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:irjevůčeskéiiteraíury90. iei 20. stoleiíje příiiv autorů,kt,e-

ří chtějíčtenářůmsdělit svézkušenostiz doby totality,vypovídato svémtragic-

tem osudu podobném osudům těch' kdož nesouhlasili s komunistickým
reŽimern.Mnozí takovíautoři napsalijedinou knihu,jako svědectvía memento.Celá
ď

řada těchto literátůŽije dodnes v zahraničía většinaz nich se literaturouprofesionálně nezabývá nebo se jí zača|azabývaÍaž y seniorskémobdobísvéhoživota.
Knihy Čechůžijícíchv Kanadě, kteréby bylo možno charakterizovatvýše uvecienýmzpůsobem,
aie takéČechokanacihnů,
pro něŽbyia iiterárnitvorbaceioŽivotnim
zájmem,vydává v poslednímdesetiletíu nás zlínskénakladate|ství
Atelier IM.r
Kniha Petra Romana, vl. jm. Mi|ana Havlína,Vlečen pod šibenici, má v podtitulu uvedeno,,Dokumentdrní
biografie,,' Poprvévyšlav Kanadě roku 1989 aby|a zařazena mezi desct nejlepšíchčcskýchknih roku vydaných v zahraničí.2
Její autor,
vysokoškolskýprofesor krajinářskéarchitektury,publikoval v minulosti hlavně odbornéstudie a knihy, politické a po|itologickéstati, ve kterých obracel pozornost
k problémůmEvropy a totalitníhoČeskoslovenska.Do Kanady uprchl v roce l968,
usadil se zde, zapojil se aktivně do společenského
životaa byl velmi úspěšný
i ve své

'Např. knihy Jiřího Klobouka, JaroslavaHavelky, Evy Kloboukovéad'
2Roman, P': Vlečenpod šibenici' Z|in, Atelier IM, l996, příl.
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profesi. Zajeho zásluhy o rozvoj okrasnéhozahradnictvív Québeckuse centrálníza.
každoročněudělo.
hradnická organizacev Kanacě APPQ rozhodla na.zr'atnejvyšší,
projekt v oboru zahradni architektury,jeho jménem,
vanou cenu za ne.jdokonalejší
Cenou Milana Havlína..
Dosavadnímvrcholem Havlínovy profesionálnítvorby i politickéhoúsilíje postaveníPamátníkuobětem komunismu na Masaryktownu v Torontu, který inicioval
a navrhl k němu parkovou úpravu bezprostředníhookolí, a to ve spolupráci
s Františkemottou a akad. soch. Josefem Randou.aPrvní vydání knihy Vlečen pod
šibenici dostala veřejnost do rukou právě v den odhalenítohoto pomníku,jeho obraz je základnímmotivem výtvarnéhořešeníobálky českéhovydání Ronranovy knihy.
Kniha P. Romana Vlečen pod šibenici je ve srovnánía podobnými svědectvími5

