkrádání cizího
uměleckého majetku". Alespoň tak se to jeví z hlediska kunsthistorie. Němci
umělecké předměty většinou formálně vykupovali, odváželi a soustřeďovali
(většinou v Drážáanech, Lipsku, Berlíně a Mnichově), Rusové odváželi, soustředovali a ukrývali, vzhledem к výsledku války v množství nesrovnatelně
větším. Jen v zimě 1946 putoval do Leningradu za krutých podmínek nákladní
vlak, jehož 41 vagonů bylo nacpáno uměleckými poklady evropských muzeí a
soukromých sbírek. Moskevské Puškinovo muzeum má ve svém depozitáři přes půl
milionu zaregistrovaných ukořistěných předmětů, petrohradská Ermitáž o čvrt
milionu více.
Je zajímavé a svým způsobem i těžko pochopitelné, že o většině
těchto ukořistěných objektů se vědělo kým byly ilegálně odvezeny a dokonce i
kde jsou přechovávány, ale pokusy o jejich navrácení původním majitelům byly
většinou bezúspěšné. Řešení nepřinesla ani dohoda z roku 1990 mezi Kohlem a
Gorbačovem o vrácení zcizených uměleckých pokladů původním majitelům.
Teprve cd roku 1991 se začaly pravidelně objevovat v americkém
uměleckém časopise ARTnews odborné články dvou renomovaných ruských kunsthistoriků jménem Konstantin Akinsja a Grigori Kozlov a tématem těchto článků
byla dokumentace gigantických krádeží uměleckých hodnot, někdy celých sbírek,
Sovětským svazem po druhé světové válce. Po mnoho let předtím jezdili autoři
po Evropě a po Sovětském svazu, prozkoumali stovky dokumentů a zápisů, hovo
řili s četnými účastníky kulturního i méně kulturního dění, a nakonec
vznikla knížka, ba co dim kniha, která se čte jako dobrá detektivka, se
kterou má i společné vlastnosti, dobré i špatné. Dobrou vlastností je to, že
přes přesnou a skutečnostmi podloženou dokumentaci neztrácí na poutavosti,
tou špatnou je naprostá ztráta chronologie a srozumitelného datování, což
bývá u detektivky záměrné, aby čtenáře nepozorovaně mátlo a musel hltat zá
hadu až do konce knihy. Jinak by totiž záhada vraždy či loupeže byla
rozřešena už na páté stránce. Tato knížka takový trik nemá zapotřebí, neb je
událostmi nabitá.
Proč se ale vůbec touto knížkou zabýváme, když nemá ani vztah ke
Komenskému ani к družbě holanských vísek s vískami českými? Kniha vyšla 1995
v Anglii a v USA a letos (1996) vyšel její holandský překlad pod názvem
Operatie kunstroof (vydal Jan Mets,Amsterdam). Holandské vydání je pozoru
hodné tím, že do něj autoři připsali speciální kapitolu, věnovanou osudům
světoznámé Koenigsovy sbírky kreseb a o trochu méně známé sbírky exkluzivní
ho
galeristy Goudstikkera. Obě totiž vznikly a měly domovské právo na
holandské půdě. V tom je ono pojítko a cdpověd na otázku.
Tak předně, kdo byli pánové Koenigs a Goudstikker. Franz Koenigs
byl německý bankéř, který se roku 1922 usadil v holandském Haarlemu a
přibližně do této doby je nutno položit i jeho zálibu v kresbách a začátek
jeho sběratelské horečky. Koenigs byl zřejmě dobrý podnikatel, neb za
několik let po příchodu do Holandska založil v Amsterdamu obchodní společ
nost Rhcdius-Xoenigs a ta mu dovolovala téměř neomezené finanční možnosti pro
jeho sběratelskou vášeň. Za krátkou dobu byl vítaným hostem u obchodníků v
Amsterdamu, Lipsku, Lucernu a Praze. К jeho dalšímu osudu se vrátíme, zbývá
ještě stručně představit pana Goudstikkera, který se na scéně objeví později.

