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I emigrace mûla
svoji „antichartu“
Pomûrnû hodnû se v poslední dobû v Lidov˘ch
novinách diskutuje o Chartû 77 i antichartû a motivech
a moralizování ãi tolerování tûch, kteﬁí antichartu
podepsali.
V zahraniãí byl v˘znam Charty 77 po jejím uveﬁejnûní
pozitivnû ocenûn, zejména politick˘m exilem, kter˘
rozeznal moÏnosti tohoto textu, jako kladení dÛrazu
na plnûní lidsk˘ch práv v tehdej‰ím âeskoslovensku.
Byl to poãin, kter˘ exil ocenil jako morální v˘zvu a
také jako moÏnost pomoci chartistÛm ve formû
poukazování zahraniãním vládám a parlamentÛm
na jejich pronásledování a na celkovou politickou
situaci, kdy ãeskoslovenská vláda neplnila Helsinské
dohody o lidsk˘ch právech, k jejichÏ dodrÏování se
zavázala.
Posuzováno ze zahraniãí, kaÏdému bylo také jasné,
Ïe podepisování anticharty byla formalita a úlitba za
to, aby umûlci a jiní mohli profesionálnû pﬁeÏít. Je
také ale pravda, Ïe nûkteﬁí z nich nemuseli navíc
proná‰et projevy nebo podepisovat nadbyteãná
prohlá‰ení. BohuÏel, tak jak to b˘vá, nûkteﬁí z
antichartistÛ nyní jsou velk˘mi demokraty nebo
antikomunisty a na své b˘valé nadbyteãné
angaÏování nyní rádi zapomínají. A je jedno zda paní
Vondráãková antichartu podepsala nebo ne, její
servilní prohlá‰ení v kanadském tisku pﬁi jejím
zahraniãním zájezdû o nepronásledování umûlcÛ v
âeskoslovensku bylo dostateãnû trapné.
Na ãeskou a slovenskou emigraci si majoﬁi v
letenské kachlíkárnû vymysleli podobnou vûc, ve
formû tzv. „úpravy vztahÛ“ (pisatel tûchto ﬁádek za
poukazování na tyto metody byl zbaven ãeského
obãanství, o ãemÏ nebyl uvûdomen a dovûdûl se to
aÏ v roce 1990). Byla dána moÏnost emigraci buì si
upravit vztah, to je následnû si znovuobnovit ãeské
ãi slovenské obãanství a zároveÀ se zavázat, Ïe
nebudou vyvíjet Ïádnou nepﬁátelskou ãinnost proti
âeskoslovensku. Za tento úkon sice podle v˘‰e
vzdûlání museli zaplatit, odmûnou bylo v‰ak povolení
jejich cest do âeskoslovenska, kde se mohli velkoryse
„ukazovat“ sv˘m pﬁíbuzn˘m a pﬁátelÛm, popﬁípadû
mûli lukrativní nabídku promluvit s pﬁíslu‰níky StB o
jejich dal‰ích moÏnostech. Druhou pﬁíleÏitostí co
majoﬁi nabídli byl souhlas se zru‰ením ãeského
nebo slovenského obãanství a takto mírnûji upraveni
jen se zahraniãním obãanstvím jim po zaplacení
pomûrnû vysok˘ch poplatkÛ bylo umoÏnûno náv‰tûvy
rodné vlasti, nyní jako její neobãané. Pochopitelnû
pokud by se „prohﬁe‰ili“, byla jim dal‰í náv‰tûva
odmítnuta. Bylo sice moÏné chápat z humánních
dÛvodÛ náv‰tûvu nemocn˘ch rodiãÛ, pﬁeváÏnû ‰lo
ale o známou ãeskou vypoãítavost, nebo jak paní
·iklová pí‰e, do niãeho se neplést.
Nutno ﬁíci, Ïe velká vût‰ina ãeské a slovenské
emigrace na tuto hru majorÛ nepﬁistoupila, jiÏ také z
toho dÛvodu, Ïe by popﬁeli dÛvody proã vlastnû
pÛvodnû z rodné vlasti v dobû útlaku ode‰li (útlaku,
kter˘ po odchodu je‰tû zesílil) a poÏadovali v zahraniãí
udûlení politick˘ch azylÛ, ochrany a vytvoﬁení
podmínek pro zaãátek nového Ïivota ve svobodné
zemi, coÏ jim bylo velkoryse umoÏnûno.
Milo‰ ·uchma, Kanada
***

V Art Gallery of Ontario (317 Dundas St. W., Toronto) byla otevfiena v˘stava s názvem Ultrabaroko
- Aspekty v postlatinskoamerickém umûní. Na v˘stavû mÛÏeme vidût umûlecké v˘tvory 15 umûlcÛ
ze ‰esti zemí latinské Ameriky. Jde o jakousi aÏ paradoxní spojení barokního umûní a moderního
pohledu na svût. âastokrát o syntézu mezi náboÏenstvím a erotikou, sportem a umûní (malby na
baseballové ãepice nebo skateboardech) ãi mezi filosofií a reklamou, jak to mÛÏeme vidût na printech
Venezuelana José Antonio Hernándeze-Dieze s názvy Kant a Marx z roku 2000.

