I kritika může být povrchní

Po létech jsem potkal zbědovaného kamaráda. Na jeho článek, ve kterém se jen tak letmo zmínil, že v bývalé Jugoslávii také nebylo vše úplně nejlepší, zareagoval jiný autor článkem plným ostouzení jeho osoby.

Přitom kamarád tím nemyslil nic zlého. Jen konstatoval fakt, že i v Jugoslávii, podobně jako v každém jiném státě na světě, nebylo úplně vše v pořádku. Jugoslávii měl vždy velmi rád, jezdil do ní jako námořník třicet let, v letech osmdesát pět až devadesát každých čtrnáct dní, měl tam mnoho přátel.
Při bombardování Jugoslávie byl velmi činný v organizování pomoci Jugoslávii. Nešlo jen o skupinu lidí v Praze, která hlavně šířila informace o tom, co se v Jugoslávii děje. Protelefonoval mnoho hodin do Ostravy, když s jistým panem profesorem jednal ohledně možnosti poslání zásilky léků do Jugoslávie. Jugoslávie byla totiž „humanitárně“ vyloučena ze Světové zdravotnické organizace, aby nemohla dovážet léky, ještě předtím, než byla „humanitárně“ bombardována. (Jak akce skončila, neví. Říkal, že nějaké kamiony s léky pak byly zadrženy v Maďarsku, a věc se dosud šetří.) Protelefonoval tehdy nejen mnoho času, ale taky mnoho peněz. V této věci volal na všechny strany a i kontaktoval politiky celého politického spektra. A nejen to. Chtěl jet do Jugoslávie jako dobrovolník. Má totiž jugoslávské osvědčení jako záchranář a „vatrogasac“ - hasič, které získal po absolvování přednáškového kurzu na vysoké škole v Rijece. (Srbochorvatsky samozřejmě umí, ze srbochorvatštiny například přeložil knihu o počítačích.) A také proto, že umí opravovat a seřizovat dieselové generátory Zulzer-zgoda, které v Jugoslávii sloužily jako záložní zdroj elektrické energie v nemocnicích. Ty jsou totiž odlišně konstruovány, málokdo si s nimi poradí, a již dříve si všiml, že bývaly často nefunkční. Cestu do Jugoslávie mu tehdy nakonec rozmluvil jugoslávský velvyslanecký rada, který mu řekl, že je zde pro Jugoslávii užitečnější. Žádného vděku se mu za to u nás samozřejmě nedostalo.
S Janem Hrobařem se velmi dobře znal, mnohokrát se s ním tehdy sešel a prodebatovali mnoho večerů, a pokud jde o Jugoslávii, tak se ve všem naprosto shodli. Tím víc jej zamrzelo, že byl článek, který jej ostouzel, věnován památce Jana Hrobaře. Dokonce natolik, že od té doby do Obrysu-Kmene nenapsal. Rád by věděl, co v té době pro Srby dělal jeho kritik, jestli se taky hlásil u velvyslaneckého rady v Mostecké ulici, že pojede hasit, opravovat motory a tahat náhradní dráty, aby bez proudu neumírala děcka v inkubátorech. Kolik přispěl na ambasádě do kasičky, jestli se podepsal k protestu v tamní „Bílé knize“, nebo kolika lidem tenkrát otevíral oči, zaslepené našimi politiky a žurnalisty, zda organizoval schůzky, vysvětloval, publikoval, nechával v metru na sedadle články, protože Obrys-Kmen nečetl každý, prostě zda dělal pan kritik to co my.

Protože kamarád Jugoslávii tak dobře znal, znal také její méně zářné stránky. Jak už kdysi dávno psal, jako námořník jezdil do mnoha států všech světadílů zadními vrátky obchodních přístavů, nikoliv po kobercích nóbl hotelů - a řvala tam na něj holá pravda, tak vzdálená od prostřených švédských stolů, palmových hájů a veselých barových židliček. Věděl, že pokud člověk v Jugoslávii nebyl jen na pláži u moře, ale zajel do vnitrozemí do hor, nepřipomínalo to už tak moc Západ, ale spíš devatenácté století. Věděl, že na vývoz šlo zboží, které prošlo kontrolou, a to které neprošlo, šlo na domácí trh. A kolegové z lodi si tehdy velmi dobře přivydělávali tím, že chodili nekvalitní jugoslávské spotřebiče opravovat.
Věděl, že jugoslávská ekonomika není zdaleka tak silná, jak se zdá, a že směnitelnost dináru - který nebylo dobré si nechat v kapse čtrnáct dní, protože pak měl poloviční hodnotu - je jen jakási odměna od Západu. Jako námořník věděl, že například banka v Bejrútu bez problému vymění československou korunu, ale v žádném případě ne jugoslávský dinár. Dinár nebrala - kromě těch západních - žádná banka na světě, neboť to, co tady mnozí považovali za skvělou prosperitu, tak prostě jinde nebrali.
Znal lidi všech etnik a věděl dobře o jejich vzájemné nevraživosti, zakryté jen na povrch. - V přístavu sice pracovali všichni společně, ale když pak šli do hospody, seděli již odděleně podle národnosti, u různých stolů.
A jako námořník také viděl, v jakých podmínkách pracují a žijí Jugoslávci, kteří šli za prací do německých přístavů. Jak tam s nimi bylo zacházeno. Že to opravdu nebylo nic, co by jim měl člověk závidět, a že ne každý se vrátil živý a zdravý. Jak říká, příliš mu to připomínalo vyprávění tchýně o jejím totálním nasazení za nacistické okupace.
Přes nedostatky, o kterých věděl, měl tu zemi rád, chtěl Srbům pomoci a styděl se za politiku vlastní země. Taky se styděl za to, že národ kromě pár demonstrací, na které chodili stále stejní lidé, a ostatní čuměli na chodníku nebo nám nadávali, že je zdržujeme v jízdě, vůbec nic pořádného neudělal.

Gandalf neměl nejmenší úmysl ve svém článku Jugoslávii kritizovat, a takovouto reakci nečekal. Neměl však také nikdy důvod své názory a neblahá tušení vylepšovat, podobně jako vylepšovat pohled na bývalou Jugoslávii, bývalý „socík“ - a už vůbec ne současnost v obou zemích. Díky panu kritikovi však prý alespoň pochopil čistě měšťáckou logiku, kvůli níž se u nás „vylilo s vaničkou dítě“, tedy všechno, co bylo na sociálním státě přes možná sto chyb lepší, než v tom současném státě „buržujském“ a asociálním, logiku, kterou se řídí většina totálně zblblého národa - českých voličů. Logiku, která se jednou šeredně vymstí, nikdo se nás už nezastane, ani Srb, ani Rus ... a skončíme už ne ani jako spolková republika, ale jen jako euroregion Bohmen-Marhen.
Také se podivuje, že kritika přišla v době před jarními volbami, kdy se mělo psát o programu a skutečných úmyslech politiků a stran - nikoli o dojmech, které na malého českého měšťáčka udělala návštěva pláže nebo obchoďáku „Robna kuča“ někde u milého Jadranu.

Mně osobně nejvíc zamrzelo, že proti takovému člověku, který má Jugoslávii tak rád, tak se pro ni angažoval, a tak ji zná, vystupuje někdo, kdo si nezjistil bližší informace a používá tak laciné argumenty - navíc bych řekl argumenty „z druhé ruky“ - jako to, že v Jugoslávii měli lepší podprsenky.
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