Jacques Goudstikker byl v údobí mezi dvěma válkami jeden z nejzná
mějších galeristů nejen v Holandsku, ale v celé Evropě a Americe. Jeho kli
entela sestávala z nejbohatších sběratelů celého světa a sám se jim způsobem
života velmi podobal. Ve svém sídle na zámku Nijenrode byl obklopen umělec
kými poklady a přepychem všeho druhu. Ještě o něm uslyšíme.
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Zpět к panu Koenigsovi. Světová krize po krachu v roce 1929 pocho
pitelně neminula ani jeho obchodní společnost a po čtyřech letech se i ona
ocitla před úpadkem. Aby svůj podnik zachránil uzavřel Koenigs vysokou půjčku
u banky a jako záruku nabídl svou tehdy již známou kolekci kreseb. Došlo к
dohodě, podle níž sbírka přešla (dočasně) do majetku banky a ta ji svěřila do
odborného opatrování rotterdamskému Muzeu Boymans. Kdo byl jednou bacilem
sběratelství zasažen není většinou к vyléčení. Tak i Koenigs sbíral dále a
během asi šesti let měl opět pohromadě záviděníhodnou sbírku kreseb, mezi
nimi Diirera, Rembrandta a novější od Cézannea, Lautreca a jiných.
Mezitím v sousedním Německu se dostával к moci Hitler a nikterak se
netajil svou protižidovskou politikou. Banka, která poskytla Koenigsovi úvěr
na jeho původní sbírku byla banka židovská (Lisser a Rosenkranc) a správně
tušila, co ji v budoucnu čeká. Žádala proto Muzeum Boymans, aby sbírka byla
neprodleně převezena do New Yorku anebo byla prodána do jiných rukou. Banka
by tak zachránila své peníze a sbírka by unikla pozdější konfiskaci v rámci
záboru židovského majetku po očekávaném obsazení Holandska Hitlerem. Dobře
vymyšleno, sbírku koupil rotterdamský průmyslník D.G.van Beuningen a tím měla
být pro Muzeum Boymans trvale zachována. Ale radost kurátorů netrvala dlouho.
Jak již řečeno, plánoval Hitler založit v Linci své supermuzeum a
lze si snadno domyslet, odkud a jak hodlal umělecké poklady pro toto muzeum
získat. Za předurčeného ředitele tohoto zatím pomyslného muzea byl vybrán od
borník na slovo vzatý, dosavadní vedoucí pracovník proslulé drážáanské Obra
zárny Hans Posse, muž pro svůj úkol nad jiné přičinlivý. Ten brzy po obsazení
Holandska (1940) navštívil Muzeum Boymans a jeho zájem platil především
Koenigsově sbírce kreseb, o níž dobře věděl. Zpočátku chtěl odvézt do Německa
sbírku celou, ale po dlouhém jednání s rotterdamským muzeem koupil za 1,4 mi
lionu guldenů "pouze" kresby německých a italských autorů a dal je převézt do
drážďanské Obrazárny. V roce 1941 umírá Koenigs za nejasných okolností a jeho
sbírka přežila v drážáanském depozitáři celou válku, včetně krutých spojenec
kých náletů na město.
V rámci sovětské armády čile pracovalo zvláštní "Komité pro umění",
které mělo za úkol pátrat v dobytých oblastech po uměleckých památkách a tyto
soustředit v tzv. sběrnách, aby pak mohly být hromadně odvezeny kamsi dc So
větského svazu. Jednou takovou sběrnou byl zámek Pillnitz u Drážčan a tam
byla již v červnu 1945 převezena i Koenigsova sbírka, aby v srpnu téhož roku
byla spolu s ostatními ukořistěnými poklady převezena zvláštním vlakem do
Moskvy a tam uložena ve sklepích Puškinova muzea, kde zůstala pro svět skryta
pro příštích padesát let.
Bylo by ovšem naivní a nesprávné se domnívat, že ostatní vítězné
armády se o umělecké památky nezajímaly. Zvláště Američané zajišťovali ve své
zóně umělecké památky, nikoli za účelem pozdějšího odvozu, ale aby je před
podobným osudem ochránili, a především, aby omezili drobnější ilegální kráde
že pro bujný černý obchod všeho druhu v prvých zmatených poválečných měsících
Stejně naivní by bylo se domnívat, že v jednotlivých spojeneckých okupačních
zónách nevěděli, co se děje v zónách sousedních, včetně utajovaných akcí v
zóně sovětské. Autoři knihy dokonce tvrdí, že i holandská vláda věděla ihned
po válce, kterým směrem zmizela Koenigsova kolekce, s jistotou to však věděla
na podzim roku 1947.
V září toho roku pořádali východní Němci velký "muzejní den", aby
ukázali světu, jak se jim podařilo vzkřísit muzea v pobořených Drážďanech.
Mezi pozvanými byl i dr.H.Róthel, konzervátor uměleckého sběru americké zóny
v Mnichově. Dr.Rothel se neomezil pouze na slavnostní recepce a aranžované
prohlídky, ale nelenil shromáždit co nejvíce informací o osudech ukořistěných
sbírek, které byly před vyvezením v Drážáanech soustředěny. Mnoho očitých
svědků nebo i přímých účastníků transportů bylo mezi hosty a Rothelovi zřejmě
nechybělo vyzvědačské nadání. O tom co zjistil podal obšírnou písemnou zprávu
svým nadřízeným a zvláště popsal i Koenigsovu kolekci. Ruský zplnomocněnec
prof.Lazarev informoval přímo holanského hosta kolonela Vorenkampa, že sbírka
se skutečně nalézá na sovětském území, neřekl ale kde. Přesto holandská vláda
nepodnikla nic ke zpětnému získání sbírky.
Je celkem pochopitelné, že při tak rozsáhlých transportech do So
větského svazu se mnoho objektů ztratilo, bylo rozkradeno vojáky i důstojníky
a dostalo se na území Ruska na černý trh. Prodej na západ byl nesnadný, ne-li
nemožný, protože zde byly umělecké předměty registrovány a tím byl znám i
jejich původ.
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Roku 1987 navštívil British Museum v Londýně ruský žurnalista Vik
tor Louis, o němž bylo obecně známo, že pracuje pro KGB, a pokoušel se získat
odborný posudek na kresbu, kterou (prý) zakoupil v Moskvě. Znalec potvrdil
autora, jímž byl Ambrosius Holbein, a upozornil novináře, že na tuto kresbu
si činí nárok holandský stát jakožto původní majitel. Žurnalista překotně
zmizel a kresbu v muzeu zanechal. Ta byla pak Holandsku vrácena jako první (a