Kniha je rozdělr
který začínáv roce

tem, ale i za životen
šíMary dvacet pět

Autentické záži
omylů a iluzí h]avn
ný příběh. Zráni jet

je skličujícípozn

skutečností:
,,Čeka
čkavostí,žejsem se

tegicfui místa,abyc,
Mdlem jsem ío zap

Místo hrdiny ot

ojedinělá tim, že autor Spojil reportážnípřesnosts uměleckou dramatičností.
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stavba, jak únorovéudálosti zaháji|y pozvolný a neúprosnýřetězec zvratů,které
následovaly v padesátýchletech. odmítá po.|etíroku l948 jako prostéhopuče.Jeho
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Kniha je rozdělena na dvě zák|adníčásti.V první autor popisuje vlastnípříběh'
který začináv roce 1949' kdy ,jediné chladnéráno ttdělalo tečkunejen z.an.ým livotem,ale i za životemdalšíchpěti mladých lidí,,.nejmladšímubylo sedmnóct, nejstaršíMary dvacet pět let.,,,
Autentickézážitky v komunistickémvězeníumocňuje uvědomovánísi vlastních
omylůa iluzí hlavníhohrdiny, ktenýmje v prvníčástiknihy sám autor,vyprávějícída.
ný příběh.Zráni jedinceje předobrazemvývoje celéspolečnosti.Bez emocí popisuje skličující poznáni reality. Např. kontrast ideálu osvoboditele se šokující
skutečností:
,,Čekaljsem na příclnd Rudé armrÍdytak n'etrpěLivěa s takovou nedo.
čkavostí,
žejsem se snaiil ještě na úzeruíokupovanémněmeckou armrjdou najít strategická místa,abych to byl jd, kdo uvidí a uvítdprvního ruskéhovojáka v našívesnici.
Málem jsem to zaplatil životem',,E
Místo hrdiny od Stalingradupotkává zloděje, vraha a násilníka.Drastickézkušenosti ze závéruválky (zastřeleníruských válečnýchzajatců'kteréČešis nasazením
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přivádídospívajícího
na druhou stranubarikády.
Autor za|ožil podzemní studentskouskupinu Lilka' která organizovala ilegální
přechody státníchhranic na jiŽní Moravě. Studoval v tó době Vyššíovocnicko - vinařskouškoluv Lednici. Dvakrát byl při tétočinnostizatčen'poprvéz vězeníuprchl.
Zorganizova|pak novou odbojovou skupinu, která osvobozovalapolit'ickévězně dr.
ženév psychiatrickéléčebněv Brně. Při jedné z akcí by|a celá pětičlennáskupina
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Rudy byl siudcnicm mcdicíny,}'{arykuchařka,Jura sc učilknihkupccm, Lcna _ dvaadvacetiletáRakušanka, kterou komunistický převrat zastihl na československém
územia neměla se pak uŽ možnostlegálr,ěvrátit domů.
Zatčeniskupiny popisuje Rorttando nejrnenších
podrobnosÍí,
se všemi brutalitami, kterémuseli tito miadí lidépodstoupit.odkrývá metody StátníbezpečnosÍi,
kte.
rá falšovaladůkazy, v jejich případě např. podstrčilazbraně, které měla skupina
údajněshromažďovat,nastrkovalado věznic svéšpicly atp. Seznamuječtenářes prostředímvězeni, ve kterémstrávil ce|ých patnáct let. By| vězněn ve speciá|nívěznici
ve Znojmě: ,,octli jsme se jttko zakopcini v hrobě. NeslyšeLijsme slovo ani zvenčí,ani
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zevnitř,., dlouho nikdo z vězňůneměl tušení,kde je. Hrůza věz,nicespočívalav hlubo.
kémtichu.....oPoznai brněnskévězeníi,,proslulé.,plzeňskéBory.
Vedle hlavních postav příběhu,tj. odsouzených,vykresluje Roman jejich protihráče.soudce,dczorce, .''yšetřovatele,
a lo jako lidi fanatickycccanékomunistickému režimu,aéuž s vězni jednajíprostřednictvímhrubéhonásilíčicestoupsychického
nátlaku.Více ho ale zaujaly postavytěch, kteříse zpronevěřili svémupřesvědčení,
např. bývaléhopříte|e- skauta'nynívojáka,kterýs|ouŽíve věznici. naokonabídnepo.

svrženi a odstra

turu fakiu, neuvÍ

ré dosud žijí,a

v Českoslo.,'en

ských věznic, ko

piněný názornýn

moc a obratem vězně uclá, čímždosáhne zhoršeníjeho tak bídnésituace.Přitom ho
k tomu nevede strachči nutnost,ale vlastni vůle,pocit moci.
Druhá částknihy, ve kteréjednotlivékapitoly jsou rozlišeny Stroze,bez názvu,
je věnována památcečiověka,který pomohl autorovi přežíthrůpouhým číslováním,
zy vézerlia sám přiiorn zaÍrynui.Vykresiuje zderůznétypy vězňů,ziodějů,kirěží,kte.
ří byli odsouzeni pro svou víru a dokázaii i v těch nejtěžších
podmínkáchposiiovat
druhé.
Havitnuv pripad vyŠetfovai
obavany(a pozdě1itake odstraněny;otta Šiing,v td
cioběnejmocnějšíkomunistický funkcionář na Moravě, zemský tajemnikKSČ: ,,Šllng
si mě vzal za svůjosobnípřípad. Už mě z toho nikdo nevytdhne! Ten se postarri o to,
aby mě vyřídil!"\)KaŽdý z tehdejších
mocipánůměl tzv. svůjpřípad,např. Gottwald,
Slánský' Geminder, Smrkovský, snad aby prokáza|i oddanost novému režinlu.
Paradoxně všichni na tuto horlivost svýrn způsobemdoplatili.
Autor se kiticky stavík mnoha osobnostem,kterése v politickérnživotěčeského
státu opakovaně angažovaly'vyslovuje svépřesvědčeni,že tito lidé nejsou zárukou
demokratickéhovývoje nastoupeného
v Českérepublice v současnosti.odmítá také
jara roku l968, jeho představitelea komunismus v jakékoliv
udá]ostttzv. Pražského
podobě vůbec'
Romanova knihaje knihou faktů,skutečnýchudálostí'kteréautorneidealizujeani
nevyhrocuje,předkládá je tak, jak je prožil, snaŽíse najítkořeny a důvody,příčiny,
kterého přivedly do daných situací.Svéúvahyvkládá rio vlastníhovyprávěnítak,jak
mu kdysi vyvstaly v paměti v souvislosti s událostí,o kterévypráví.
Toto svědectví bylo napsáno v roce 1981 _ ,,aby sezntÍmilozahraničníčtenriře
s krutostmi komunistickéhorežimua vyprovokovaloje k akcím, kteréby vedly k jeho
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svrženía Odstranění.,.'I
Proto v prvním vydání knihy auto1 byťchce vytvořit literaturu fakiu, neuvádípravájrnérraaktérů.
Toprve v n<rvém
vydáníjmenuje i ost,rby,
které dosud žijí' a připojuje slovníčekosobnostíz po|itických důvodůpopravených
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táborůa pracovníchkomandv letech l948 - 19ó8' doplněný názorným kartogramem.
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