Nevyléãitelná frustrace
Frustrace, neboli ztráta iluzí, jistoty, sebevûdomí, rozãarovanost, zdeptání, zkrátka b˘t podveden a ztratit víru i sny.
Nosil jsem dlouhé vlasy, roztrhané dÏíny, nebyl jsem ve stranû, nechodil do prvomájov˘ch prÛvodÛ, nesouhlasil jsem
s politikou a byl jsem pom˘len pravicov˘mi revizionisty. NEBRAT DO KULTURY! bylo pﬁipsáno pod m˘m
posudkem.
Vyjet na vysnûn˘ Západ? Podplatit nebo slíbit informace, mít vlivnou známost a pﬁíslib jsi dostal. Pﬁíslib neboli
doporuãení, Ïe mÛÏe‰ opustit na‰i drahou socialistickou republiku a nezradit ji pomlouvaãn˘mi vûtami, a hlavnû - vrátit
se zpût do na‰eho ráje. A kompromis vlézal do krve a pﬁipomínal se. Na v˘stavách vymûnit negativní fotografie,
odstranit smutné ver‰e dekadentních básníkÛ. V hospodách pﬁestat zpívat dvojsmyslné písnû. Chce‰ dceru na
pedagogickou “mateﬁinku” do Berouna? Nejde to! Nemá‰ kladn˘ postoj a stojí‰ na druhé stranû barikády. Chce‰ se
dostat do Svazu v˘tvarn˘ch umûlcÛ? Nejde to! Nejsi dostateãnû angaÏovan˘ a jsi divn˘! A nic není platn˘ tvÛj dûlnick˘
pÛvod.
Po nûÏné revoluci euforie s následnou frustrací. Je dobré mít talent, ale lépe je mít styky. Politické posudky vystﬁídaly
peníze. Skonãil tﬁídní boj? Horní Ïijí v jak˘chsi “rezervacích” a Dolní v otevﬁeném prostoru. Ty Dolní jsou trestáni za
pﬁestupky a ti Horní povy‰ováni s napomenutím. Neviditelná hradba se vine spoleãností dál. Pﬁece nechcete, aby metaﬁ
chodil na veãeﬁe do Hiltonu? Na hranicích nejsou dráty, kdyÏ má‰ peníze, mÛÏe‰ vyjet kamkoli. Suprmarkety jsou plné
zboÏí. Bezdomovec mÛÏe vybírat v kontejnerech a nemusí se bát postihu. S povolením mÛÏe‰ Ïebrat a na vyhrazen˘ch
místech i zazpívat se souhlasem magistrátu. Na politické vûznû se témûﬁ zapomnûlo, podezﬁelí se nedávají do blázincÛ
a hlavnû, na Václavské námûstí se uÏ nikdy nevejdou statisíce nad‰encÛ, kteﬁí volali Va‰ek na Hrad! Nejsme jako oni!
Za to si mÛÏeme koupit veﬁejnû na MÛstku drogu. Také mÛÏeme, s povolením ‰templovníkÛ, uspoﬁádat manifestaci proti
ãemukoli. Proti komunistÛm, proti demokratÛm, proti Temelínu, proti tunelÛm v chránûn˘ch krajinách. Mohou se házet
dlaÏební kostky na hamburgrové obchody, ãervené ‰ály mohou kamenovat holé hlavy a naopak. Ve ‰kolách se uÏ
nerecitují ver‰e Jana Hostánû, S. K. Neumanna. Dûti se uãí zvládnout poãítaãe. Ty dûti, které mají znaãkové hadﬁíky,
se dívají pohrdavû na ty, které mají plagiáty z Hanoje. Paní uãitelky nenadrÏují lep‰ím ÏákÛm z lep‰ích rodin, ale peníze
jsou tﬁeba. Padají stropy a v‰echno stojí víc a víc. NádraÏáci hrozí stávkou. Nápisy Netopte uhlím! varují, telefon uÏírá
dÛchod, ztrácejí se miliardy a národ vybírá v televizi na opu‰tûné dûti tﬁi ãtvrtû milionu, v nemocnicích chybí
klimatizace, ale pohﬁební sluÏby jsou de luxe.
Pozoruji spravedlivé rozdávání Zlat˘ch slavíkÛ a myslím na to, Ïe je mi srdeãnû jedno, kdo bude prezidentem, - aÏ mne
povezou do cestovní kanceláﬁe TRAVEL EXNUL. V urnû jsou frustrace zbyteãné. Té hlavní frustrace jsem se zbavil.
Mohu napsat, co chci a neschovávat to do ‰uplíku. Je to pojistka na Papinovû hrnci. Neschovávejme v sobû frustraãní
pﬁetlak. Svûﬁte se tﬁeba svému psu. Bude se na vás udivenû dívat a vy poznáte z jeho oãí, Ïe jsou vûci krásnûj‰í a
dÛleÏitûj‰í, neÏli je osobní frustrace.
JOSEF FOUSEK- zasláno autorem - oti‰tûnov MFD pro stﬁední âechy 2.2.2002

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu a okolí na frekvenci 530 AM
a to od pondûlí do pátku od pÛlnoci do jedné hodiny v noci.
NezapomeÀte, Ïe pondûlní vysílání je uÏ v noci z nedûle na pondûlí.
Vysílání z pondûlí na úter˘ zaãíná jiÏ ve 23:00 hod.

E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-846-4563