zatím jediná) vlaštovka z Koenigsovy sbírky.
Počátkem let devadesátých se situace poněkud změnila, neb o osudu
uměleckých památek se začalo na mezinárodním poli otevřeně mluvit, v nepo
slední řadě díky dohodě Kohl-Gorbačov, a nad hladinu vyplulo závratné množst
ví nenahraditelných a dosud nezvěstných památek, vyvezených hlavně z proslu
lých muzeí Berlína. To vše bylo v muzeích, depozitářích, ale i v tajných
úkrytech na území Sovětského svazu, zůstaňme ale u našeho tématu. Konečně za
čala i holandská vláda bombardovat příslušné úřady dotazem, kde tedy Koenigsova kolekce vlastně je, když se všeobecně říká, že je na ruském území. Mlče
ní a náhlá totální nevědomost byla odpovědí, dokonce ředitelka Puškinova
muzea Irina Antonova, která kolekci po celou dobu měla pod svým dozorem, na
všech jednáních a před novináři jakoukoli vědomost o sbírce popírala. Situaci,
již takto dešti napjatou, postavil na hlavu federální ministr kultury Sidorov,
když úředně přiznal, že sbírka na ruském území skutečně je. Krok zpět už
nebyl možný, bylo nutno přiznat místo, čímž by ovšem byla značně poškozena
pověst Puškinova muzea a jeho kurátorky především. Sidorov a Antonova se po
kusili o naivní řešení jak oboje zachránit. Oznámili, že sbírka bude vystave
na v Revolučním muzeu, tedy jinde. Ale tento prostý zakrývací manévr neuspěl
a ruský tisk celou tuto průhlednou komedii odsoudil. Nakonec Antonova přece
jen výstavu Koenigsovy kolekce v říjnu 95 uspořádala ve "svém" muzeu, jehož
proslulý Bílý sál byl již předtím svědkem výstav podobného původu, včetně
Sixtinské Madony. Chabá výmluva, že Koenigsova sbírka je v Rusku proto, že ji
Holandané (nuceně) prodali Němcům nenalezla žádaný ohlas ani uznání. Vystave
no bylo celkem 306 kreseb, které mají malou naději na návrat do Holandska,
protože na vývoz jakýchkoli památek z ruských zemí platí velmi přísný a
nadšeně střežený zákaz, nepovolující výjimky. Jedinou, byť slabou náplastí na
holandský neúspěch ve snaze o navrácení sbírky je skutečnost, že sbírka se
vynořila z ilegality a je nyní návštěvníkům Puškinova muzea volně přístupna.
Tím končí historie okolo Koenigsovy kolekce a na scénu nastupuje další Holandan, už dříve vzpomenutý pan Goudstikker.Roku 1938 byla v belgických Brugách velká výstava slavného malíře vlámského mistra patnáctého století Hanse Memlinga. Čtyři obrazy na hudeb
ní nástroje hrajících andělů na tuto výstavu zapůjčil ze své sbírky holandský
galerista Jacques Goudstikker. Byl to muž světového formátu a tudíž i prozí
ravý, který správně předvídal temné časy, které Evropu čekají. Začátkem 1939
odeslal některé své obrazy do bezpečného Londýna, zásobil své bankovní konto
v New Yorku, svůj a manželčin pas vybavil americkým vízem a zamluvil pro oba
kabinu na transoceánské lodi Simon Bolivar. Prozíravý plán se z nějakého
důvodu neuskutečnil a Simon Bolivar odjel bez manželů Goudstikkerových.
Zakrátko po vyplutí byl tento parník potopen německou ponorkou. 10.května
1940 vstoupila německá armáda do Holandska a další lod, na které se pokoušel
Goudstikker o útěk byla rovněž potopena a Goudstikker zahynul. Jeho ženě se
podařilo samostatně emigrovat do Kanady. Goudstikkerova firma, jeho zámek a
umělecké sbírky byly výhodně "zakoupeny" německým, v Holandsku bydlícím
finančníkem Aloisem Miedelem, osobou podezřelou z nekalých obchodů diamanty a
přítelem maršála Göringa. Göring vložil velké peníze do Miedelova podnikání a
jako protihodnotu si. vybral řadu obrazů, mezi nimi i ony čtyři panely s
hudebními anděly od Memlinga. V pozůstalosti po Goudstikkerovi bylo i mnoho
pokladů, obrazů starých holandských mistrů (Rembrandt, Jan Steen, van de Vel
de aj.), z nichž mnohé zakoupil pro svou sbírku Adolf Hitler. Jeho nákupčím
zde byl nám již známý Hans Posse z příběhu Koenigsova.
Čtyři Memlingovy panely hudebních andělů byly po nějakou dobu
ukryty v zavazadlech paní Goringovépro případ, že události na frontě nedopad
nou podle původního plánu (nedopadly), ale nakonec zůstaly v rozsáhlé Goringově sbírce, kterou zanechal v Berchtesgadenu a kterou zajistila americká
armáda. Z ní dva Memlingovy panely byly vráceny Holandsku, dva se v chaosu
prvých poválečných dnů ztratily. Z Goringovy sbírky bylo do Holandska vráceno
ještě mnoho obrazů, též z Goudstikkerovy sbírky, ale vdova po zahynulém
galeristovi, která se vrátila z Kanady, se zřekla nároků a obrazy připadly
holandskému státu. Tím pro nás končí i příběh pana Goudstikkera a jeho roz
sáhlé sbírky.
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Zdaleka ovšem není vyčerpán osud ostatních, nejen holandských, sbí
rek, které zmizely za hranicemi tehdejšího Sovětského svazu a které dodnes
zůstávají na ruské půdě, chráněny přísným zákazem vývozu uměleckých předmětů
a pod touto pláštěnkou vzdorující mezinárodním dohodám. Historie sbírek
Koenigse a Goudstikkera zabírají ve zde jmenované knize ruských kunsthistoriků necelých deset stran z celkových tří set textových stran knihy. Tedy zlo
mek méně než nepatrný.
Věřím, že ani v Rusku nemá dnešní generace úplný přehled kde a co
je ještě v nejrůznějších skrýších poschováno a také se domnívám, že ani to co
je zaregistrováno se sotva kdy na původní místo vrátí. Příznačné pro dobu,
místo a poměry je, že v jednom z rozhovorů pro BBC šéf odboru pro restituce
při ruském Ministerstvu kultury Valerij Kuličov se zcela vážně zabýval myš
lenkou zda by nebylo nejlepší postavit v Moskvě nové muzeum, kde by byly
navždy soustředěny všechny umělecké trofeje, kterými se Sovětský svaz válkou
obohatil. Nesetkali jsme se s podobnou ideou již někde dřív, z jiných úst?

