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• 9
Česká otázka (celé)
Žádný národ na světe si neklade tak často a ochotně otázku týkající se jeho vlastní existence jako my. Žur-
nalisté na ni spotřebují dodnesmnožství otazníků, historici knih. Filosofové se o ni přou, básníci si ji kladou
ve verších a politici na tribunách.
„Jací jsme a proč jsme takoví, a ne jiní?“, táže se Čech už po staletí.
„Byli bychom jiní, kdybychom nežili tam, kde žijeme?“.
„Kdybychom tehdy, nebo kdysi bojovali?“.
„Kdyby jedni nepodali demisi a druzí ji nepřijali?“.
„Kdyby většina volila tak jako menšina, a ne naopak?“.
„Kdyby ti, co odešli, zůstali a ti, co zůstali, odešli?“.
Myslím si, že kdybychom na tyto otázky našli odpověď, nebyli bychom to už my.
Domnívám se však, že českou otázku nelze zodpovědět, dokud si ji budeme klást sami a nebudeme naslou-
chat otázkám svých spoluobčanů.
Uvědomil jsem si to při své poslední návštěvě Prahy. Když jsem šel ráno se psem do parku, zastihl jsem
před domem dva řemeslníky. Stáli tam s velkým kusem plechu a prohlíželi si otvor ve dveřích, který měli
opravit. Když jsem se z parku vracel, zastihl jsem tam už jen jednoho z nich.
„Promiňte,“, řekl zdvořile, „nemáte doma náhodou nůžky na plech?“.
Otázka mne trochu zaskočila.
Muž si toho všiml a přispěchal hned s vysvětlením.
„Kolega se pro nůžky vypravil, ale nevrátil se…“.
Vysvětlil jsem mu, že jsem tu jen na návštěvě a že majitel bytu bohužel nůžky na plech nevlastní.
„To je smůla.“, řekl muž a zadíval se smutně na plech, který co do velikosti zjevně neodpovídal otvoru ve
dveřích.
Jako člověk, který zavítal do rodného města, jsem ovšem se svým spoluobčanem hluboce cítil, i když jsem
si už dávno odvykl myslet tak, jak je v mé vlasti někdy dosud zvykem. Opustil jsem zemi, ve které vše
patřilo všem, a žiju už mnoho let na Západě, kde vše, včetně nůžek na plech, je soukromým vlastnictvím.
Zároveň jsem si v tu chvíli uvědomil, že na Západě žijeme každý sám pro sebe a osud druhých lidí, kteří
nutně potřebují nůžky, aby opravili otvor ve společných dveřích, nás vůbec nezajímá. Vraceje se do bytu,
uvědomil jsem si, jakou zem jsem vlastně opustil.
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Společnost, v které řemeslník může požádat v případě nouze nájemníka o vodovodní kohoutek, je lidská.
Odlidštěný západní občan by přání zmíněného muže patrně vůbec nepochopil. Nevyloučil bych, že by ho
dokonce hrubě odbyl a řekl mu, že řemeslník má mít nářadí vlastní. Náš západní člověk by dokonce šel
možná tak daleko, že by muži rovnou řekl, ať si opatří sám, co mu chybí. Znám řadu lidí, kteří by byli
schopni dát sebe sama za příklad a tvrdit, že úředník mámít vlastní tužku, taxikář benzín a lékař stetoskop.
Kráčeje po schodech, zahlédl jsem náhle rozdíl mezi Čechem a zhýčkaným, sobeckým cizincem, který je
zvyklý žít v klidu a blahobytu, v němž má každý záplavu soukromého nářadí.
Když jsem odcházel z domu, uviděl jsem přede dveřmi plech a opuštěnou pracovní brašnu. Muž se zřejmě
vydal hledat spoluobčana, který by mu pomohl. Držel jsem mu palce.
K večeru, když jsem se vracel, zela ve dveřích dosud díra. Položil jsem si v duchu, jak je naším zvykem,
několik českých otázek.
„Jak je to s národním porozuměním?“.
„Jsme vůbec solidární?“.
„Je pravda, že jsme silní jako jednotlivci a že jako kolektiv nestojíme za nic?“.
„Jsme národ, nebo jen pouhá etnická skupina?"“.
Druhého dne ráno byly však dveře opraveny.
Byl jsem nadšen a dojat zároveň.
Dívaje se na plech ve dveřích, byl jsem hrdý na svůj národ a v uších mi zněla hymna.
Myslel jsem na Husa, Komenského i Masaryka.
A když mi o několik dní později jiný muž položil otázku, zda nemám náhodou kladivo, kus drátu a pár
šroubů, vyběhl jsem co nejrychleji do prvního patra, vyhledal požadovaný materiál a předal ho ochotně
spoluobčanu v nouzi.
V duchu mne hřálo svědomí, že jsem také přispěl k tomu, aby opět jezdil výtah.
Zároveň jsem cítil cosi nevyslovitelného, ale krásného.
Že jsem konečně doma.

• 58
Slovo ekologie je denně skloňováno ve všech pádech a ve všech médiích a většina lidí ho už dnes bere jako
náhradní výraz za slovo nebezpečí.

• 78
„Příroda je ohrožena.“, pravil pan Bernheim. Sotva se posadil ke stolu, prohlásil, že to nebude dlouho trvat
a všecka zvířata vyhynou, protože zacházíme špatně se životním prostředím.
Řekl jsem, že jsem si toho nebezpečí vědom, že však nevím, co mohu pro záchranu přírody udělat.
„To je jednoduché.“, usmál se pan Bernheim a položil na stůl první svazek desetidílné encyklopedie.
„Podívejte se třeba na velryby.“, ukázal na fotografii velkého savce, „jednoho dne zcela zmizí, protože naše
společnost je bezohledná a myslí jenom na zisk.“, pravil pan Bernheim a dodal, že můžeme mít celou en-
cyklopedii se slevou, jestliže hned podepíšeme smlouvu.

• 157
Řekl jsem, že věřím na staré heslo: „Pravda vítězí“.
„To je překlep.“, pravil Nývlt.
„Jak to?“.
„To heslo zní přece už dávno jinak: Pravda vítězi!“.
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