HOLANDSKO ČI NIZOZEMÍ ?
Mnoho lidí klade tuto otázku a ti zvláště chytří na ni
odpovídají že samozřejmě Nizozemí, protože Holandsko je pou
ze název provincie. A pár Holanďanů s nimi hlasitě souhlasí.
Ono to ale tak docela jednoznačné není. Je pravda, že úřední
název země je Nederland, resp. Koninkrijk der Nederlanden, z
čehož tvrdošíjní překladatelé odvodili Nizozemí (či Nizozem
sko) a dále pak vymysleli názvy jako Nizozemec, Nizozemštan,
nizozemský, nizozemština apod. Při tom Holanáan nejen při
poslechu, ale i při pohledu na napsaný název svého státu
Nizozemí nemá (a nemůže mít) ani potuchy, že jde o jeho
vlast. Hledá-li v obchodech holandsko-český slovník, bezna
dějně přehlédne všechny nizozemsko-české , protože v tomto
názvu by nikdy svou mateřštinu nehledal. A nikdo mu to nemů
že zazlívat. Tak daleko, a ještě dál, to dohnala nepředlože
ná touha překládat i vlastní jména. Nebo snad víte (pokud
nejste Řek) co znamená Basileio tón Káto Chorón, nebo Riocht
na hlsiltire, či Reino dos Paises Baixos ? Nevíte-li, podí
vejte se do holandských pasů, tam jsou všechny tyto (a ješ
tě jiné) pro většinu lidstva nesrozumitelné názvy uvedeny, a
všechny by se daly nahradit a zjednodušit všem srozumitelným
názvem Holland. Ať už si s tímto názvem pak páni překladate
lé, kteří jako ten skřivánek si musí alespoň vrznout, dělají
své komoleniny po svém (Hollande, Olanda, Holand, Holandsko
apod.), každý na celém světě pozná o co jde a nejen pošťá
kům se velice uleví a pomůže.
Lid holandský, někdy až tvrdošíjně lpící na tradici,
tuto otázku vyřešil zdravým selským rozumem. V úředním styku
se smířil s názvem Nederland a státním kódem NL, ale všude
jinde si své Holandsko nedal vzít. Tak stále označuje své
výrobky Made in Holland, v masách povzbuzuje své sportovce
voláním Ho-Land,Ho-Land, propaguje a exportuje své Käse aus
Holland či
Tulips from Holland a všude se představuje jako
Holanóan. A každý ví, odkud přichází.
Tak snad bychom měli jeho rozhodnutí respektovat i my
jako je respektoval i Karel Čapek svými Obrázky z Holandska.

LADISLAV MALÍNSKÝ
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KŘÍŽOVKA NL č.l

Rozluštění zašlete do konce ledna na adresu DOPISY NL (viz
jinde). Jména správných řešitelů uveřejníme v ipříštím čísle
spolu s řešením. Třem vylosovaným potřeseme rukou.

Vodorovně: A: Představitel českého státu v Holandsku.
B: Šéf kultury na ambasádě - Z^kaz.
C: Značka pro tlak krve - Ženské jméno často zlehčované zkratka pro světový přebor.
D: Pták - dotaz(řídčeji) - snad - luštěnina.
E: Předpona - obinadlem ošetřit část hlavy.
F: Nový člen naší ambasády - něco dobře umět.
G: Vězení - Muzeální vesnice.
H: Zkoušky - Tmaví.
I: Značka našich filmových ateliérů - Americký keř - Evropanka - Dřívější klubová zkratka.
J: Výrobna mléčných potravin - Souhlas.
K: Sportovní zbraň - Zkr. královské akademie (hol.).
l: Roční příděl.

M: Egyptský bůh slunce.
Svisle: 1; Utržení na cti.
2: Husitské ležení - Brzdový system.
3: Náš exilový spisovatel.
\
4: Se sladkou příchutí - Sponka.
5: Umělý jazyk - Dva záškuby - Starořek.
6: Jméno manžela členky redakce NL - přitakání - lyžařský
vosk - Čapkova hra.
7: Členící znaménka - Ázijský stát.
8: Rychlý pohyb - Promoční síň - křídlo.
9: Značka elektrospotřebičů - Kiosk - Autoklub USA.
10: Ochránce křivděných.
11: Umělecké dílo - Italské mužské jméno (Ferrari).
12: Skříň na obuv.

К

DOPISY

NL

Připomínky, kritiku či reakci na obsah Listů zasílejte
na adresu: DOPISY NL, Sirtemastr 287, 2513 XL DEN HAAG--První vlaštovky, zatím ze zásuvky.
Ing.H.SALZ, Delft. Díky za kritické hodnocení.Odpovídáme dopisem.
D.PECH, Ostrovec-Huťe. Díky za informace. Obsáhlý dvoudílný holandsko-český Га naopak,celkem 1500 stran) slovník vydalo
1989-90 St .pedagogické nakl. v Praze. Bývá ještě к dostání.-
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VÍTE, ŽE ...?
►

od příštího čísla rozšíří Nizozemské Listy své již pravidelné rubriky (Víte, že..? a Zadní strana) o rubriku
Dopisy. Rádi v ní uvítáme vaši reakci na obsah NL, vaši kritiku, souhlas či nesouhlas s některými
články, vaše připomínky a nápady. Na každý váš dopis odpovíme, pokud připojíte jméno a adresu,
případně dopis otiskneme. Zasílejte na adresu: DOPISY NL, Sirtemastraat 287, 2513 XL Den Haag.

►

stát Izrael nabídl galerii hlavního města Prahy ke koupi několik obrazů Františka Kupky. Pražská galerie
nabídku přijala. Přejeme šťastný návrat!

►

vůz Škoda-Octavia se dostal do finálové pětice pro volbu auto roku 1 996 , kterou pořádá každoročně
60 odborných novinářů z celého světa.

►

v nakladatelství Lidových Novin nedávno vyšla Příruční mluvnice češtiny. 800 vázaných stran, 294
Kč. Máte-li potřebu (a kdo by neměl?), zakupte, poptávka je velká.

►

v Síni slávy českého tenisu v Praze na Štvanici osobně instalovala svoji bustu Martina Navrátilová.
Časy se mění. Nedávno byl Martině udělen čestný doktorát University of Washington. To vše к jejím
čtyřicátinám а к devíti medajlím z Wimbledonu.

►

v Praze se v říjnu t.r. konala Mezinárodní konference o reklamní etice. Poznatky z české praxe v
oblasti reklamy a její samoregulace byly pro západní účastníky konference překvapením. "Ještě
nedávno mohla být Česká republika považována za 'divoký východ', kde neplatí žádná pravidla. Dnes
prý může být považována za model jak pro východní, tak i pro západní část Evropy."

►

Jára Cimrman objevil CD ROM. Písmena CD totiž znamenají "Cimrmanův disk". Ten původní byl
dřevěný. Kopie tohoto původního disku se prodávaly po 1 99 Kč na veletrhu Inver Computer. Výtěžek
byl určen pro tři nadace, které se zabývají problematikou postižených spoluobčanů: Bariéry, Paraple a
Respin.

►

do 5. ledna 1997 probíhá v Městské knihovně v Praze velká retrospektivní výstava
surrealismu z let 1929-1953.

►

ve čtvrtém patře Veletržního paláce v Praze byla instalována permanentní expozice se jménem Jitro
kouzelníků. Vlastně jde o dlouhodobý projekt s proměnlivou náplní, který umožňuje návštěvníkům
seznámit se s novými otevřenými formami umění.

►

na vysoké školy se v České republice letos přihlásilo 93.000 uchazečů. Tito podali celkem 220.000
přihlášek, což je průměr 2,5 přihlášky na uchazeče. Jeden rekordman odeslal dokonce 45 formulářů.
Podle sdělení Ministerstva školství ze začátku října je největší zájem o ekonomické obory (22%),
učitelství (20%), technické vědy (13%) a práva (8%).

►

film režiséra Jana Svěráka Kolja poputuje za Českou republiku do boje o nominaci na amerického
Oskara. Česka filmová a televizní akademie (ČFTA) vybrala tento film ze 14 českých filmů, které měly
premiéru mezi 1.11.1995a 31.10.1996.

►

české úřady к 16. září 1996 významně omezily udělování pracovních povolení a povolení к trvalému
pobytu pro ukrajinské občany. Celkem pracuje v ČR podle odhadů více než čtvrt milionu cizinců,
včetně ilegálních. Nejvíce je Ukrajinců, Poláků a Vietnamců.

►

v Brazílii žije asi 2.000 českých krajanů. V Sao Paulu byl již v roce 1895 založen český krajanský
Spolek Slavia, jako první české krajanské sdružení v Latinské Americe. Václav Havel se stal 19. září
t.r. jeho čestným členem. Členský diplom mu byl krajany předán při příležitosti jeho oficielní návštěvy
Brazílie.

►

v pražském hotelu Olšinka zahájila v minulých dnech svou činnost česká pobočka holandské centrály
cestovního ruchu NBT (Netherland's Board of Tourism). Své informační služby poskytuje nejen českým
turistům, ale i cestovním kancelářím. Individuálním českým turistům poskytuje zdarma mapy a
podrobné infromační materiály v češtině.

►

v Praze existuje Mezinárodní český klub (anglicky Global Czech Village). Chtějí dosáhnout spojení
všech Čechů, žijících v nejrůznějších koutech světa, prostřednictvím elektronické sítě. Vydávají také
časopis Český dialog.
Pro zájemce: E-mail: bbagency@czn.cz ; adresa: Havlíčkova 2, 110 00 Praha 11

36

historického

ZADNÍ
ZUBY

STRANA

STRÝCE

BOZDĚCHA

Strýc Bozděch k nám nechodíval často, zato však pravidelně. Pravi
dlo si určoval sám. Byl to muž celkem-nenápadný, nadstředního věku, štíhlý, o
vše se zajímal a hezky se s ním povídalo.
Bydleli jsme v prostorném bytě ve třetím patře moderního bytového
komplexu.
Předností bytu byla jeho poloha. Ač ještě ve středu města neměl
žádné domy naproti, pouze zelené pásy, voda, opět zelené pásy a pak park.
Prostorný balkon na sluneční straně velikosti pokoje byl další předností a v
létě zastupoval obývací pokoj i jídelnu. V přízemí se táhl kol celého komple
xu asi dvacet metrů široký zelený pás, ohražený zdí a křovím a ten nahrazo
val nájemníkům přízemních bytů balkony. Rozměrem je ovšem daleko předčil,
byla to už slušná zahrada. Z balkonů jsme mohli dění v zahradách hezky pozo
rovat pokud se tam něco zajímavého dělo.
Strýc Bozděch si náš balkon a výhled z něho zřejmě oblíbil, protože
přicházel častěji v létě, aby mohl vychutnávat kávu na sluníčku nebo ^od slu
nečníkem. Kde a jak jsme ke strýčkovi Bozděchovi přišli nevím, proste byl ta
dy, každý mu říkal strýčku, což bylo nejpádnějším důkazem, že nešlo o strýčkovství příbuzenské. I já jsem mu říkal strýčku, proti čemuž on nikdy nepro
testoval, ač mi bylo brzo jasné, že je se mnou stejně málo příbuzný jako
strýček Sam, strýček Křópal nebo strýček Příhoda.
Nejvíce mne na strýčkovi Bozděchovi fascinoval jeho chrup. Zdravý,
bělostný a přes jeho nadstřední věk bez jediného kazu, takže jsem mu jej já
se svými plombami, inleyemi, korunkami a můstky upřímně záviděl. Strýček Boz
děch si byl zřejmě krásy svého chrupu vědom a rád setrvával s mírně pootevře
nými rty, aby se i okolí mohlo kochat bělostnou krásou, o. zvonivém širokoústém smíchu ani nemluvě. Můj zájem zvyšoval strýc Bozděch občasnými zvuky,
které dovedl svými zuby vyluzpvat. Někdy to bylo nenápadné klapání naprázdno,
občas diskrétní mlasknutí. Často po jeho odchodu jsem se v samotě koupelny
snažil před zrcadlem tyto zvuky napodobit, ale vždy bez úspěchu, dokonalosti
strýčka Bozděcha jsem nedosáhl.
Bylo hezké slunečné odpoledne, už bylo po kávě a spolu se strýčkem
Bozděchem, opřeni pohodlně o zábradlí balkonu jsme pozorovali zahradu pod ná
mi. Vždy bylo na co koukat. Nájemníci přízemí měli dva kluky v předškolním
věku а к jejich potěše nanosili do zahrady všemožné atrakce, jako různé žeb
říky, tobogany, nafukovací bazény se skluzavkami, houpačky a jim podobné kon
strukce. Hošíci byli tvrdí a v různých přestrojeních plně využívali všech
možností pohybu, takže bylo jen otázkou času, kdy s něčeho nebo do něčeho
spadnou. Nikdy nás nezklamali. Mezi tím se líně pohybovala nebo polehávala
dobrácká dánská doga velikosti telete a váhy 85 kilogramů. Byla právě sama na
trávníku a proto středem pozornosti strýčka Bozděcha, soustředěně ji pozoro
val a když líně zašla pod balkon prvního patra a tím zmizela z našeho zorného
pole, snažil se ji ještě sledovat hlubokým předklonem přes zábradlí, ústa dle
svého zvyku mírně pootevřená.
A v tom jsem je opět spatřil, ty nádherné zuby. Padaly, záříce
bělostí, přímo dolů na dočasně opuštěný trávník. Strýček Bozděch s poněkud
svráštělou tváří se instiktivně otočil a chystal se vyběhnout a pádit tři
patra dolů к záchraně svých zubů. Před tím se však ještě jednou otočil a
podíval dolů, zřejmě' aby si ověřil polohu svých zubů a nemusel dlouho hledat.
Bylo to počínání velice chytré, neb tímto opětným pohledem si
ušetřil cestu dolů. Stačil ještě shlédnout závěrečný akt jak jeho chrupu se
dychtivě zmocnila obrovská doga, párkrát to v její tlamě křuplo, a když shle
dala chrup nepotřebný jak pro sebe tak i nyní pro strýčka Bozděcha, s rozkoší
jej vyplivla jako hrst perliček do trávy.
Strýček Bozděch shledal ■ svá ústa nyní příliš veliká pro^prázdnou
dutinu, přešel ho široký úsměv, a já se již nikdy nesnažil v koupelně strýčka
Bozděcha napodobit.
Ostatně od té doby strýček Bozděch na náš balkon nějak zanevřel a
navštíví-li nás, pak jen v zimě, kdy je jak balkon tak i zahrada mimo provoz.

Ze šestého samizdatu VŠELIJAK - LM/93
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ČESKÁ NEMOC - MORBUS BOHEMICUS
VÝSKYT. Česká nemoc (dále jen ČN) se vyskytuje převážně na území našich
historických zemí, mimo ně pouze vzácněji.
PŘÍZNAKY,. Hlavním příznakem ČN je neodpovídat na písemné dotazy nebo
nepotvrzovat příjem dopisů a zásilek tehdy, kdy by se to mělo považovat za
normální, samozřejmé, nebo alespoň za slušné. Postiženému zcela vymizí, že
by odesilatele mohlo zajímat,, zda zásilka, někdy třeba dost důležitá, vůbec
došla. Postiženi mohou být nejen jednotlivci, ale i celé kolektivy, jako
třeba podnikové, úřední, redakční, nebo jim podobné.
ETIOLOGIE choroby není přesně známa, nebývá to dědičné zatížení. Někteří
autoři udávají za příčinu velmi rozšířený stav, jemuž postižení říkají nával
práce (tzv. fushka), ač tento stav vzniká převážně pouze na základě sebe
hodnocení a okolí bývá názoru právě opačného. Jiní autoři uvádějí v souvis
lost s. ČN též zapomětlivost, která dříve bývala výsadou stáří a jejíž věková
hranice se v posledních letech rapidně snižuje.
TERAPIE. Radikální léčba není dosud známa.•Nejčastěji se doporučuje
alespoň jednou týdně léčebná směs z přípravků, které lze najít v každé do
mácnosti bez receptu. Jsou to: pět až deset minut volného času (lze nahradit
časem pracovním), list papíru (v náhlých případech pohlednice), tužka,
pero,propiska nebo psací stroj (v poslední době i počítač), obálka a v
neposlední řadě i poštovní známka.
PROGNÓZA je v lehčích případech příznivá, zejména u jedinců s
dobrou vůlí a smyslem pro samozřejmost. Méně příznivá je u tvrdošíj
ných případů,
kdy se choroba může stát chronickou a přejít do
terminálního stadia, kdy byly popsány i případy společenské smrti.
Společenská izolace takových jedinců by pravděpodobně mohla šíření
choroby omezit.
NEBEZPEČÍ krom možnosti epidemického šíření spočívá ve skutečnosti, že
postižení si příznaků sami nevšímají, u sebe je nepozorují a někdy je dokon
ce považují za vlastnost jim přirozenou, což jim ale nebrání, aby totéž
ostře neodsuzovali u jiných.
KASUISTIKA. Posílám občas, nikoli často, krátké příspěvky novinám či
časopisům, našim, zdejším i cizím. Něco vezmou, něco ne (to častěji). Hlavní
rozdíl je ale v tom, že ty cizí a i ty zdejší vždycky odpoví, české nikdy.
Názor českých redakcí je, že nemají čas ani na krátkou odpověč (fushka),
třeba již heslovitě předtištěnou, že až budou mít к dispozici takový re
dakční aparát jako má třeba německý BILD, mezinárodní magazín TIME, holand
ské deníky či TV, budou snad odpovídat taky. Což je ovšem názor naprosto
pochyběný, ony časopisy a noviny jsou proto tak velké, že od svého počátku
důsledně odpovídají a tím získávají a si udržují kontakt se čtenářskou obcí,
tak důležitý pro žádaný růst nákladu výtisků.
VEDLEJŠÍ PŘÍZNAKY. Některé redakce si na pomoc vymyslely ^zaklínací
formulku Nevyžádané rukopisy se nevracejí, formulku, která postrádá smysl, o
nutné logice nemluvě. Vrací se marnotratný syn (viz bible), vrah prý se vra
cí na místo činu, někdo se může vracet z dovolené, ale rukopis se vracet
nemůže, musí býti vrácen nebo nevrácen. Ostatně ani vyžádaný příspěvek není
zvykem vracet zpět, tím méně otištěný, což tentokrát je pochopitelné.Bylo
by tedy čestnější podivnou formulku podle skutečnosti poněkud pozměnit:
Rukopisy nevracíme a na dopisy neodpovídáme! Každý by hned věděl s kým má tu
čest.

LADISLAV MALÍNSKÝ
První zmínku o ČN nalézáme 1992 v šestém samizdatu
LM:VŠELIJAK a znovu v sedmém 1993 OPĚT VŠELIJAK.
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